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 !  شناخت رزمندگان مسلح ازمنظرحقوقی
 

 

درجنب شناخت دولت وحکومت بمثابه دوعنرصسیایس وحقوقی ، شناسائی رزمندگان مسلح یا شبه      
ن الملیل  درحقوق بی  ن ن زمان جنجال برانگی  نظامیان شوریسی ییک ازمباحث حایزاهمیت ودرعی 

م و دید تاریخن بعد ازجنگ دوم .از معارصپنداشته میشود  ن درمقیاس جهائن بود که زمینه شکست فاشی 
های مناسبی برای قیام های انقالئی وظهورمبارزان میل ضد استعاری دررسزمینهای تحت اشغال فراهم  

پیکارجویان بویم که علیه و  ن میل مبارزا شده وموجب گردید تا شناسائی وتثبیت وضعیت حقوقی 
ن رسنوشتاستعماریم رزمیدند   فلهذا بربنیاد   مطرح گردد.   درپرتومنشورسازمان ملل متحد واصل حق تعی 

ن الملیل، خلقهای که برای رهای ازسلطه استعمار، تجاوزواشغال یم رزمند  بمثابه  هنجارهای حقوق بی 
وع ازحق شناسائی برخورداربوده  ن الملیل را کسب رزمندگان مسلح مشی  مینماید. وشخصیت حقوق بی 

 

ن الملیل لذا عیل ا      ن الملیل، آنچکه درحقوق بی  لرغم توصیف مبارزان میل بحیث شخصیت بی 
پیکارجویائن است که دربرابررژیم وحاکمیتهای  ن  ابهام آمی 

وضاحت چندائن ندارد، تثبیت وضعیت حقوقی
وعیت دولت داخیل خویش رزمیده وراه   رسیدن به قدرت را با توسل بزوردرپیش گرفته وبا شعارعدم مشی

ی وشیوه برخورد دولتها بمثابه تابعان عمده   مبارزه مینماید   مرکزی ودرین مرحله است که نحوه موضعگی 
ن الملیل نسبت به وضعیت حقوقی جنگجویان  اهمیت ویژه کسب نموده وازحساسیت های حقوق بی 

ن نهایت مهم برخوردارمیگردد زیرا در  تا  د یرز فرصت خواهد بود تاعده ای ازدولتها تالش خواهند و  همی 
ن جنبش درمحوراهداف سیاست خارجی خویش ی چنی  های مسلحانه به سود  )منافع میل( ازنضج گی 

ده های  برداری ابزاری نمودهخود بهره  ه جویان درنیی ن وبا تسلیح واعطای مساعدتهای مایل ازوجود ستی 
 استفاده نماید.  نیاببی درراستای اهداف میل شان

 

ن        شان علیه حکومت مرکزی سیع مینمایند   بدییه است که گروهای مسلح درحی 
ی

د مقاصد جنیک پیشیی
وی مؤثرمطرح نموده تا با ت ن و برقراری روابط با دولتها وسایرنهاد های خارجی خود را بمثابه یک نی  أمی 

وی جایگزین عمل نماید، لذا  وبا جلب حمایت های خارجی درراستای شناسائی خویش بحیث یک نی 
ن تشکیالت مسلح بسود آنها خواهد بود بدون عده ای ازدولتها با توجه  به این امرکه شناخت چنی 

سیع درجهت شناسائی خواهند نمود که  ن شناخت که بدون عطف توجه به ازمنظرحقوقی تأخی  چنی 
 عملکرد واقدامات رزمندگان مسلح که دربرابردولت مرکزی میجنگند 

ی
د  ماهیت وچگونیک  صورت میگی 

  مسوولیت دولت ثالث را درقبال اقدامائی مطرح میسازد که ازسوی گروه مسلح انجام مییابد 



ن گروه های مسلح شوریسی با توجه به  ی دولتها درقبال برسمیت شناخیی ، دونوع  پراتیک موضعگی 
ینه تعمیم یافته است  ن دولتهای ثالث وجنگجویان قدرت طلب بیشیی  مابی 

: شناخت درتنظیم روابط قن

ع مردم.  هاخت بمثابه طرف مخاصمشن  مسلحانه وشناسائی بعنوان نماینده مشی

 

، منابع تمویل گروه       درشناخت مبارزان مسلح بحیث طرف مخاصمه ، ساختارماهیوی وتشکیالئی
ن   ن به قواعد بی 

ن گذاشیی ن الملیل وبویژه تمکی  ن پابندی آنها به اصول پذیرفته شده بی  ، رعایت ونی 
ی

جنیک
ن الملیل تشکیالت  قابل توجه بر خوردارمیگردد  الملیل جنگ ازاهمیت فلهذا بتأیس ازاصول حقوق بی 

 های ذیل
ی

بایست لزومأ حاوی ویژه گ  باشد:  مسلح درگی 
 

ن گروه ها تعدد گروپ  های   -الف  چنی 
ی

ی منسجم وواحد باشد، زیرا عدم یکپارچیک مبارزان مسلح دارای رهیی
واحد به تعریف آنها به گروه یا ی غی   غن میانجامد. مسلح و رهیی

 شورشیان به معیارهای جهانشمول حرمت گذارد.  -ج
، نسل کشی وخشونت رزمندگان مسلح قواعد جنگ را    -د ی، ارتکاب اعمال تروریسبی رعایت، ازگروگاتگی 

د.  ن هی   دربرابراتباع ملیک بیر
وئن نه جنگند. گروه مسلح   -ح ول   -ب ازاستقالل عمل برخورداربوده ودرراستائی اهداف بی  باید به کنیی

منازعه فایق آیند.   واداره مؤثربخش ازقلمروکشوردرگی 
 
 

ن        فلهذا شناسائی گروه مسلح درعدم مشخصات فوق درمنازعات داخیل درپرتوارزشهای حقوق بی 
 الملیل درحکم مداخله آشکاردرامورداخیل کشوردرحال جنگ تلقی میگردد.  

 

ه طرف مخاصمه باعث ایجاد وضعیت هکذا بایست ترصی    ح نمود که شناخت مبارزان مسلح بمثاب     
ن الملیل گردیده ومبتبن براصول حقوقی جهانشمول به  بی  حقوقی خاص یعبن وضعیت مخاصمه غی 

وبدان معنا خواهد بود که همکاری  های تسلیحائی به هردوطرف  بیطرقن دولت ثالث منتیه یم گردد 
ویا بییک ازطرفهای منازعه )دولت مرکزی یا گروه مسلح( موجب ات نقض بیطرقن را فراهم نموده درگی 

، استثنای که درین زمینه وجود دارد این است که شناسائی وموجب مسوولیت دولت کمک کننده میگردد 
 انیع را درراستای اعطای مساعدتهای مایل ایجاد نخواهد نمود. گروه مسلح بعنوان طرف منازعه م

وع مردم نوع دیگر  ی شناسائی است ، این شناخت به شناخت شورشیان مسلح بمثابه نماینده مشی
وعیت بخشیده  ن الملیل جنگ میگردد  رزمندگان مسلح ضد حکومبی مشی وباعث ایجاد وضعیت بی 

وط براینکه رزمندگان مسلح حمایت طیف وسیع مردم کشورش را با خود داشته وبربخش های قابل  مشی
وان طرف مخاصمه مالحظه کشورتسلط کامل خویش را حفظ نمایند. فلهذا آنچکه شناخت بعن

 توسط  
ی

وع مردم را ازهم تفکیک مینماید همانا کسب حق نمایندگ وشناسائی بمثابه نماینده مشی
ن گر پیکارجویان درمجامع ونهاد های جهائن وتوجیه ا وه مسلح بوده عطای کمک های خارجی به چنی 

 میتواند. 

 

شیوه یعبن قانوئن یا الزم به یادهائن است که شناخت گروه مسلح همانند دولت وحکومت به دو      
وط حاکم )دوژوره  )دوژوره( وعمیل یا )دوفکتو( انجام خواهد شد بنابران هرگاه شناخت درچهارچوب رسی
( تحقق یابد بدون تأخی  موجب لغو شناخت دولت مرکزی گردیده وبه قطع مناسبات سیایس 

یاقانوئن
 منجرمیگردد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

درنظرداشت پیامدهای آن تئوری  ها ونظریات گوناگوئن را به درپراتیک شناخت جنگجویان مسلح با      
همراه داشته است ، منجمله اوپن هایم معتقد است که هرگاه مساغ یکدولت درجهت رسکوب مخالفان 

دولتها حق دارد به شناسائی گروه متحارب  باشد نتیجه باقی مانده ویا از رسکوب آنها عاجز  مسلح ئی 
د. با مبادرت ورزند که این تئوری   اصل عدم مداخله وحق حاکمیت دولت درتناقض قرارمیگی 

 

ن الملیل  درنتیجه میتوان بوضوح اذعان داشت که        درحقوق بی 
ی

که معیارشناخت گروه های جنگ
ن وقابل  وعیت آنها میگردد کسب حمایت مردیم، اعمال حاکمیت بربخشهای معی  موجب مشر

 به محافل خارج  
ی

ی  ساختار   ، وجود   مالحظه کشور، عدم وابستگ عدم ارتباط به منابع ،  واحد  ورهب 
 که با نقض مجهول 

ی
ن الملیل جنگ است، فلهذا تشکیالت جنگ ورعایت قواعد ومعیارهای بی 

دوستانه وبا توسل به ابزارهای رعب ودهشت درراستای کسب قدرب ورسنگونن  هنجارهای بشر
 خوانده میشود که حمحکومت مرکزی مبارزه مینماید 

ن
آنها موجب   وشناخت ایتجنگجویان یاغ

 مسوولیت دولت ثالث میگردد. 
 
 
 
 
 

   چکده ها: 
ن الملل اثردکتورمویس زاده-۱  . بایسته های حقوق بی 
۲-  .  تأمیل بروضعیت شورشیان نوشته یارسضیائی

 
 
 
  
 
 
 
 

 
      


