
 725     ...های غیردولتی مسلح تحت مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه

 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»


