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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- 
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