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سید طه موسوی میرکالئی

استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده
ایاالتمتحده آمریکا ،انگلیس و فرانسه در تاریخ  41آوریل  0242حمالتی موشکی به اهداف مشخص در
جمهوری عربی سوریه از جمله استانهای دمشق و حمص بعمل آوردند .حسب ادعای سه دولت ،،ایتن
اقدام در پی استفاده دول ،سوریه از سالحهای شیمیایی و تنها علیه تأسیسات سالحهتای شتیمیایی ایتن
دول ،هدفگیری شده بود .آنچه در روزهای پس از اقدام در کانون توجه سیاستتمداران قترار داشت،،
قانونیبودن و مشروعی ،این اقدام بوده اس .،امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی مینامد ،ترزا می آن
را مشروع و اخالقی میخواند و دونالد ترامپ آن را ضروری ،بهموقت و انستانی متیشتمرد .در میتان
دول،ها نیز تعداد اندکی این اقدام را محکوم کردند ،تعدادی حامی آن بودنتد و اکثریت ،نیتز ستکوت
اختیار کردند .اما اندیشمندان و حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند؛ برختی ایتن اقتدام را تزتاوز
آشکار سه عضو دائم شورای امنی -،نهتنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بینالملل -پنداشتند .برخی هتم
در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعی ،آن استدالل نمودهاند .مقاله پتیشرو بتر آن
اس ،تا این اقدام را از منظر حقوق بینالملل عمومی واکاوی کند.
کلید واژه ها :توسل به زور ،حقوق بینالملل  ،دفاع مشروع ،سوریه ،مسئولی ،حمای.،
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مقدمه
در حقوق بینالملل سنتی حق بر جنگ ،حقی مشروع و از نتایج حاکمیـ
دستخوش تحول مده اس ؛ از یکسو حاکمی

جه

و از دیگر سو مشروعی
ممنوعی

در حقوق بینالملل نوین از دو

دول ها مفهوم مطلق خود را از دس

جنـگ رنـگ باختـ و در فراینـدی تـدرییی ،ابتـدا محـدودی

داد

و سـ

آن ب یکی از نهادهای حقوقی مورد اتفاق در نظام حقوق بینالملل مبدل مد .ب طـوری

ک در خاتم جنگ جهانی اول ،میثـاق جامعـ ملـل  )9191جنـگ را محـدود کـرد .در میانـ دو
جنگ جهانی ،معاهده پاری
ملل متحد  )9191این ممنوعیـ

 )9191جنگ را ممنوع کرد و در پایان جنگ جهـانی دوم ،منشـور
را در سـاختار ملـل متحـد نهادینـ و متـولی و سـازوکار اجرایـی

خاصی برای تض مین آن در نظر گرف  .تحول بعدی گذار از واژه جنگ ب واژه مخاصم مسلحان
و زاییده مدن مفهوم حقوق بشردوستان بود ک دستاورد کنوانسیونهای چهارگانـ ژنـو  )9191و
دیدگاههای نوین در دکترین حقوق بینالملل اس .
در نظام پسامنشور ،ممنوعی

توسل ب زور ب عنوان یکی از اصول هف گانـ در بنـد  9مـاده 9

منشور ملل متحد متبلور و هم اعضای سازمان متعهد میموند ک «در روابط بینالمللی از تهدید یا
توسل ب زور علی تمامی سرزمینی یا استقالل سیاسی هر دولتی یا ب هر میوه دیگر مغایر با اهداف
ملل متحد خودداری نمایند ».اهدافی ک در ماده  9همین معاهده بینالمللی تبیین مده و حفظ صلح
و امنی

بینالمللی در صدر آنها جای میگیـرد .بـ منظـور تحقـق ایـن هـدف ،دول عضـو متعهـد

میموند « اقدامات جمعی مـثرری بـرای پیشـگیری و حـذف تهدیـد علیـ صـلح ،توقـت اقـدامات
تیاوزکاران یا سایر میوههای نقض صلح اتخاذ نمایند» .با وجود این حقـوق بـینالملـل نـوین را از
مفهوم سنتی حاکمی

هنوز گریزی نیس ؛ از اینرو دول ها برای خود حقی ذاتی مبنـی بـر دفـاع

مشروع قائل بوده و اصرار بر گنیانیدن آن در منشور ملل متحد دامتند تا اینک ماده  19منشور این
حق را ب عنوان حقی ذاتی و طبیعی برای دول ها در قالب حقوق بینالملل موضوع نیز ب رسمی
مناخ  .ب موجب این ماده «در صورت وقوع حمل مسلحان علی یک عضو ملل متحـد ،هـیچچیـز
در این منشور حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را مخدوش نمینماید .»...ب این ترتیـب دفـاع
مشروع ب عنوان یکی از استثنائات قاعده کلی منع توسل ب زور در نظام پسامنشـور تعبیـ مـیمـود؛
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استثنائی ک ریش در اصل حاکمی

دول ها دام .

در منشور ملل متحد دایره استثنائات اصل عـدم توسـل بـ زور بـ مالحظـات حاکمیـ محـور
جامع بینالمللی پیامدهای دو جنگ را چشـیده و درصـدد پیشـگیری از میـافی دیگـر در مقیـا
جهانی اس  .در چنین فضایی ،صلح و امنی
بدینمنظور مورای امنی

بـینالمللـی بـر تـاره هنیارهـای حـاک مـینشـیند.

ب موجب بند  9مـاده  99منشـور ،مسـئولی

ایـن امـر خطیـر را بـر عهـده

میگیرد .بند  9همین ماده ،مورا را ملزم میکند ک در مقام انیام وظایت خود «مطابق با اهداف و
اصول ملل متحد اقدام نماید»؛ یعنی در هر اقدام نظامی ،ه اصـل عـدم توسـل بـ زور را سـرلوح
اقدامات قرار دهد و ه پایبندی ب هدف حفظ صلح و امنی
این اسا

بینالمللی را مدنظر دامـت بامـد .بـر

ب موجب ماده  91منشور ،احراز «وجود تهدیـد صـلح ،نقـض صـلح و عمـل تیـاوز» در

اختیار و صالحدید مورای امنی

قرار میگیرد تا حسب مورد ب دول عضو توصی هـایی کـرده یـا

تیمیماتی الزامآور اتخاذ کند .ماده  99منشور ضمان

اجرای تخلت از همین تیمیمات الـزامآور

را در قالب اقدام جمعی مشخص کرده اس « :مورا میتواند از طریق نیروهای هـوایی ،دریـایی یـا
زمینی برای حفظ و اعاده صلح و امنی

بینالمللی مبادرت ب اقدام الزم نماید ».درنتیی مالحظات

امنیتی نیز میوزی برای انحراف از اصل عدم توسل ب زور ب ممار میرود .در ایـن زمینـ چنانهـ
توسل یکی از اعضای دائ ب حق وتو مانع از اتخاذ تیـمی مـورا مـود ،بـ موجـب قطعنامـ 933
میمع عمومی  )9111موسوم ب قطعنام «اتحاد برای صلح» ،وظیف حفـظ و اعـاده صـلح و امنیـ
بینالمللی بر عهده میمع عمومی ک تیلیگاه اصل برابری حقـوقی میـان اعضـای سـازمان اسـ ،
گذامت میمود .میمع عمومی میتواند ضـمن رسـیدگی فـوری ،راهکارهـای ضـروری از جملـ
کاربرد نیروی نظامی را ب دول ها ی مربوط توصی کند تـا تکلیـت خطیـر حفـظ صـلح و امنیـ
بینالمللی در قالب تیمی و اقدامی جمعی صورت گیرد.
اگرچ منشور ملل متحد جز دو استثنای پیشگفت  ،صراحتاً میال دیگری بـرای توسـل بـ زور
قائل نمیمود ،بابی را ک در حوزه حمای
اینسو رهنمون گشت ک حمای

از حقوق بشر بینالمللی میگشاید ،نظری و رویـ را بـ

از حقوق بنیادین بشری نیز میـوزی بـرای تخلـت از اصـل عـدم

توسل بـ زور اسـ  .بـ ایـن ترتیـب در جریـان حرکـ

حقـوق بـینالملـل از دولـ محـوری بـ
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فردگرایی ،امنی
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انسانی در کنار امنی

جمعی قرار میگیـرد .در ایـن

دول ها و دومادوش امنی

زمین بند  9ماده  9منشور یکی دیگر از اهداف چهارگان ملل متحد را ترسی میکند ک همکـاری
بینالمللی در حل مشکالت بینالمللی اس ؛ ب ویژه آنگاه ک ماهی
یا بشردوستی دامت بامد .ب موجب بند مزبـور «ارتقـا و تشـویق رعایـ

حقـوق بشـر و آزادیهـای

بنیادین ،برای هم بدون تبعیض از حیث نژاد ،جن  ،زبان یـا مـذهب» از جملـ اهـدافی اسـ
اعضای ملل متحد باید جه

تضمین آن ب یکدیگر مساعدت کنند .پیدایش نهاد حقـوقی مداخلـ

بشردوستان و ب دنبال آن مسئولی

حمای

در قلمرو حقوق بینالملل زاییده تحول اخیر بود.

مداخل بشردوستان مداخل ای نظامی ،ب منظور حمای
حمای
پ

از حقوق اساسـی بشـر اسـ

از حقوق بنیادین بشری در دوره پسامنشور دیگر ب صورت انحیاری در صالحی

هیچ دولتی نیس

کـ

؛ چراکـ
داخلـی

و منشور ملل متحد ،موضوع حقوق بشر را بینالمللی کرده اس  .بـا وجـود ایـن،

از آنک سوءاستفادهها و برخوردهای گزینشی دول قدرتمند در این خیـو ،،اعتـراس سـایر

دول ها را برانگیخ  ،دبیر کـل ملـل متحـد در اجـال
درخواس

کرد تا ضرورت چنین مداخالتی را در کنار مشـروعی

ب موجب طرحی ک دول
حمای

سـال  9111میمـع عمـومی از دولـ هـا

کانادا یک سال بعد ارائ کـرد ،بـرای نخسـتین بـار اصـطالو مسـئولی

ب کار گرفت مد و درنهای

«وظیف حمای

آن مـورد بررسـی قـرار دهنـد.

این نهاد حقوقی در میتمین اجال

سران ملل متحد با عنوان

از مل ها در برابر نسلکشی ،جنایات جنگی ،پـاهسـازی نـژادی و جنایـات علیـ

بشــری » در بنــدهای  991و  991قطعنامـ مــماره  A/Res/60/1میــو  9111میمــع عمــومی بـ
رسمی

مناخت میمود تا جایگزین مداخل بشردوستان گردد .درنتیی حمای

از حقـوق بشـر در

جامع بینالمللی ب مرتب ای ارتقا مییابد ک اقدام نظامی جمعی و مشروط برای تحقق آن ،استثنایی
بر اصل منع توسل ب زور تلقی میمود.
در تحوالت بینالملل ی بعـدی ،بـ مـوازات مناسـایی نهـاد حقـوقی مداخلـ بشردوسـتان  ،نهـاد
حقوقی دفاع مشروع در مفهوم سنتی نیز متحـول مـیمـود .علـیرغـ تیـریح مـاده  19منشـور بـر
ضرورت وقوع حمل مسلحان ب عنوان پیشمرط توسل بـ حـق دفـاع مشـروع ،تحـول یادمـده در
قالب دو تفسیر جدید نمایان میمود ک هر دو تفسیر بـا تأکیـد بـر ضـرورتهـای نـوین و تکامـل
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جنگافزارها ک تهدیدهای بدیعی را متوج امنی

دول ها میکنند ،از نص ماده  19منشـور عبـور

کردهاند .تفسیر نخس  ،دفاع مشروع پیشدستان اس

و قریبالوقوع بودن حمل ـ حسب قرائن و اوضاع و احوالـ کفایـ

دفاع مشروع پیشگیران اس

ک براسا

مـیکنـد .تفسـیر دوم،

آن ن تنها وقوع حمل الزم نیس  ،بلک قریبالوقوع بودن

نیز مرط ضروری ب ممار نمیآید .در ایـن تفسـیر صـرف احتمـال حملـ در آینـدهای نامشـخص،
توجیهی برای توسل خودسران ب دفاع مشروع فرس میمود .تفسیر اخیر ،احـراز تیـاوز و مـرایط
دفاع را ب کلی بر عهده دفاعکننده گذامت و تبعاتی ناگوار برای صلح و امنیـ

بـینالمللـی بـ بـار

میآورد؛ ب ویژه آنک جامع بینالمللی اگرچ مبتنی بر برابری حقوقی میان دول هاس  ،نـابرابری
از حیث سیاسی و نظامی و میزان توسع یافتگی دول ها ،همواره برابری حقوقی را ب حامـی رانـده
اس  .از بین دو تفسیر اخیر اگرچ دفاع مشروع پیشدستان عموماً و ب صورت ضمنی در دکترین و
روی دول ها مشروعی

کسب کرده ،لکن دفاع مشروع پیشگیران را باید فاقد وجاه

قانونیبودن و چ ازنظر مشروعی

چ از جنب

ب حسا آورد .این امر در گزارش سال  9119دبیر کل سـازمان

ملل متحد با عنوان «جهانی امنتر :مسئولی

مشتره ما» نیز تیریح مده اس .

گذمت از موارد فوقاالمعار ک میوز و گاه مستمسکی برای انحراف از اصـل منـع توسـل بـ
زور در اختیار دول ها قرار میدهند ،امروزه توسل ب زور در سطح بینالمللی ذیل مفاهی حقـوقی
دیگری نیز انیام می مود ک اه آن ها صرف نظر از جواز یا عدم جواز حقوقی ـ عبارت اند از:
اقدام متقابل ،عمل تالفی جویان  ،ضرورت ،اذن دول
اقدام از مشروعی
دکترین دول

مـورد مداخلـ  ،تفکیـک قـانونی بـودن

آن ،نقض تعهد معاهده ا ی در حوزه حقوق بین الملل عام ،اقـدام تنبیهـی و

ورمکست .

علیرغ محدودی ها و قالبهای مشخیی کـ در نظـام حقـوق بـینالملـل بـرای انحـراف از
قاعده عدم توسل ب زور معین مده اس  ،واقعی
اس

روابط دول ها در جامع بینالمللـی گویـای آن

ک اقدامات دول ها در این محدوده بعضاً منطبق با محدودی ها و قالبهای اسـتثنایی مقـرر

نبوده و فراتر از مرزهای حقوق بینالملل رفت اس  .توسل ب زور توسـط ائـتالف سـ دولـ
سوری در سال  9191یکی از این موارد اس

علیـ

ک الزم مده ب موجب موازین حقوق بینالملل مورد
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تحلیل قرار گیرد.
با عنای

و آمریکا علی سوری  ،از منظر حقوق بینالملل چ وضعیتی دارد؟ سثال فرعـی در

این زمین میتواند آن بامد ک آیا اصوالً برای س کشور یادمده اهمیتی دامت اس
را در چارچو حقوق بینالملل توجی کنند یا خیر؟ پرسش اخیر از آن جه
انگلی

ک اقدام خود

اهمی

دارد ک تنها

مبادرت ب صدور بیانی ای رسمی در مقام توجی اقدام خود نموده و دو دول

دیگر ترجیح

دادند اقدام نظامی خود را با استفاده از روشهای دیگری برای افکار عمومی تبیین نمایند.
 .9تاريخچه مختصر وقايع سوريه پیش از اقدام سه دولت
از زمان قدرتگرفتن حز بعث و متحـدان نظـامی آن در سـوری در  9مـار

 ،9199مبـارزه

میان حامیان این حز  ،اسالمگرایان و اخوانالمسلمین در سوری آغاز مد .در جریان ناآرامیهایی
کـ از سـال  9199در ایـن کشـور صـورت گرفـ  ،اسـالمگرایـی نیـز کماکـان بـ عنـوان یکـی از
ایدئولوژیها در کانون توجـ طیفـی از نخبگـان سیاسـی قـرار دامـ

Monshipouri & Bulut,

 .)2016: 59-60نخستین بارق بحـران سـوری در مـهر مـرزی درعـا در تـاری  91مـار

 9199بـا

معارنویسی چند دانشآموز نوجوان علی نظام حاک مکل گرف ؛ اقدامی کـ بـا واکـنش دولـ
سوری مواج مد و پ

از آن درگیریها افزایش یاف

احمدیان و بهرامی.)911 :9919 ،

 .9-9از بیداری اسالمی تا تشکیل هیئت نظارت ملل متحد برای سوريه
متعاقب وقوع بیداری اسالمی و منازعات مسلحان و خشـون بـار در برخـی کشـورهای منطقـ
خاورمیان و ممال آفریقا ،اعتراضات گستردهای نیز از مـار
مکل گرف

 9199در مـهرهای مختلـت سـوری

و درگیریهای میان ارتـش سـوری و مخالفـان موجـب بـروز بحـران مـد .بـرخالف

اعتراضات مردمی در لیبی ،میر ،تون  ،یمن و بحرین ک بسیار گسترده بود و ب اسـتثنای بحـرین
در سایر این دول سرنگونی رهبران را ب همراه دام  ،میزان ناآرامیها در سوری چندان قابل توج
نبود خسروی و مهاجری .)13 :9919 ،اندکی بعد اعتراضات مسالم آمیز مردمـی علیـ دولـ
ورود گروههای تروریستی ب سرع

ب منازعات مسلحان منیر مد .پ

دلیل رأی منفی دو عضو دائمی نتوانس

پیشنوی

از آنک مورای امنیـ

بـا
بـ

قطعنام درمورد سوری را تیویب کند ،در 99
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فوری  9199میمع عمومی ملل متحد قطعنام  99/919را ب تیویب رساند .این قطعنامـ از دولـ
سوری درخواس

می کرد ک اوالً نقض حقوق بشر و حمالت علی غیرنظامیان را پایان دهد؛ رانیـاً،

یک نماینده ویژه برای سوری تعیین کند  .)A/Res/66/253, 2012درنهای

حدود یک سال بعـد

کوفی عنان ب عنوان نماینده ویژه در سوری معین مـد و پیشـنهاد صـلحی مـش مـادهای بـ دولـ
سوری ارائ داد  .)Mathias, 2012: 221دول
حکوم

و محکومکردن دول

آمریکا از اوت  9199خواهان کنارهگیری اسـد از

سوری توسط مورای امنی

مد .رئی

مورای امنی

ه زمـان بـا

تشدید درگیـریهـا در  9اوت  9199بیانیـ ای صـادر  )S/PRST/2011/16و ضـمن ابـراز نگرانـی
جدی از وضعی

موجود ،خواستار خاتم خشـون هـا توسـط طـرفین و احتـرام بـ حقـوق بشـر و

تعهدات بینالمللی از جانب دول

سوری مد .در مرحل بعد دولـ هـای عربـی و غربـی در اکتبـر

 9199و فوری و ژوئی  9199پیشنوی

قطعنام هایی را برای طرو در مورای امنیـ

تهیـ کردنـد

ک هر س قطعنام توسط روسی و چین وتو مدند .با تداوم و تشدید درگیریها قطعنام های 9199
و  9199مورخ  99و  99آوریل  9199ب تیویب مورای امنی
قطعنام میو مورای امنی
سوری حمای

علی سوری اس

کرده و با محکومی

مـیرسـد .قطعنامـ  9199نخسـتین

ک از فرستاده ملل متحد و اتحادی عـر در امـور

نقض حقوق بشر در سوری خواستار توقت هـر چـ سـریعتـر

خشون ها از سوی طرفین میمود .ب موجب قطعنام دوم  )9199اس

ک « ه یئ

نظارت سازمان

ملل متحد در سوری » تشکیل مده تا در دورهای نود روزه بر روند توقـت عملیـات نظـامی نظـارت
کنند ابوالحسن میرازی .)39-39 :9919 ،اقدامی ک راه ب جـایی نبـرده و درگیـریهـا در سـوری
پ

از آن نیز ادام مییابد.

 .4-9از تهديد به مداخله نظامی تا ورود داعش به سوريه
وقوع کشتار در روستای الحول مورخ  99م  9199منیر ب آن مد ک تهدید ب مداخل نظامی
در سوری مورد توج جامع بینالمللی قرار گیرد .استفاده از سالو میمیایی در خانالعسل حلـب و
غوط مرقی  ،بحران سوری را با مسئل دامتن و استفاده از سالو میمیایی از سوی این دول

در ه

آمیخ ؛ امری ک با فشارهای گسترده دول های غربی و تهدید ب مداخل نظامی درنهایـ

منیـر

ب از بین بردن سالوهای میمیایی از جانب این دول

مد مرادی .)199-199 :9919 ،اتفاق دیگر
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در  ،9199تالش دول های فرانس و آمریکا برای تشـکیل یـک دادگـاه کیفـری بـینالمللـی بـرای
رسیدگی ب جنایات ادعایی در سوری و مستندسازی وقایع از این طریق بود .در ایـن راسـتا حسـب
اعالم وزارت امور خارج ایاالتمتحده در فوری این سـال ،مرکـز عـدال

و پاسـخگویی سـوری

آغاز ب کار کرد  .)Rapp, 2015: 161این امر در پی آن صـورت گرفـ

کـ دیـوان بـینالمللـی

در اساسنام رم ،صالح ب رسیدگی تشخیص داده

کیفری  ) ICCبنا ب نحوه خا ،احراز صالحی

نمیمد؛ چراک اوالً ،سوری عضو اساسنام رم نبود و در این صورت سایر دول عضـو یـا دادسـتان
دیوان نمیتوانستند وضعی

از جانب مورای امنی

را ب دیوان ارجاع دهند و رانیاً ،ارجاع وضعی

ه با توج ب اظهارنظر روسی با وتوی محتمل این دول مواج بود  .)Jones, 2013: 806وقایع و
ناآرامیهای سوری ب اعتراضات گروههای داخلی مخالت ،مواضع دولـ هـای غربـی و اقـدامات
سازمانهای بینالمللی محدود نشد.
با رهبری ابوبکر البغدادی ،داعش از  9199نظارت بر بخشهای گستردهای از سرزمین عراق و
سوری را ب دس

گرف

تا خالفتی مذهبی تأسی

کند .تمرکز داعش ابتدا بر منـاطق نفـ خیـز و

رودخان ها و میاری آ بـود  .)Damluji, 2016: 331پـ
وقـ

از درخواسـ

کمـک نخسـ وزیـر

عـراق نـوری المـالکی) از ایـاالتمتحـده در خیـو ،سـرکو گـروه داعـش در عــراق،

ایاالتمتحده ائتالفی از دول های متحد خود برای مبارزه بـا داعـش تشـکیل داده و از اوت 9199
مروع ب بمباران اهداف داعش در عراق نمود .از س تامبر  9199عملیات نظـامی ائـتالف بـ قلمـرو
سوری نیز گسترش یاف  ،با این بهان ک دول

اخیر بهش

ب دنبال این اقدام ائتالف ،روسی و ایران نیز در حمای
وارد مدند .آنه دخال
دعوت دول

از دول

اسد بـ مخاصـم داخلـی سـوری

روسی و ایران را در مخاصم سوری از سایر دولـ هـا متمـایز مـیکـرد،

اسد از این دو دول

بود علیمحمدی .)999-999 :9919 ،بـا ایـن وصـت عملیـات

ائتالف آمریکایی را نمیتوان نقض حاکمی
دعوت دول

امنی در اختیار داعش قرار داده اسـ .

و تمامی

سرزمینی دول

عراق صـورت گرفتـ اسـ  ،امـا درمـورد سـوری وضـعی

رئی جمهور سوری بشار اسد) در یکی از میاحب هایش اظهار دام

عـراق دانسـ ؛ چراکـ بـا
متفـاوت اسـ ؛ چراکـ
کـ «دولـ

سـوری اجـازه

مداخل نظامی ائتالف در سوری را نمیدهد»  .)Reuters, 2015: 1با این موضـع اسـد ،مشـروعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Syria Justice and Accountability Center (SJAC).
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عملکرد ائتالف در سوری زیر سثال میرود طباطبـائی لطفـی و مـارق .)919 :9911 ،بـ مـوازات
اقدامات ائتالف ،مورای امنی

ب موجب قطعنام های  91 9931اوت  )9199و  99 9931س تامبر

النیرة و سایر سازمانهای مرتبط با القاعده را خطری علی صـلح و امنیـ

بـینالمللـی مـیمناسـد.

کمی بعد قطعنام  99 9911فوری  )9191صادر مـیمـود کـ برخـی منـابع مـالی داعـش و جبهـ
النیــرة از جمل ـ صــادرات غیرقــانونی نف ـ

و قاچــاق امــوال فرهنگــی را مــدنظر قــرار م ـیدهــد

 .)S/Res/2199, 2015با وجود این در نبرد علی تروریس  ،اقدامات ائتالف آمریکایی از یکسو و
اقدامات حامیان دول

سوری از دیگر سو در سرزمین سوری ادام مییابد.

گروههای تروریستی فعال در سوری مشخی هایی دامتند :نخس
بیگان در میان این گروهها قرار گرفت بودند؛ ب گون ای ک مشارک

آنک تعداد زیـادی از اتبـاع
آنهـا در مخاصـمات سـوری

حدود پنیاه درصد تخمین زده مده اس ؛ دوم آنک این گروهها در مـهرها و روسـتاهایی مسـتقر
مده بودند ک مرزی و دورافتاده بوده و دول
ماید از این طریق حکوم

سوری نظارت مثرری بر آن مهرها ندامت اسـ

تـا

سوری را تضعیت نمایند؛ سوم آنک این گروهها تخیـص ویـژهای در

نحوه جنگ دامت و عالوه بر آموزشهای ویژه از تسلیحات پیشرفت ای نیز برخوردار بودند تدینی
و کازرونی)991-991 :9919 ،؛ امری ک مقابل با آنها از جانب دول

مرکزی را دموار میکرد.

 .3-9از مقابله با داعش در سوريه تا حمله ائتالف سه دولت
در جریان مبارزه بینالمللی با داعش در سوری در  99نوامبر  ،9191هواپیمـای آمریکـایی 999
کامیون حمل سوخ
دام

را در مرق سوری منهدم کرد .وزارت دفاع ایاالتمتحده در بیانیـ ای اظهـار

ک حمالت هوایی عالوه بر تانکرهای نفتی ب تعدادی از انبارهای ذخیرهسازی ،وسایل نقلی

و مناطق عملیاتی آسیب رسانده اسـ

 .)Schaak, 2016: 323در فاصـل چنـد روز از ایـن واقعـ ،

قطعنام دیگر مورای امنی ب مماره  91 9991نوامبر  )9191در بنـد پـنی بـ لـزوم مطابقـ اقـدامات
اتخاذی با «حقوق بینالملل و ب طور خا ،منشور ملل متحد» تیریح کرد .)S/Res/2249, 2015
در فوری  9199مذاکراتی تح
ک منیر ب آتشب

نشد .از مار

عنوان توافق مونی جه

متارک مخاصمات صـورت گرفـ

 9199روسی مروع ب خارجکردن نیروهـایش از سـوری کـرد

) Power, 2016: 2؛ امری ک یک ماه ن ایید و بنا ب درخواسـ

سـوری بـار دیگـر ایـن نیروهـا در
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سوری مستقر مدند .از اواسط مار
سوری را ب عنوان یک واقعی
درآمده بود ،با حمای
آتشب

ژئوپولتیک پذیرفت و مروع ب طراحی واکـنشهـایی مطـابق بـا آن

سوری تیمی گرف
روسی باز پ

سرزمینهایی را ک تا پیش از ایـن بـ تسـخیر داعـش

گیرد  .)Kozhanov, 2017: 32-33اتفاق دیگر در م 9199
ب آن مذاکره نمودند .مقـرر مـد کـ نیروهـای

در سوری بود ک آمریکا و سوری نسب

حافظ صلح و نیروهای ویژه ملل متحد برای سوری میان نیروهای دولتی سوری و نیروهای مخـالت
قرار گیرند )Ford, 2016: 345؛ تیمیمی ک در عمل راه ب جایی نبرد.
در سال  9193روسی بار دیگر قطعنام مورای امنی

مبنی بر محکومکـردن حملـ مـیمیایی را

وتو کرد و تعداد وتوهای روسی در رابط با سـوری بـ هشـ

مـورد رسـید .)Abratt, 2017: 41

حمل مومکی ایاالتمتحده آمریکا در  3آوریل  9193ب پایگاه الشیعرات سوری مرحلـ ای دیگـر
در بحران سوری بوده اس ؛ اقدامی ک مکمل حمل نظامی ناکام رژی صهیونیستی ب این پایگاه در
چند هفت قبل تلقی میمد رویوران .)99 :9919 ،درنهای
انگلی

حمالت مومکی ایاالتمتحده آمریکا،

و فرانس در تاری  99آوریل  9191اهداف مشخیی در جمهوری عربی سـوری از جملـ

استانهای دمشق و حمص را هدف قرار میدهند.
ب طورکلی پ

از جنگ سرد میتوان خطمشی آمریکا و دول غربی در قبال سـوری را در سـ

مرحل مالحظ کرد :مرحل نخس  ،همکاری تاکتیکی با سوری ب ویژه برای عملیات اخراج عـراق
از کوی

در اوایل ده نود اس  .مرحل دوم ،دوره محدودسازی ژئوپلیتیک سوری ب طور خـا،

در سال  9119اس

ک خروج نیروهای سوری از لبنان در کنگره آمریکـا بـ تیـویب مـیرسـد و

مرحل سوم ،دوران مقابل غیرمستقی برای براندازی دول
کار قرار گرفت اس

زادگان .)11 :9911 ،پ

سوری اس

ک از سال  9199در دستور

از مرور سیر وقایع در سوری در ایـن بخـش ،ابعـاد

حقوقی قضی را در بخش دوم پی خواهی گرف .
 .4تحلیل حقوقی حمله موشکی
از نظر حقوقی ،چهارده احتمال برای توجی توسل س کشور غربی ب زور ،علی دولـ
متیور اس

ک این احتماالت در پنج محور زیر مورد مداق قرار می گیرد.

سـوری
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میکند؛ چراک دول

 9199جامع بـینالمللـی بـ تـدریج حضـور نظـامی مسـکو در

سید طه موسوی میرکالئی

 .9-4دفاع مشروع
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9

ماده  19منشور ملل متحد ت عریفـی از دفـاع مشـروع و حملـ بـ دسـ

از :کاربرد قانونی زور ب صـورت

متقابل در پاس ب استفاده غیرقانونی و پیشین از زور ک مغایر با منشور یا حقـوق بـینالملـل عرفـی
بامد؛ حقی ک پیش از منشور نیز برای دول ها مسل و ذاتی تلقی مـیمـد و منشـور صـرفاً عـرف
موجود را تدوین کرد محمدعلیپور و ممتاز .)999 :9919 ،اعالمی روابط دوستان میـو 9131
و قطعنام  9999میمع عمومی ملل متحد نیز تعریفی از تیاوز ارائ میدهند کـ اجمـاالً بـ معنـای
کاربرد نیروی مسلح توسط یک دول
دیگــر اسـ

علی حاکمی

یا تمامی

ارضی یا اسـتقالل سیاسـی دولـ

 .)General Assembly Resolution, 1974, Para.3آنگونـ کـ از رأی دیــوان

بینالمللی دادگستری در قضی سکوهای نفتی  )9119برمـیآیـد ،هـر اقـدامی ،حملـ مسـلحان یـا
تیاوز تلقی نمیمود و الزم اس

اقدام مزبور بـ آسـتان خاصـی از مـدت برسـد

ICJ Reports,

 .) 2003, Para. 62عالوه بر لزوم وقوع حمل  ،برای دفاع مشروع مرایط دیگری نیز در نظـر گرفتـ
مده اس .
ب موجب دکترین مسل حقوق بینالملل ،توسل ب زور در مقام دفاع در صورتی مشروع اسـ
ک برای دفع حمل ضرورت دامت و زور بـ کـار گرفتـ مـده متناسـب بـا تهدیـد مقـدماتی بامـد
ضیایی بیگدلی .)99 :9939 ،همهنین توسل ب زور باید ب دفع حمل منحیـر مـود و فراتـر از آن
نرود .توقت دفاع نیز باید ب محض پایان تیاوز اولی یا انیـام اقـدامات ضـروری ،توسـط مـورای
بامد .همه نین رعای

امنی

دفاع اس

اصول حقوق بشردوستان در فرایند دفاع مرط دیگر برای مشـروعی

مریفی .)19-19 :9919 ،قطعنام  99/91میمع عمومی و قطعنامـ  139مـورای امنیـ

گویای تفسیر مضیقی از دفاع مشروع اس ک ب موجب آنها ،الزم اس میان دفاع مشروع و حمل
مقدماتی یک ارتباط مس تقی وجود دامت بامد و دفاع مشروع نیـز فـوراً صـورت گیـرد؛ ایـن بـدان
معناس

ک نمیتوان هر پاسخی را دفـاع مشـروع تلقـی کـرد توسـلی و محسـنپـور.)99 :9919 ،

گذمت از مرایط دفاع مشروع ،گون های آن از حیث فردی یا جمعی بودن نیز حائز اهمی

اس .

دفاع مشروع فردی سـابق ای طـوالنی در حقـوق بـینالملـل دارد ،امـا دفـاع مشـروع جمعـی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مختلت دکترین حاکی از آن اس

ک دفاع مشروع عبارت اس

نـداده اسـ  .تعـاریت

 951ديدگاههای حقوق قضايی

ابداعات منشور اس

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

ک اگرچ پیش از منشور نیز نمون هایی در روی دول ها دامت  ،اما بـ عنـوان

نهادی حقوقی مطرو نبوده اس  .دفاع مشروع جمعی میتواند دو حال

دامت بامد :نخس

مورد قرار گرفت  ،عملیات دفاعی خود را هماهنگ کرده بامند و دوم آنک حملـ
دفاع جمعـی

ب هریک از اعضای یک پیمان دفاعی حمل ب تمامی اعضا تلقی و موجب مشروعی
مود محمدعلیپور و ممتاز.)991 :9919 ،
حال پرسش این اس

ک آیا اقدام ائتالف س دول

در سوری میتواند دفـاع مشـروع منـدرج

در ماده  19منشور ب ممار رود؟ در مفهوم مضیق و منیو ،در ماده  19منشور ملل متحـد ،مسـل
اس

ک هیچ حمل مسلحان ای از سوی دول

هیچیک از س دول

سوری علی هیچیک از س دول

واقع نشده اسـ .

ه ب وقوع چنین حمل ای اماره نکرده و ب دفاع مشروع در مفهوم مضیق در
نـوین از ایـن

توجی اقدام خود استناد نکردهاند .گذمت از مفهوم سنتی دفاع مشـروع ،دو بردامـ
مفهوم نیز مایست بررسی اس .
 .9-9-4دفاع مشروع پیشدستانه

9

دکترین دفاع مشروع پیشدستان  ،توسل ب زور را در چند حال

میاز میممارد :نخس

مواهد متقاعدکنندهای مبنی بر حمل ای قریبالوقوع وجود دارد؛ دوم آنک دول
از این حداقل یکبار از جانب دول

آنک

دفاعکننده پیش

مقابل مورد حمل واقع مده و امکـان حملـ کماکـان وجـود

دارد .سوم جلوگیری از حمالت احتمالی آتی تروریس هـا کـ در حـال طراحـی اسـ

مـریفی،

 .)19 :9919گزارش سال  9111دبیر کل ملل متحد در بند  999امعار میدارد« :ماده  19ک از حـق
ذاتی دول های مستقل برای دفاع از خود در برابر حمل مسـلحان محافظـ
قریبالوقوع را ب طور کامل پومش میدهد».

مـیکنـد ،تهدیـدهای

U.N. Secretary General Report, 2005, Para.

 .)124البت در بند  991تیریح میمود ک چنانه تهدیدها ن قریبالوقوع بلک بالقوه بامد ،منشور
ب مورای امنی

اختیار میدهد ک از نیروهای نظامی برای حفظ صلح و امنی

بینالمللـی اسـتفاده

کند  .)Ibid, Para. 125استدالل تمامی دول های طرفدار دفاع مشروع پیشدستان آن اسـ
در عیر مومکها و سالوهای اتمی ،چنین انتظاری ک دول

کـ

آگاه از وسایل تخریبـی ،در انتظـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دو یا چند دول

آنکـ
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سید طه موسوی میرکالئی

تحقق حمل بماند ،نابودکردن خود اس  .ب بیان دیگر تحمیل یک حال
در برابر حمل مسلحان قریبالوقوع قابل پذیرش نیس

از دفاع مشروع درمورد سوری نیز قابـلپـذیرش نیسـ ؛ زیـرا قـرائن و

اوضاع و احوال موجود ،مُثب
س دول

موسوی و حاتمی.)913-911 :9911 ،

هیچ حمل مسلحان قریبالوقوعی از جانب سوری علی هیچیـک از

غربی نبود .سابق چنین حمل ای نیز هرگز وجود ندامت و هیچ تهدیدی از جانب سـوری

مبنی بر چنین حمل ای ه وجود ندامت اس  .ائتالف س دول

ه هیچ استنادی ب چنین تفسـیری

از دفاع مشروع در توجی اقدام خود نکردند.
 .9-9-4دفاع مشروع پیشگیرانه

9

دکترین دفاع مشروع پیشگیران  ،برای توسل ب زور استداللهایی دارد :نخس

آنک حق ذاتـی

دفاع مشروع مذکور در منشور ،حقی عرفی و قاعدهای آمره بوده و در نتیی نـ منشـور و نـ رویـ
دول حق ندامت آن را مقید ب وقوع حمل مسلحان کند؛ دوم آنکـ تـداوم نقـض مقـررات منشـور
توسط دول ها نشانگر آن اس

ک آن قواعد دیگر کارایی ندارند .در پاسـ بـ اسـتدالل نخسـ

گفت مده ک اصل عدم توسل ب زور ،قاعده آمره تلقی مـیمـود و دفـاع مشـروع در هـر صـورت
استثنایی بر آن اس  .در پاس ب استدالل دوم نیز اماره مده کـ رویـ دولـ هـا در صـورتی کـ
ناقض قواعد موجود بامد ،نمیتواند موجد عرف تلقی مود مریفی .)11 :9919 ،سابق قابلتوجـ
در این خیو ،توسل ب زور ایاالت متحده در سال  9111در سودان اس ؛ با این توجی ک تولید
سالوهای میمیایی توسط یک مثسس در خارطوم انیام مده لذا اقدام نظامی در مقام دفاع مشروع
بوده اس  .اقدامی ک در نهای

از جانب میمع عمومی محکوم مد توسلی و محسنپـور:9919 ،

 .)91سابق دیگر در این زمین ب وقایع یازده س تامبر بـازمیگـردد .تـا پـیش از ایـن واقعـ  ،مـورای
امنی

برای مقابل با تروریس از ابزارهای غیر قهرآمیز استفاده میکـرد ،امـا پـ

از ایـن واقعـ بـ

موجب قطعنام  99 9991س تامبر  )9119و قطعنام  91 9939س تامبر  )9119میوز توسل بـ زور
در قالب دفاع مشروع را صادر کرد.
درمیموع این تفسیر از دفاع مشروع ،مبتنی بر قرائن عینی نبوده و قابلی

اربـات و رد آن مـبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امکان اعمال این قرائ

انتظار انفعالی ب دول ها

 954ديدگاههای حقوق قضايی

اس ؛ چراک براسا

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

صرف تیور دول

دفاعکننده مبنی بر احتمال حمل ای نـامعین در آینـدهای

نامعلوم قرار دارد .چنین احتمالی ن درمورد سوری و ن درمورد هیچ دول

دول های اقدامکننده نیز هیچ استناد صریحی ب این قس از دفـاع مشـروع ندامـت انـد؛ مگـر

گوم ای از سخنرانی ترزا می ک امـاره مـیکنـد« :نمـیتـوانی اجـازه دهـی نـ در سـوری  ،نـ در
خیابان های لندن و ن هیچ جای دیگر از مـواد مـیمیایی اسـتفاده مـود .(May, 2018: 3) ».هرچنـد
اماره ب خیابانهای لندن ،احتماالً معطوف ب قضی تالش برای کشتن سرگی اسـکری ال 9جاسـو
دوجانب انگلیسی ـ روسی بامد ،اما یک بردام

از ایـن عبـارت مـیتوانـد ایـن بامـد کـ اگـر در
در آینـده نامشـخص در انگلـی

سوری مانع استفاده از سالوهای میمیایی نشوی  ،ممکن اس

جای دیگر با آن مواج موی  .این همان مفهوم موسع دفاع مشروع پیشگیران اسـ

یـا

کـ در حقـوق

بینالملل معاصر ن قانونی تلقی میمود و ن مشروع.
 .4-4اقدام جمعی 4از جانب ملل متحد
مفهوم صلح از زمان تأسی

سازمان ملل متحد تغییرات بسیاری را تیرب کرده اس  .در دوران

جنگ سرد ،صلح تنها در مقابل مخاصم مسلحان قرار دام ؛ یعنی هرگـاه مخاصـم ای بـ وقـوع
میپیوس  ،صلح و امنی

بینالمللـی در معـرس مخـاطره تلقـی مـیمـد .پـ

جماهیر موروی ،مورای امنی

تعاریت نوینی از صلح و امنی

امروزه ترور مخیی مانند رفیق حریری نخس وزیر وق
در دول
امنی

هائیتی ،یا همکاری نکردن دول

از فروپامـی اتحـاد

بینالمللی ارائ داد؛ ب طـوری کـ

لبنان) یا فقدان حکـومتی دموکراتیـک

لیبی با مورای امنی

در زمان قذافی ،مخـاطره صـلح و

بینالمللی تلقی میمود .در وضعیتی ک در آن ترور یک فرد مـیتوانـد مبنـایی بـرای اعـالم

تهدید علی صلح و امنی

بینالمللی تلقی مود ،تعیین میادیق حفظ صلح و امنی

دموار خواهد بود؛ بنابراین منطقی نیس
تهدید صلح و امنی

بینالمللی امری

ک نهادی کـامالً سیاسـی و امنیتـی تعیـینکننـده میـادیق

بامـد آهنـی آمینـ و فـتحاللهـی 19 :9919 ،و  .)19ایـراد اخیـر تـا انـدازهای

دکترین حقوق بینالملل را ب اینسو رهنمـون گشـت کـ از لـزوم نظـارت حقـوقی یـا قضـایی بـر
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2. Collective Action

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 2:25 +0330 on Tuesday November 30th 2021

نیس

دیگـری قابـل ارزیـابی

سید طه موسوی میرکالئی

تیمیمات مورای امنی
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سخن ب میان آورد؛ این درحالی اس

برای نظارت حقوقی بر تیمی های مورای امنی

حقوقی و قضـایی ورود کـرده و نظـام امنیـ

سازمان را ب گون ای ک خود تشخیص دهد ،هدای
اذعان میدارد ک مورای امنی

پیشبینی نشده اسـ ؛ از ایـن رو مـورای امنیـ
جمعـی

میکند .گرف راث بـا تأکیـد بـر ایـن چـالش

نهادی سیاسی و مسئول حفظ صلح بینالمللی اس  ،اما جلوگیری

از عملیات نظامی میان دول برای اعاده صلح اساساً اقدامی پلیسی اس ؛ بنابراین مشخص نیس
مورای امنی

حاک جهان اس  ،یا قانونگـذار بـینالمللـی و یـا ضـابط دادگسـتری

 .)1998: 243نامحدود تلقیکردن صالحی
بینالمللی و ب کارگیری این صالحی

مورای امنی

Graefrath,

ب ویژه در حوزه حفـظ صـلح و امنیـ

توسط قدرتهای بزرگی چون آمریکا ب ویژه پ

سرد ،موجب مد تا مورا بیش از گذمت براسا

کـ

فیل هفت منشور تیمی گیـری کنـد

از جنگ
Hurrell,

)2005: 20-21؛ امری ک حقوق بینالملل معاصر را ب سوی امنیتیمدن پیش برده اس .
در مرایط موجود ،تنها ب موجب قطعنام مورای امنی میتـوان علیـ دولتـی اقـدام نظـامی جمعـی
انیام داد .درمورد سوری هیچیک از قطعنام های مورای امنی ن میوز توسل ب زور را صادر کردهانـد
و ن حتی خواستار ارسـال تسـلیحات بـ گـروههـای تروریسـتی مخـالت در سـوری مـدهانـد تـدینی و
کازرونی .)993 :9919 ،در نتیی درمورد اقدام ائتالف س دول  ،هـیچ قطعنامـ ای از مـورای امنیـ در
قالب فیل هفت منشور ملل متحد علی سوری صادر نشـده و هـیچ میـوزی هـ از سـوی ایـن مـورا در
اختیار اقدامکنندگان قرار نگرفت اس  .ائتالف س دول نیز استدالل نکردهاند ک براسـا میـوز مـورا
مبادرت ب اقدام نظامی نموده اند  .ب عک

در مواردی مطرو مده ک نمی توان ب بهان عـدم

اجماع در اتاق ها ی سازمان ملل متحد در نیویوره ،نسب

ب آالم غیرنظامیان بی تفـاوت بـود

 .) Macron, 2018ب بیان دیگر صراحتاً اذعان می دارند ک ب رغ عـدم وجـود میـوز مـورا
امنی  ،حمل نظامی ب عمل آورده اند.
 .4-3مکانیزمهای «مدخله بشر دوستانه» و «مسئولیت حمايت»
منشور ملل متحد احترام ب حقوق بشر را ب عنوان یکی از اهداف اصلی ملل متحد بـ رسـمی
میمناسد .بنابراین در مواردی ک حقوق بشر در قلمرو دولتی نقض مود ،یک نگرانـی بـینالمللـی
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ه ب وجود میآید ،ن اینک صرفاً موضوعی داخل در قلمرو صالحی

داخلی دول

 .)Abratt, 2017: 37مالحظات حقوق بشری تاکنون ارمغانآور دو نهاد حقوقی جه

مربوط بامد
مداخالت

 .9-3-4مداخله بشردوستانه

9

ب موجب فیل هفت منشور ملل متحد ،مورای امنی

میتواند در چارچو ماده  91تشخیص

دهد ک آیا نقض حقوق بشر در هر جامع  ،صلح و امنی

بینالمللی را تهدید میکند یا ن  .مورای

امنی

صرفاً در وضعی هایی میتوانـد مبـادرت بـ مداخلـ بشردوسـتان کنـد کـ صـلح و امنیـ

بینالمللی ب سبب آوارگی گروه زیادی از انسانها ،گسترش مخاصم داخلی ب دول های همسای
و تهدید جان تعداد زیادی از انسانها در معرس مخاطره قرار گرفتـ بامـد .در چنـین صـورتی نیـز
باید با رعای

دو مرط ضرورت و تناسب و با رعای

 .)191-191 :9919با عنای

بیطرفی و موقتیبودن اقـدام کـرد مـرادی،

ب قطعنام  911مورای امنی

در قضی عراق میتوان معیارهای اجرای

مداخل بشردوستان را اینگون برممرد:
 .9سرازیر مدن سیل آوارگان ب قلمرو دول های همسای و اغتشاش در مرزها؛
 .9مالحظات صرفاً بشردوستان ؛
 .9خیوصی

اضطراری وضعی ؛

 .9درخواس

دول های ذینفع در منطق ؛

 .1لزوم حفظ تمامی

ارضی دول

مورد مداخل ؛

 .9موقتیبودن مداخل ؛
 .3نظارت مورای امنی

ملل متحد

.)S/Res/688,1991

در نتیی مداخل بشردوستان جز در مواردی ک در قالب میوبات آمران مورای امنیـ

جـای

گیرد یا میمع عمومی ملل متحد در راستای سازوکار اتحاد برای صـلح ضـروری بدانـد ،نامشـروع
اس ؛ از اینرو  ،این نهاد حقوقی نیز وابست ب اقدام جمعی ملل متحد اسـ
اصل عدم توسل ب زور نیس

و اسـتثنای مسـتقلی بـر

ساعد) 999 :9919 ،؛ البت برخی حقوقـدانان را عقیـده بـر آن اسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ک یکی از مرایط مداخل بشردوستان آن اس ک قطعنام مورای امنی مبنی بر مداخل نظامی ،ب
دلیل وتوی مداوم کارایی ندامت بامد و در این صورت اقدام آن دست از دول هـا کـ علـیرغـ
بود  .) Sterio, 2014: 153در نتیی  ،دکترین در حوزه مداخل بشردوستان کامالً منطبـق بـر اسـناد
بینالمللی نیس .
برنام های ایاالتمتحده در سوری پیش از اقدام در قالب ائتالف س دول  ،از یکسو متضمن
مساعدت و کمکهای غیرمرگبار مانند :آموزش ،غذا ،تیهیزات ارتباطات و اقالم دارویی بود و از
دیگر سو مامل کمکهای مرگبار همهون سالوهای سبک ،مهمات و مومـکهـای ضـد تانـک
برای مخالفان دول

مستقر میمد .اقدامات اخیر دقیقاً ب موجـب اصـل عـدم مداخلـ مـنعک

رأی نیکاراگوئ منع مدهاند  .)Ford, 2017: 208ب عـالوه نکتـ جالـبتوجـ ایـن اسـ
جریان اقدام ائتالف س دول

علی سوری  ،بیانیـ رسـمی نخسـ وزیـری انگلـی

میدارد ک «مبنای حقوقی بـرای توسـل بـ زور مداخلـ بشردوسـتان اسـ »

UK Government

وسـیع

و هیچ جایگزین عملی دیگـری هـ وجـود

ندامت اس  ،اما تأمل بیشتر نشان میدهد ک این توجی وجاه
مرایط مداخل بشردوستان آن اس

کـ در

صـراحتاً اعـالم

 )Legal Position, 2018و در این راستا استدالل میکند ک میائب بشردوستان در مقیـا
صورت گرفت ک مستلزم اقدام فوری و ضروری اس

در

حقوقی ندارد؛ زیرا اوالً ،از جملـ

ک راههای مسالم آمیز برای رسیدن بـ نتییـ مسـدود مـده

بامد و اقدام ب مداخل مسلحان آخرین راهکار ممکن بامد ،حال آنکـ در خیـو ،سـوری ایـن
مرط وجود ندامت و هنوز روش بازرسی از تأسیسات میمیایی در دستر

بوده اس ؛ رانیـاً ،نقـض

باید گسترده ،فـاحش ،مداوم و مخیوصاً سامانمند بامد ،حالآنک حمل مـیمیایی مـورد ادعـا در
مهر دوما ،حداقل مداوم و سامانمند نبود .رالثاً نقض باید در حدی بامد ک وجدان بشری و افکـار
عمومی جهانی را جریح دار کند .چنانه وضعی

سوری واجد چنین وصفی میبود ،س دول

بـا

توج ب قطعنام اتحاد برای صلح ،درصدد اخذ میوز میمع عمومی برمیآمدند ک چنین نکردنـد
و رابعاً در اقدام ب مداخل بشردوستان نباید گزینشی عمل مود و نباید میان دول های نقضکننـده
حقوق بشر تفاوتی وجود دامت بامد؛ درحالیک دول های ائتالف با وجود استفاده رژی صدام از
سالوهای میمیایی علی ایران در طول جنگ تحمیلی ،هیچ اقدامی نکرده بودند.
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از سوی دیگـر حتـی حـق مـردم سـوری مبنـی بـر مـورش یـا برخـورداری از دموکراسـی ،بـ
ایاالتمتحده آمریکا و ناتو حق مداخل نظامی در درگیریهای داخلی سوری را نمیدهد

Engle,

فعالی های نظامی و مب نظامی ایاالتمتحده آمریکا در نیکاراگوئ  )9119توسل یکجانب ب زور
حقـوق بشـر بـ مـمار نمـیرود

روش مناسبی برای تضمین رعایـ

ICJ Reports, 1986, Para.

 .)268همهنین وفق رأی دیوان در قضی کانال کورفـو  )9191حـق مداخلـ  ،ظهـور سیاسـ
تلقی مده ک در گذمت بهان ای برای مدیدترین سوءاستفادهها بوده اس
 .)Para. 35در نتیی استدالل حقوقی مذکور در بیانی رسمی انگلی

زور

ICJ Reports, 1949,

با مسلمات حقوق بـینالملـل

از جمل مداخل بشردوستان مغایر نماید.
 .4-3-4مسئولیت حمايت

9

از اولین سالهای قرن بیس

و یک دکترین مسئولی

حمای

ب عنوان نهادی حقوقی ب منظـور

مقابل با نقض فاحش حقوق بشر ب ادبیات حقوق بینالملل راه یافت اس  .چنانه دولتی ب دالیلی
مانند اختالفات قومی ،مذهبی و نـژادی قـادر یـا مایـل بـ حفـظ حقـوق مـهروندانش نبامـد ،ایـن
مسئولی
حمای

ب جامع بینالمللی منتقل میمود خسروی و مهاجری .)91 :9919 ،لذا از منظر مسئولی
س مبنا درباره تعهدات دول ها در حوزه حقوق بشر وجود دارد:

 .9حقوق بشر افراد غیر قابل انکار اس ؛
 . 9دول

مسئولی

اولی برای حمای

از حقوق مردم را بر عهده دارد؛

دول

در ایفـای تعهـد خـود ،مسـئولی

 . 9در صورت قیور و مکس
بینالمللی میمود میفا و مم

رانویـ متوجـ جامعـ

الهییی.)919 :9911 ،

در این دکترین مداخل نظامی همواره ب عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار داده میمـود و پـ
از رفع بحران نیز جامع بینالمللی مسئول بازسازی ساختارهای ب ه ریخت کشور بحرانزده خواهد
بود صالحی .)111 :9911 ،مسئولی

حمای

اجازه نمیدهد دولتی بدون دلیل بـ دیگـران حملـ

کند .اعضای ملل متحد در لوای دکترین مزبور این اصل را ب رسمی

مناختند ک دولـ هـا حـق
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1. Responsibility to Protect
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دخال

ندارند ،بلک مسئولی

نیس

 .)Abratt, 2017: 45ب این ترتیب نگرش حقـوق بـینالملـل در ایـن زمینـ  ،از مداخلـ بـ
تغییر میکند.

این نهاد حقوقی با انتقاداتی نیز مواج مده اس ؛ از جملـ آنکـ مسـئولی

حمایـ  ،ظرفیـ

باالیی برای جنگافروزی دارد ساعد .)999 :9919 ،ب عالوه بهرهبرداری سیاسی قدرتهای غربی
از ایــن مقول ـ بــرای پیشــبرد اهــداف و منــافع سیاســی ،اقتیــادی ،امنیتــی و راهبــردی خــود بســیار
نگرانکننده اس  .در این زمین مداخل نظامی ناتو در لیبی با رایزنی ،تبلیغات و تحرکـات گسـترده
آمریکا ،فرانس و انگلی

ب عنوان اعضای دائ مورای امنی

اگرچ در ظاهر با هدف حمای

در سال  9199مایان ذکـر اسـ

کـ

از غیرنظامیان لیبیایی در برابر نیروهای قذافی مطرو میمد ،هدف

اصلی آن دستیابی ب منابع غنی انرژی در لیبی و رهایی از فشارهای روسی در حوزه مبادالت انرژی
با اروپا بود ابوالحسن میرازی .)19-19 :9919 ،همهنین اگر مسئولی
بود ،الزم میآمد عالوه بر حیات و تمامی
حمای

حمایـ  ،دکتـرین جـامعی

جسمانی انسانهـا ،از میـراث فرهنگـی یـک ملـ

نیـز

مود؛ درحالی ک در سوری نیروهای داعش میـراث فرهنگـی را در مـوارد متعـدد تخریـب

کردند و هیچ حساسیتی از سوی جامع بینالمللی برانگیخت نشـد

Davila-Ruhaak, 2016: 433-

) 434؛ بنابراین نهاد حقوقی مسئولی حمای  ،در عمل نیز ن در سوری و ن در سایر دول ها تیرب
خومایندی ب جای نگذامت اس .
ائتالف س دول

علی سوری نیز در جریان اقدام هیچ استنادی ب مسئولی

چراکـ مــرایط توســل بـ آن دمـوارتر از مداخلـ بشردوســتان اسـ

حمای

ننمودهانـد؛

و اقـدام صــورتگرفتـ نیــز

ب هیچوج قابل تطبیق بر این نهاد حقوقی نیس  .وفق بند  991قطعنام میمع عمومی میو 9111
ک پیشتر ب سوابق آن اماره مد ،مرایطی برای مسئولی

حمایـ

بینالمللی باید از طریق سازمان ملل متحد اقدام ب مسئولی

حمای

مقـرر مـده اسـ  :اوالً جامعـ
نماید؛ رانیاً الزم اس

کـ ایـن

اقدام مطابق فیول  9و  1منشور صورت بگیـرد؛ رالثـ ًا ضـروری اسـ

کـ در قالـب اقـدام جمعـی

حمایـ

و

صورت گیرد ن اقدام خودسران و یکجانب ؛ رابعـاً مسـئولی

از طریـق مـورای امنیـ

مطابق با منشور ملل متحد از جمل فیـل  3اجرایـی مـود  .)A/Res/60/1, 2005مسـل اسـ
هیچیک از این مرایط در اقدام س دول

رعای

نشده اس .

کـ
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 .2-4نقض تعهد 9معاهدهای
همانگون ک در تاریخه اماره مد ،سوری از ژانوی  9199درگیر بحران داخلی بـوده کـ بـا
پی آن آمریکا سوری را تحری و س

تهدید ب حمل نظامی کرد ،اما پ

از مدتی طرو روسی را

درمورد پیوستن سوری ب کنوانسیون منـع سـالوهـای مـیمیایی پـذیرف  .آمریکـا و روسـی در 99
س تامبر  9199اعالم کردند ک سوری باید براسا

جـدول زمـانبنـدیمـده بـ از بـین بـردن مـواد

میمیایی خود مبادرت کند احمدیان و بهرامی)911-911 :9919 ،؛ چراک سوری در همین روز ب
عضوی

کنوانسیون سالوهای میمیایی درآمد و در  99اکتبر  9199کنوانسـیون نسـب

الزماالجرا مد .متعاقـب آن مـورای امنیـ

بـ سـوری

در  93سـ تامبر  9199قطعنامـ ای مبنـی بـر محکومیـ

استفاده سوری از سالوهای میمیایی صادر کرد  .)S/Res/2118, 2013دبیر کل ملل متحـد تأییـد
کرد ک در  99اوت  9199سالوهای میمیایی در سوری استفاده مده اسـ

کـ جنایـ

نقض جدی پروتکل ژنو  9191و قوانین حقوق بینالملـل عرفـی محسـو مـیمـود

جنگـی و
U.N. Doc.

 .)A/67/997-S/2013/553, 2013گزارش دبیر کل و وقـایع بعـدی ،از جانـب دولـ هـای غربـی
دلیلی تلقی مد ک سوری تعهدات خود را ب موجب کنوانسیون سالوهای میمیایی نقض کرده اس .
از نگاه دول هـای مزبـور ،احتمـال کـاربرد یـا انتقـال سـالوهـای مـیمیایی دولـ
گروههایی چون حز اهلل لبنان یا القاعده ،خطری برای صـلح و امنیـ

سـوری بـ

منطقـ خاورمیانـ بـ مـمار

میرف  .درنتیی این دول ها بر آن بودند تا از منطق لزوم مقابل بـا سـالوهـای کشـتارجمعی کـ
درمورد امغال عراق بدون میوز مورای امنی

ب کار گرفت مده بود ،درمورد سوری نیـز اسـتفاده

کنند مرادی .)191 :9919 ،برخی مواضع در میان نظری پردازان نیز حاکی اس

ک ایاالتمتحـده

و ســایر دولـ هــا بایــد در مواجهـ بــا اســتفاده از ســالوهــای مــیمیایی قــادر بـ مداخلـ و انیــام
مسئولی های حمایتی خود بامند  .)Abratt, 2017: 71ب بیان دیگر نظریـ پـردازان اخیـر بـر ایـن
باورند ک نقض تعهد بینالمللی میتواند منیر ب اجرای نهادهای حقوقی دفاع مشروع پیشگیران و
مسئولی

حمای

مود ک پیشتر عدم قابلی

اعمال آنها درمورد سوری تحلیل مد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Breach of an Obligation
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در جریان اقدام ائتالف س دول

علی سوری  ،از جمل توجیهات ممکن میتواند این بامد کـ

چنانه تعهدات عامالشمول و معاهدات چندجانب بینالمللی نقض موند ،مقابل بـا نقـض از جانـب
تولید ،ذخیرهسازی و استفاده از سالوهای میمیایی و تعهد ب از بین بردن آن» موسوم ب کنوانسیون
سالوهای میمیایی  )CWCمیو  9119ک سوری و ائتالف س دول  ،عضو آن هسـتند ،بسـتر
دیگری بـرای توجیـ توسـل بـ زور در ایـن قالـب فـراه نمـوده اسـ  .در ایـن زمینـ قرائنـی در
اظهارنظرهای مقامات رسمی ائتالف دیده میمود .از جمل بیانی رسمی دول
اقدام ،هر چند اماره صریحی ب کنوانسیون مزبور نکرده ،اما استفاده دولـ

انگلستان در توجیـ
سـوری از سـالوهـای

میمیایی را ک سبب آالم بشردوستان مده اس  ،ب عنوان یک نقـض عهـد مطـرو مـیکنـد

UK

 .)Government Legal Position, Op Cit.ایاالتمتحده نیز اگرچ بیانی خاصی صادر نکرد ،ولی
مدتی پیش از اقدام ،وزارت امور خارج این دول

ب استفاده از سالوهای میمیایی توسط سوری

امـاره کـرده بـود  .)U.S. Department of State, 2018سـخنرانیهـای رئـی جمهـور فرانسـ و
نخس وزیر انگلی

ه پ

از حمل بر استفاده از این سالوها در سوری تأکید دامت اس

May,

 .)Op Cit.: 2 & Macron, Op Cit.در نتیی ب نظر مـیرسـد صـرف نقـض کنوانسـیون مزبـور از
جانب سوری  ،بهان و عذر موجهی برای توسل ب زور در نگرش این دول ها بوده اس .
در پاس ب این توجی باید دو نکت را مدنظر قرار داد :نخس

آنک اگـر مـراد از اقـدام نظـامی

مورد نظر ،اقدام متقابل بامد ک در ادام نومتار حاضر بررسی خواهد مد .دوم آنک نقض عهد در
هر کنوانسیون بینالمللی مستوجب مسئولی

بـینالمللـی و جبـران خسـارت اسـ  .روشهـای ایـن

جبران خسارت ه در قیود نهایی هر معاهده از جمل نحوه حل و فیل اختالفات بینالمللـی نامـی
از تفسیر یا اجرای معاهده مشخص مده اس ؛ بنابراین نقض عهد ،چیزی بیشتر از میوه حل و فیل
و روش جبران خسارت مربوط بر عهده ناقض نخواهد گذام  .ماده  99کنوانسیون مـورد بحـث،
عالوه بر تأکید بر حل اختالف ب موجب مقررات منشور ،مـذاکره و ارجـاع بـ دیـوان بـینالمللـی
دادگستری را بنا ب رضای

طرفین ب عنوان روشهای حل و فیل ذکر میکند .نظر ب اینک ظهـور

حل و فیل مسالم آمیز اختالفات بینالمللی نشئ گرفت از منع جنگ در حقوق بـینالملـل بـوده
اس  ،توسل ب زور در مقام مقابل با نقض تعهد قراردادی ،خود نقض غرس خواهد بود .گذمت از
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این ،نحوه اربات نقض تعهد در کنوانسیون مورد بحث مشخص مده اس

ب این نحو ک از طریـق

راهکار حقیق یابی و بازرسی از سوی یک نهاد معاهدهای ب نام سازمان منع سـالوهـای مـیمیایی
نتیی بازرسی هیئ
مدهاند .رانیاً پ

اعزامی از دبیرخانـ کنوانسـیون سـالوهـای مـیمیایی بامـند ،متوسـل بـ زور
از حمل نیز مدعی مدهانـد کـ تنهـا تأسیسـات مـیمیایی را هـدف قـرار دادهانـد.
مواد میمیایی دامت بامد ،منع مـده

درحالیک ب موجب کنوانسیون هرگون اقدامی ک خطر نش

بود .در عین حال اگر اربات مود ک در نتیی اقدام نظامی این س کشور غربی ،نش

مواد میمیایی

ب وجود آمده ،آنگاه تناسب فعل با هـدف کـ از مـرایط مداخلـ بشردوسـتان اسـ  ،زیـر سـثال
میرود .همهنین اگرچ استفاده از سالوهای مـیمیایی جنایـ

جنگـی محسـو مـیمـود ،لکـن

توسل ب زور علی استفادهکنندگان از این سالوها در نظام حقوق بینالملل ن تیربـ مـده و نـ بـ
رسمی

مناخت مده اس ؛ در نتیی درمورد سوری حمالت مومـکی نمـیتوانـد پاسـ بـ نقـض

ادعایی تلقی مده و مستوجب مسئولی

بینالمللی س دول

اس .

 .8-4ساير نهادهای حقوقی
برخی دیگر از نهادهای حقوقی و دکترینهای ادعایی نیز کـ ممکـن اسـ
اقدام نظامی س دول

در سوری بوده بامند؛ مایست بررسی اجمالی هستند.

 .9-8-4اقدام متقابل

4

مستمسـکی بـرای

هیچیک از س دول

ب اقدام متقابل ب عنوان توجیهی برای اقدام خود استناد نکـردهانـد .اقـدام

متقابل در این زمین قابلی

بینالمللی دول هـا در

استناد ه نخواهد دام ؛ چراک طرو مسئولی

مقابل اعمال متخلفان بینالمللی میو  9119در قسم

الت بند  9ماده  11تیـریح مـیکنـد کـ

اقدامات متقابل مامل تهدید یا توسل ب زور مندرج در منشور ملل متحد نخواهد مد .ممکن اسـ
استدالل مود ک این طرو هنوز الزم االجرا نشده و در زمـره قواعـد عرفـی هـ نیسـ  .پاسـ آن
اس

ک اوالً ،اگر اقدام متقابل جدای از این طرو معنا ندارد ،پ

جزئی از حقوق بینالملل نبـوده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
2. Counter Measur
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و ب عنوان توجی عمل س دول

قابل استناد نیس  .رانیـاً ،بـر فـرس پـذیرش مفهـوم اقـدام متقابـل

جدای از این طرو ،الزم بود سوری از سالو میمیایی علی یکی از س دول

استفاده کرده بامد تا

 .4-8-4عمل تالفیجويانه
هیچیک از س دول

9

صـراحتاً بـ عمـل تالفـیجویانـ بـ عنـوان توجیـ عملکـرد خـود اسـتناد

نکردهاند .قابلی استناد ب عمل تالفیجویان در این مورد نیز محل بحث اس ؛ زیرا عمـل تالفـیجویانـ
ک سابقاً در حقوق بینالملل متناظر با اقدامات متقابـل بـ کـار مـیرفـ  ،در تحـوالت اخیـر محـدود بـ
اقدامات اتخاذی در خالل مخاصمات مسلحان بینالمللی و مابین متخاصمان مـده اسـ

Ardalan and

 .)TehraniSafa, 2014: 90-89بدیهی اس ک این س دول با سوری طـرف یـک مخاصـم مسـلحان
بینالمللی ه نبودهاند تا در خالل آن مبادرت ب عمل تالفیجویان معنا پیدا کند.
 .3-8-4ضرورت

4

هیچیک از س دول

در توجی اقدام خود بـ اصـل ضـرورت نیـز اسـتناد رومـنی نکـردهانـد؛

هرچند ک اگر استناد مینمودند نیز اسـتناد آنهـا معتبـر نمـیبـود؛ زیـرا بـ موجـب مـاده  91طـرو
مسئولی

بینالمللی دول ها در مقابل اعمال متخلفان بـینالمللـی میـو  ،9119اصـل ضـرورت،

توجیهی برای زدودن وصت متخلفان از فعل مغایر با تعهدات بینالمللی یـک دولـ
آنک فعل مزبور ،اوالً تنها راهکار آن دول
سوری اقدام نظامی تن ها راهکار نبوده اس

برای حفظ یک منفع
و رانیاً ،منفعـ

ضروری بوده بامد ک دربـاره

اساسـی یـک یـا چنـد دولـ

بینالملل ی را در معرس مخاطره قرار ندهد ک درمورد سوری  ،با نقض تمامی
منفع

اساسی دول

نیسـ  ،مگـر
یـا جامعـ

ارضی ایـن دولـ ،

یاد مده در معرس مخاطره قرار گرف .

 .2-8-4رضايت 3دولت مورد مداخله
در حقوق بینالملل عالوه بر تیاوز مسلحان مستقی  ،دو مفهـوم دیگـر هـ وجـود دارد :یکـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معاون

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

در تیـاوز ،دولتـی خـاه خـود را در

در تیاوز و دیگری تیاوز غیرمسـتقی  .در معاونـ

اختیار گروههای دیگر قرار میدهد تا ب اعمال تیاوزکاران در خاه دیگر کشورها دسـ

ک دولتی ب جای اینک از نیروهای نظامی خود استفاده

کند ،از گروههای مب نظامی بهره میبرد توسلی و محسنپـور .)1 :9919 ،تیـاوز مسـتقی نخسـ
دول

اگرچ رضای

دولـ

مربوط را دربردارد ،ب معنای رضـای

مـورد مداخلـ نیسـ ؛ چـون

مداخل در دول دیگری ب عمل میآید ،اما در مداخل مبتنی بر رضـای  ،دولتـی کـ درگیـر مبـارزه بـا
گروههای مخالت داخلی اس  ،میوز ورود و مقابل مسلحان با آن گروهها را ب دول دیگری میدهد.
چنین رضایتی در حقوق بینالملل میتواند براسا
یکجانب اعالم مود .رومن اس
غربی صادر نکرده اس

س دول

ک دول

موافق نام دوجانب یـا بـ موجـب اعالمیـ

سوری هیچ میوز صریح یا ضمنی بـرای مداخلـ ایـن

و این دول ها نیز چنین ادعایی نکردهاند.

 .8-8-4تفکیک قانونی بودن 9اقدام از مشروعیت اقدام
براسا

4

یکی از دیدگاههای موجود در دکترین ،با توج ب نقضهای مکرر منشور ملـل متحـد

از جانب دول ها و تحققنیافتن اهداف آن در ده های گذمت  ،چـارچو منشـور بـرای تـأمین اهـداف
عملی آن مکس خورده اس ؛ از اینرو ب دلیل آنک چارچو منشور دیگر بازتابی از روی دولـ هـا
نیس  ،دکترینهایی چون دکترین بوش ،ناقض حقوق بینالملل نیس
از جمل توجیهاتی ک از سال  9119و پ

از اقدام نظامی ایـاالتمتحـده در عـراق بـ حقـوق

بینالملل راه یاف  ،تفکیک دو حوزه قانونی بودن و مشروعی
اس

.)Arend, 2003: 102
بود .بر ایـن اسـا

اگرچـ ممکـن

اقدام ب تیاوز وفق هنیارهای موجود حقوق بینالملل ،قانونی و مطـابق بـا حقـوق موضـوع

نبامد ،در مواردی میتواند در راستای اهداف منشور تلقی مده و مشروع مناخت مود .بایـد توجـ
دام

ک چنین تفکیکی میتواند حقوق موجود موضوع را در پای آرمـانهـایی تفسـیربردار کـ

واجد خوانشهایی متفاوت نیز اس  ،قربانی کند .کمترین پاس ب چنین استداللی تفکیک قانونی
بودن از مشروعی

اقدام) آن خواهد بود ک اهداف ملل متحد را نمیتوان فارغ از اصول ملل متحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Legality
2. Legitimacy
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بزننـد.
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مدنظر قرار داد .ذکر اصول در ماده دوم منشور بالفاصـل پـ
معناس

از اهـداف در مـاده نخسـ  ،بـ آن

ک دستیابی ب اهداف تعیینمده از میرای راهکارهای مشخیی میگذرد و تبعاً اهـداف،

 .6-8-4اقدام تنبیهی

9

اقدام تنبیهی از حقوق خیوصی و حقوق قراردادها ب ادبیات حقوق بـینالملـل سـرای

کـرده

اس  .این اقدام بدون آنک در حقوق بینالملل موضوع جایگاهی دامت بامد ،ناظر ب گون ای مب
میازات اس

ک در مقابل یک نقض عهد صورت میگیرد .مثال بارزی ک برای این نهاد حقوقی

یاد میمود ،تحری های یکجانب اس

 .)Blum, 2013: 87-89با وجود ایـن در مباحـث موجـود

در این حوزه هرگز توسل ب زور در قالب چنین اقداماتی جای نگرفت اس  .در نتیی اقدام تنبیهـی
نمیتواند ماهی

نظامی و مسلحان دامت بامد .س دول

ه در مواضع رسـمی و غیررسـمی خـود

امارهای ب این نهاد حقوقی ب عنوان مبنای اقدام خود ندامت اند.
 .7-8-4دکترين دولت ورشکسته

4

از دیگر توجیهـاتی کـ مـیتوانـد درمـورد اقـدام نظـامی در سـوری مطمـح نظـر قـرار بگیـرد،
ناتوان بودن این دول

از اداره امور داخلی و مقابلـ بـا مورمـیان اسـ  .بـا پایـان جنـگ سـرد کـ

گفتمان لیبرال درصدد بسط حقوق بشر برآمد ،لزوم حمای
زیرساخ ها ،قادر ب حمای

از مردم خود نیس

و دول

از اتباع دولتی ک بـ سـبب فروپامـی
مکس خورده تلقی مـیگـردد ،مطـرو

مد صالحی.)111 :9911 ،
ب موجب این دکترین ،دولتی ک ناتوان از اداره امور داخلی ،نظـ دهـی و اعمـال حاکمیـ

در

سرزمین خود یا بخشی از آن بوده و نظارت مـثرری بـر قلمـرو خـود ندامـت بامـد ،بـ صـرف ایـن
ناتوانی ،ب صورت ضمنی میوز مداخل را ب دولـ هـای دیگـر مـیدهـد .چنـین دکترینـی اوالً در
حقوق بینالملل معاهدهای و عرفی پذیرفت نیس
مرایط موجود در زمان توسل ب زور  ،قابلی

و رانیاً بر فرس پذیرش ،درمـورد سـوری نظـر بـ

اعمال ندام ؛ زیرا در این مقطع زمانی ،تسلط دول
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2. Failed State
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سوری بر بخش مهمی از قلمرو خود در پرتو پیروزیهای مستمر بـر گـروههـای تروریسـتی ،مـورد
اذعان ناظران بینالمللی و از جمل غربی بوده اس  .در عین حال ،هـیچیـک از سـ دولـ

بـ ایـن

وقایع و قرائن حاکی از آن اس

ک دول

سوری هنوز نظارت و هدای

پایتخ  ،مامینآالت

دولتی ،نیروهای مسلح ،بخش زیادی از غر کشور و تقریباً تمامی مراکز مهری همهون حمـص،
حما و حلب و تقریباً تمام منطق ساحلی مامل بندر الذقی را در اختیار دارد .همهنین دول

سوری

هنوز روابط دی لماتیک خود را با تعداد زیادی از دول ها حفظ کرده و ب حضور خود در سازمان
ملل متحد پایبند اس  .در نتیی همهنان از منظر حقوق بینالملل دول
 .)Gill, 2016: 355پ

سوری موجود بـوده اسـ

میالی برای طرو این دکترین درمورد سوری وجود ندارد.

نتیجهگیری
بررسی چارچو های سنتی و نوین توسل ب زور در مقال حاضر نشان مـیدهـد کـ بـا وجـود
ورود مفاهی نوین ب حقوق بینالملل ،منع توسل ب زور همهنان ب عنوان یک قاعده آمره غیرقابـل
خدم مناخت میمود .از نظر اجرایی نیز احتماالت چهاردهگانـ بررسـیمـده نشـان مـیدهـد کـ
توسل س دول

غربی ب زور علی سوری با هیچیک از هنیارها ،مبانی و بنیادهای حقوق بینالملل

سازگاری ندام  .در این خیو ،حتی اگر توجی دیگری عالوه بر موارد پیشگفت مطرو مود،
ب ویژه با عنای

ب جایگاه عدم توسل ب زور ب عنوان یک قاعده آمره ،اربـات فقـدان مشـروعی

قانونی نبودن آن کار دمواری نخواهد بود؛ بنابراین توسل این س دولـ

و

بـ زور علیـ یـک عضـو

دیگر ملل متحد را باید اقدامی فراتر از حقوق بینالملل ارزیابی کرد و ب این اعتبار ،صرفاً میتواند
وصت یک اقدام خودسران را دامت بامد.
در این نومتار بنا ب سوابق ،مفروضات و حال های ممکن در نظام حقوق بینالملـل توجیهـات
علمیای از جانب دکتـرین مطـرو مـد؛ حـالآنکـ اگـر تنهـا توجیهـات سـ دولـ

مـورد نقـد و

پاسخگوئی قرار می گرف  ،برای اربات مشروعی ندامتن اقدام صورتگرفت کافی بود .چراک از
حیث ادل اربات دعـوی ،هرگونـ اربـات مشـروعی

بـر عهـده مـدعی و اقـدامکننـده اسـ ؛ البتـ
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درخیو ،جنب ارباتی موضوع در حقوق بینالملل این نکت را نباید از یاد بـرد کـ واقـع یـا جنبـ
ربـ

مـده و تحلیـل حقـوقی

توسل ب زور آن خواهد بود ک واقعی

موجود و دالیل آن ب دقـ

مبتنی بر آن ب عمل آید .دعوت از کمیت های تحقیق یا کارمناسان سازمانهای بـینالمللـی جهـ
بررسی و ارائ گزارمی مستند درخیو ،وقایع ،همان حلق مفقودهای اس

ک بررسی احتماالت

مختلت ب منظور جواز یا عدم جواز اقدام را تسهیل میکند .بـ عنـوان نمونـ درخیـو ،موضـوع
مورد بحث ،اینک مومکها در سوری ب اهداف مشخص و ادعا مده یعنی محل تولیـد و اسـتقرار
سالوهای میمیایی اصاب

نموده یا فراتر از آن رفت و همهنین اینک آیا در نتیی مومکها نشـ

مواد میمیایی وجود دارد یا ن  ،از جمل ابعاد ارباتی قضی اس

ک میتواند در فرایند مستندسـازی،

نحوه رویداد را ب صورت قابل اتکا در اختیار حقوقدان قرار داده و تحلیل حقوقی را دقیقتر کند.
در عین حال ک ممکن اس  ،احتماالت دیگری نیز در توجی توسل س کشور یادمده بـ زور
مطرو مود؛ در این حال

خاصی

طرو چنین احتماالتی آن خواهد بود ک راه بر روی های مغـایر
برابـر دولـ هـا ،رویـ دول در

با حقوق بینالملل بست مود تا در نظام حقوقی مبتنی بـر حاکمیـ

راستای نظری قرار بگیرد و از این طریق ،جایگاه برجست منع توسل بـ زورـ بـ عنـوان یـک قاعـده
آمره ـ هرچ بیشتر تحکی و تثبی

مود .تنها در این صورت اس

ک میتوان امید دام

حاکمی

قانون در جامع بینالمللی جایگزین یکجانب گراییها مود.
یکجانب گرایی مورد بحث در عرص حقوق بینالملل مخاصمات مسـلحان  ،صـرفاً بـدان معنـا
نیس

ک دول

یا دول هایی بدون میوزهای الزم از سازمانهای بینالمللـی صـالح ،مبـادرت بـ

توسل ب زور کنند؛ بلک اقدامات گزینشی و برخوردهای تبعیضآمیز را نیز دربرمـیگیـرد .بـ ایـن
معنی ک در موردی مانند موضوع طالبان در سال  9119بـ بهانـ مقابلـ بـا تروریسـ در افغانسـتان
مداخل نظامی صورت میگیرد ،اما درمورد مشابهی مانند داعش در سوری اقدام مشـابهی از حیـث
مقابل با تروریس صورت نمیگیرد و تنها ب مقابل با تأمین مالی تروریس یا پیشنهاد نیروهای حافظ
صلح ب عنوان حائل میان طرفین بسـنده مـیمـود؛ درحـالیکـ گسـتره جنایـات داعـش و رعـب و
وحش

حاصل از آن بسی فراتر از طالبان بوده اس  .در این وضعی

یکجانب گرایان و گزینشـی
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مستندسـازی در مـوارد
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ب جای آنک مقابل با گروه تروریستی ب عمل آید ،مقابل با دول
قرار میگیرد .پرسش اساسی آن اس
دول

ک آیا برخورد گزینشی از این نوع در سوری  ،این نظریـ را

نمیکند ک دول ها ی غربی و از جمل ائتالف س دول
سوری  ،با اییاد داعش و حمای

حتی پیش از تیاوز مستقی علیـ

از این گروهک ،اقدام ب تیاوز غیرمستقی ب ایـن دولـ

کردهاند؛ یعنی ب جای استفاده از نیروهای نظامی خود از نیروهـای مـب نظـامی علیـ دولـ

سـوری

استفاده کردهانـد؟ در حالیکـ قطعنامـ  9999میمـع عمـومی ملـل متحـد میـو  ،9139در مقـام
تعریت تیاوز تأکید میکند ک اعزام دست ها ،گروهها ،نیروهای نامنظ یا مزدوران مسلح از جانب
یک دول

ب منظور انیام عملیات مسلحان علی دول

دیگر ،چنانه از مـدت و گسـتردگی قابـل

توجهی برخوردار بامد ،اقدامی تیاوزکاران محسو خواهد مد.
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