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مداخلۀ روسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در
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چکیده
ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال  ،5102سؤاالت حقوقی متعددد را مرد
ک ده است .این سؤاالت اغلب به مش وعیت چنین مداخلها م بوط میشود .اگ چه دولت روسیه
مبنا این اقدام را مقابله با ت وریسم جهاد ب اساس رضایت دولت دمشق تع یف کد ده اسدت،
ب خی از تعارض چنین مداخلها با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگها داخلی» سخن
گفتهاند .ب اساس این اصل ،دولتها خارجی نمیتوانند به سود هیچیک از ط فین درگی اعم از
دولت م کز یا گ وهها شورشی مداخله کنند .مؤسسۀ حقوق بینالملل در دهۀ هفتاد میالد
ق ن گذشته از ع فی شدن چنین اصلی سخن گفته است .با این همه هنوز در زمینۀ ع فی شدن
این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد .مقالۀ حاض با ب رسی رویۀ دولدتهدا و شدورا امنیدت در
خصوص بح ان سوریه و دیگ بح ان ها مشابه معاص به این نتیجه رسدیده اسدت کده امد وزه
بهدشوار میتوان از وجود چنین محدودیتی ب ا مداخله در جنگها داخلی به سدود دولدت
م کز سخن گفدت .بدهعبدارت دیگد  ،درحدالیکده در مدورد حمایدت از گد وههدا شورشدی
محدودیتها مداخله همچنان پاب جاست ،ص ف رضایت معتب دولت م کز ندافی مسدلولیت
دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت م کز اقدام به مداخله میکند.
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مقدمه
ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه به سپتامب  5102بازمیگ دد .در این سدال مقامدات
فدراسیون روسیه در پاسخ به آنچه دعوت دولت م کز دمشق نامیدند ،اقدامات نظامی را علیده
گ وهها جهاد با هماهنگی نی وها مسلح دمشق آغاز ک دند (McDonnell, et al., 2015:1
) .رئیسجمهور روسیه ،والدیمی پوتین چند سداعت پدیا از آغداز نخسدتین بمبداران مواضد
نی وها جهاد مخالف دولت دمشق اجازۀ شورا فدراسیون روسدیه را کده در حکدم مجلدس
سنا این کشور است ،ب ا اسدتفاده از سد بازان روس در خداو سدوریه دریافدت کد ده بدود0.
والدیمی پوتین در بیانیها که به مناسبت مداخلۀ نظامی روسیه صادر ک د ،بدهصد احت اعدالم
داشت که ،در درجۀ نخست ما از ارتا سوریه در نب د مش وع ایدن نی وهدا علیده سدازمانهدا
ت وریستی حمایت خواهیم ک د و ثانیاً این پشتیبانی صد فاً از ط یدق هدوایی و بددون مشدارکت
نی وها زمینی ارتا روسیه انجام خواهد گ فت 5.رئیسجمهور روسیه ،در راستا توجیه ایدن
مداخلۀ نظامی به حضور هدزاران ت وریسدت از شده وندان کشدورها اروپدایی ،روسدیه و دیگد
جمهور ها اتحاد جماهی شورو سابق در سوریه اشاره و اظهار ک د که نیاز نیست تا فد د
کارشناس امنیتی باشد تا بداند اگ این ت وریستها در سوریه پی وز شوند ،بد ا ادامدۀ فعالیدت
مج مانهشان به کشورها اروپایی و روسیه بازخواهند گشت9.
مداخلۀ نظامی فدراسیون روسیه در سپتامب  5102میالد در بح ان سوریه را بایدد نقردۀ
عرفی در ج یان حوادثی دانست که از سال  5100سوریه را در آتا و خدون فد و بد ده اسدت.
این مداخله موجب تحولی شایان توجه در موازنۀ قدرت شد و ج یان امور را تا حد بسدیار بده
سود دولت م کز دمشق تغیی داد .در حقیقت از این زمان به بعد نی وها دولدت م کدز بدا
حمایت نی وها نظامی این متحد نی ومند توانستند تا کنتد ل بخداهدا مهمدی از سد زمین
سوریه را بهدست بگی ند .اینگونه بود که در اسفندماه  0931شده باسدتانی تددم از نی وهدا
«داعا» باز پس گ فته شد و حلب نیز در آذرماه  0932از سیر ۀ نی وهدا مخدالف حکومدت
م کز خارج شد .در ادامه این تحول مهم در موازنۀ قوا شه ها دی الزور و دوما نیز بدهت تیدب
در آبانماه  0931و اردیبهشتماه  0931تحت کنت ل و سیر ۀ نی وها دولت م کدز دمشدق
ق ار گ فتند .نتیجۀ چنین تحولی سیر ۀ دولت م کز ب بیا از  01درصدد سد زمین سدوریه
بود .در این تغیی اساسی نقا دولت روسیه بسیار چشمگی بود؛ بدیا از  11حملدۀ هدوایی در
روز که جهت پشتیبانی نی وها دولت سوریه انجام میگ فت ،نقا مهمی در این تغیی داشت.
1. “Senado ruso autoriza uso de tropas en Siria”. Terra. 30 de septiembre de 2015.

 .5ایالف ،غارات موسکو االربعاء لم تستهدف داعا ،م اجعه شده به تاریخ اول اکتب 5100.
 .9روسیا الیوم ،بوتین :داعا أعلن معاداته ل وسیا منذ زمن طویل ،م اجعهشده به تاریخ  01اکتب .5100
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در حقیقت مداخلۀ روسیه وزنۀ تعدادلی در مقابدل دیگد مداخلدههدا خدارجی در ایدن کشدور
بح انزده از سال  5100ایجاد ک د (.)Heller, 2016: 129
در این خصوص آنچه از نگاه حقوق بینالملل میتواند مورد توجه ق ار گید د ،مبندا مداخلدۀ
دولت روسیه در بح ان سوریه است .مقامات روس مداخلۀ خود را در این بح ان ب مبنا «مداخله
ب اساس دعوت» حکومت قانونی دمشق توجیه ک دهاند .در واقد در نامدۀ مدور  02اکتبد 5102
نمایندۀ دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد خراب به رئیس شورا امنیت آمده است:
«[ ]...در پاسخ به درخواست رئیسجمهوررئیسجمهور دولت ع بی سوریه[ ،آقدا ] بشدار
األسد که به منظور ارائۀ کمک نظامی ب ا مبارزه با گ وه موسوم به دولت اسالمی عد اق و شدام
(داعا) و دیگ گ وه ها ت وریستی فعال در سوریه ،فدراسیون روسیه در تاریخ سیام سپتامب
 5102با هدف ق ار دادن تأسیسات این تشکلها ت وریستی ،اقدام به انجام حمدالت هدوایی و
شلیک موشک در س زمین جمهور ع بی سوریه نمود0.»]...[ .
در این مجال و ب ا تحلیل ه چه بهت مبنا حقوقی مورد استناد دولت روسیه ،در درجدۀ
اول به ب رسی ش وط رژیم حقوقی مداخله ب اساس دعوت خواهیم پ داخت .بیشک از آنجا کده
موض گی اعضا جامعۀ بین المللی در خصدوص ایدن موضدوع اهمیدت خاصدی دارد ،مواضد
دولت ها در ارتباط با این موضوع ب رسی خواهد شد .سؤال مهمدی کده در ایدن چدارچوب مدورد
توجه ق ار خواهد گ فت ،این خواهد بود که آیا می توان بح ان اخی سوریه را سابقها در روابط
بیندولی دانست که رژیدم حقد وقی مداخلده ب اسداس دعدوت را دسدتخوش تغیید قد ار دهدد
ف ضیه ا که در ج یان نوشتار حاضد مدورد توجده قد ار گ فتده ،آن اسدت کده بدا عنایدت بده
موض گی جامعۀ جهانی در خالل بح ان سوریه با عنایت به قاعدۀ من مداخله در جنگهدا
داخلی -که گاه از آن با عنوان «اصل بیط فی» 5نیز تعبی شده است ،میتوان از ممندوع بدودن
مداخله به سود حکومت م کز در جنگها داخلی سخن گفت.

مداخلههه براسههاو دعههوای ممنههایی میههروخ بههرای مداخلههه در قههو
بینالملل امروز
همچنان که دیدیم ،دولت روسیه رسدماً مبندا مداخلدۀ خدود در بحد ان سدوریه را «دعدوت»
رئیسجمهور سوریه ب ا مقابله با گ وهها ت وریستی قد ار داده اسدت .ایدن موضد در نقردۀ
1. Addressed Letter to the President of the Security Council by the Permanent Representative of the
Russian Federation to the United Nations (15 October 2015) (UN Doc. S/2015/792).

 .5پ وفسور «کورتِن» در درسی که در سال  5101در آکادمی حقوق بینالملل الهه ارائه ک ده ،از این اصل تحت
عنوان «اصل بیط فی» یاد ک ده است .در این مورد ر.و:

Corten, 2014: 54 -313
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مقابل دیگ کشورها غ بی ق ار دارد که اقدامات خود را اغلب ب اساس دفاع مش وع 0یا اغد اض
بش دوستانه 5توجیه میکنند .در واق  ،در چنین وضدعیتی مدا در ب ابد یدک اسدتدالل حقدوقی
کالسیک در حقوق بینالملل ق ار داریم که در حقوق بینالملل موضوعه تثبیت شده است .ایدن
استدالل مبتنی ب رضایت مقامات دولتی است که موضوع مداخلده قد ار گ فتده اسدت .از نگداه
حقوق بینالملل سنتی چنین دعوتی در حکم رضایت دولدت موضدوع مداخلده اسدت و خصدلت
نامش وع بودن مداخله را زائل میکند ) .(Corten, 2014:132به تعبی بهت درست است که اصل
من مداخله قاعدۀ تثبیتشده در حقوق بینالملل است 9و دیوان بینالمللی دادگست آن را ب
مبنا اصل احت ام به حاکمیت و استقالل دولتها توجیه کد ده اسدت ) ،)G. Fox, 2015: 816
لیکن رضایت دولت موضوع مداخله میتواند عدم مش وعیت ناشی از چنین مداخلها را از بدین
بب د (فیوضی .)111 :0913 ،در واق از نگاهی موشکافانه ،مداخلۀ ممنوع مداخلدها اسدت کده
بدون رضایت دولت موضوع مداخله انجام میگی د .بناب این مداخله ب اساس دعوت نباید از نظد
حقوقی اساساً «مداخله» محسوب شود .به همین دلیل مؤسسۀ حقدوق بدینالملدل در قرعنامدۀ
سال  5100خود از عبارت «کمک نظامی ب اساس درخواست» بهجا مداخله ب اسداس دعدوت
استفاده ک ده است .با این همه باید توجده داشدت کده زمدانی رضدایت دولدت موضدوع مداخلده
میتواند دولت مداخلهکننده را از مسلولیت معاف کندد کده شد وط شدکلی ابد از ایدن رضدایت
بهدرستی انجام گ فته باشد ( .)0.0در عین حال باید توجه داشت که در سالها پس از جندگ
بینالملل دوم ،بهویژه در سال ها جنگ س د اصلی در قالب من مداخله در جنگها داخلدی
توسط ب خی دولتها و نیز دکت ین حقوق بین الملل پ ورده شده است ،که ب خی از آن بهعنوان
مانعی حقوقی ب پذی ش مش وعیت مداخله نظامی خارجی به سود یکی از ط فها درگید در
یک جنگ داخلی یاد ک دهاند (.)0.5

 . 0در این مورد به ویژه ف انسه از استدالل دفاع مش وع ب ا مداخالت مسلحانۀ خود در سوریه استفاده میکند .با
این همه حقوقدانان بینالمللی در خصوص تحقق ش ایط دفاع مش وع در این قضیه بهشدت ت دید ک دهاند.
Fernandez, 2017: 83-96
ب ا تحلیل بیشت این مورد ر.و:
 .5بهنظ میرسد ب یتانیا ب ا مداخالت خود در سوریه مبنا «اقدام بش دوستانه با هدف تخفیف رنج م دم» این
کشور را قابل استناد میداند .مرابق این نگاه« ،حقوق بینالملل به ب یتانیا امکان میدهد در ش ایط استثنایی
Zornoza, 2018: 3
ب ا کاها رنج انسانی» این اقدامات را انجام دهد .در این مورد ر.و:
 .9در خصوص اهمیت و جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل ،ضمن موارد دیگ نگاه کنید به:
دیدخت صادقی ،تحول در مفهوم اصل مداخله در حقوق بینالملل ،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی و روابطبینالملل ،دوره  ،1شماره  ،01پائیز ،0931ص31 .؛ غالمعلی قاسمی ،چالاها اصل عدم مداخله و جایگاه آن در
حقوق بینالملل ،فصلنامه آفاق امنیت ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،زمستان  ،0932صص011-019 .
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 .1رعایت شروط شکلی مداخله روسیه در بحران سوریه
دکت ین حقوق بینالملل و کمیسیون حقوق بینالملل رعایت ش وط شکلی اعالم رضایت دولدت
را ش ط ماهو ب ا «معتب بودن» رضایت دولت موضوع مداخله دانسته است (شایگان:0935 ،
 .)13ب ا مثال در گزارشی که این کمیسیون در سال  0313ارائه داده ،آمده است:
«[ ]...رضایت دولت باید مرابق حقوق بینالملل یک رضایت معتب باشد ،بهروشنی و بهنحدو
واقعی اب از شده باشد (در نتیجه باید گفت که در حقوق بینالملل چیز تحت عندوان رضدایت
مف وض وجود ندارد) .این رضایت باید ب اساس حقوق بین الملل قابل انتساب به دولدت موضدوع
مداخله باشد و قبل از ارتکاب عمل نامش وع اب از شدده باشدد .بدهعدالوه ،ایدن رضدایت تنهدا در
حدود که رضایت داده شده است ،از حیث مکانی و زمانی عدم مشد وعیت مداخلده را از بدین
میب د».(ILC Yearbook, 1979: para 11) 0
کمیسیون حقوق بینالملل در تدوین ط نهایی مسؤولیت دولتها در سدال  5110همدین
نکته را مدنظ ق ار داشته است .این کمیسیون در تفسی مادۀ  53از ط یادشده که به مبحث
رضایت بهعنوان یکی از علل موجهه یک فعل نامش وع بینالمللی پ داخته است ،بهص احت اب از
میدارد ...« :روشن است که ورود س بازان خارجی به س زمین یک دولت که معموالً نقض جد
حاکمیت آن دولت و در حقیقت اغلب تجاوز محسوب میشود ،اگ با درخواست و با رضدایت آن
دولت صورت گ فته باشد ،دیگ نباید تجاوز توصیف گ دد و آن عمل کامالً مش وع تلقی خواهدد
شد» (عزیز .)000 :0931 ،
ب رسی محتوایی اقدامات دولت روسیه از سپتامب  5102نشان میدهد که این ش ایط شکلی
رعایت شده است :بناب ش ایط و ق ائن عملیات دولت روسدیه تنهدا پدس از «دعدوت» حکومدت
سوریه انجام گ فته و در عین حال چارچوبها مدنظ دولت سوریه ،یعنی مقابله با گد وههدا
ت وریستی را رعایت ک ده است؛ ه چند اسناد متقن چنین اجازها هنوز در اختیار افکار عمومی
ق ار نگ فته است .نامه ا که از سو دولت روسیه به شورا امنیت سازمان ملل متحدد ارسدال
شده ،متضمن متن نامه حاو درخواست رئیس جمهور سوریه نیست .در این خصوص تنها بایدد
یادآور شد که ب ا مش وعیتبخشی به چنین اقدامی ،عبارات دعوت رئیس دولدت سدوریه بایدد
ص فاً روشن و شفاف باشد .در این زمینه ،عالوهب گزارش کمیسیون حقوق بینالملل میتوان به
رأ دیوان بینالمللی دادگست در پ وندۀ «فعالیتها مسلحانه در س زمین کنگو» اشاره ک د.
از نگاه دیوان در این رأ چنین ب می آید که نیاز نیست رضدایت در فد م یدا هیدأت خداص و از
پیاتعیینشدها بیان شده باشد .همین نکته در مورد بازپسگی آن نیز صدق میکند(ICJ 5
1. ILC Yearbook (1979-II), 2nd Part, paragraph 11.
2. Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c.
Ouganda), ICJ Report (2005), para. 46, 47 et 53.
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) .Rep, 2005: para 46-47در این خصوص ،همکار تنگاتنگ میان نی وها سور و نظامیدان
اعزامی از سو مسکو این نکته را به ذهن ناظ ان سیاسی متبادر مدیکندد کده رضدایت دولدت
سوریه با روشنی و شفافیت به دولت روسیه اعالم شده و حدود زمانی و مکانی آن نیدز از سدو
مقامات نظامی روسیه رعایت شده است ).( Banneilier-Christakis, 2016:761
کمیسیون حقوق بین الملل یادآور شده است که رضایت باید «مرابق حقوق بینالملل قابدل
انتساب به دولت» موضوع مداخله باشد .این مسلله به نکتۀ ظ یفی اشاره دارد که م تبط با مقام
صادرکنندۀ رضایت است .در حقوق بین الملل این نکته پذی فته شده است که دعدوت نی وهدا
اپوزیسون یا محلی ،ص فنظ از مش وعیت سیاسی آنها ،نمیتواندد مبندایی بد ا قدانونی بدودن
دعوت تلقی شود ،چ اکه این مقامات از نظ حقوق بینالملل نمیتوانند تعهد بدینالمللدی بد ا
دولت ایجاد کنند ) .(Wippman, 1996:440همین نکتده در مدورد مقامدات نظدامی نیدز صددق
میکند؛ دعوت یک مقام عالیرتبۀ نظامی را نیز نمیتوان بهمثابۀ یک دعوت مش وع تلقدی کد د.
تنها حکومت رسمی یک کشور که مورد شناسایی بینالمللی ق ار گ فته اسدت ،مدیتواندد بد ا
مداخلۀ نظامی از یک دولت خارجی در س زمینا دعوت بدهعمدل آورد ).(Corten, 2014: 454
نکتها که در اینجا مر می شود ،جایگاه قدانونی حکومدت سدوریه بد ا اعردا رضدایت بده
مداخلۀ نظامی است .میدانیم که شمار شایان توجهی از دولتها منکد مشد وعیت رژیدم بشدار
االسد به عنوان نمایندۀ م دم سوریه هستند .با این همه حقیقت آن است کده همدین دولدتهدا
خواه ع ب یا غ بی ،در سرو مختلف دیپلماتیک با نمایندگان حکومت م کز دمشق بهعنوان
نمایندگان دولت سوریه تعامدل مدی کنندد .در سدازمان ملدل متحدد ،هیدأت نماینددگی دمشدق
همچنان به وظایف سیاسی خود در این سازمان جهانی ادامه میدهد .حتدی زمدانیکده مجمد
عمومی «خشونت مسلحانۀ مقامات سوریه علیه م دم این کشور» را محکوم میکند ،0بدیت دیدد
منظور از «مقامات سوریه» حکومت کنونی دمشق است .بناب این باید اذعدان کد د کده حتدی از
سو مخالفان ،حکومت کنونی بشار االسد است که بهعندوان حکومدت قدانونی شناسدایی شدده
است .در واق حکومت بشار االسد از آغاز بح ان این کشور بدهصدورت مسدتم از سدو جامعدۀ
جهانی همچنان مورد شناسدایی بدوده اسدت ) .( Bannelier-Christakis, 2016: 762بدهعبدارت
دیگ  ،مثال بح ان سوریه کامالً متفاوت از نمونهها مشابه آن چدون بحد ان سدومالی (،)0335
بح ان هائیتی ( )0331یا حتی آلبانی ( )0331است .در این مثالها ،دعوت به مداخله از سدو
مقاماتی انجام گ فته بود که هیچ اقتدار بالفعلی نداشتند و ازاینرو شورا امنیت قرعنامدها را
ب ا مداخلۀ ط ف ثالث به تصویب رسانده بود .در واقد  ،تصدویب چندین قرعنامدها از سدو
شورا امنیت در موارد پیا گفته این نکته را به ذهن متبادر میکند دولتها یادشده بهدلیل
در مورد تحلیل رأ مذکور به زبان فارسی ر.و :عزیز .031-039 :0931 ،
1. AG Résolution 71/203 (19 décembre 2016), UN Doc A/RES/71/203.
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از دست دادن قدرت سیاسی و نظامی عمالً نمیتوانستند بد ا مداخلده از طد ف ثالدث دعدوت
بهعمل آورند و ازاین رو شورا امنیت در چارچوب قرعنامها از ط فها ثالث دعوت بهعمدل
آورده است )  .( Corten, 2014: 459مورد سوریه بیشت با موارد چون مالی ( )5109و گامبیدا
( )5101شباهت دارد 0.در این موارد بهنظ میرسد شورا امنیت در قرعنامدههدا خدود ایدن
نکتدده را پذی فتدده اسددت کدده ه چنددد مقامددات حکددومتی ،از جملدده حکومددت سددوریه از اقتدددار
محدودشده ا در سرح س زمین ملی ب خوردارند ،لیکن مدیتوانندد مردابق حقدوق بدینالملدل
به دولتها یا ط فها ثالث اعرا کنند5.
رضایت معتب
بدینت تیب بهدشوار میتوان مش وعیت مداخلۀ دولت روسیه را از حیث نوع رضدایت اب ازشدده
از سو رئیسجمهور سوریه زی سؤال ب د .ولی سؤال مهمی که در این زمینه ف ات از این مالحظدات
شکلی مر میشود ،با قانونی بودن چنین مداخلها که در ش ایط جنگ داخلی در کشدور سدوریه
انجام گ فته ،م تبط است .آیا «اصل عدم مداخله» میتواند مانعی بد ا مشد وعیت حقدوقی مداخلدۀ
دولتها ثالثی تلقی شود که به دعوت حکومت دمشق در بح ان سوریه مداخله ک دهاند

 .2اصل «عدم مداخله» در جنگهای داخلیی محدودیتی برای دعوا به مداخله؟
رویۀ دولتها به خصوص مداخله در جنگ ها داخلی در حمایدت از حکومدت م کدز از زمدان
اتحاد مقدس تا جنگ داخلی اسپانیا دقیق ًا روشن نیسدت .بنداب این تدا زمدان بده اجد ا درآمددن
منشور ملل متحد هیچ قاعدۀ ع فی وجود نداشته است .پس از پایان جنگ جهانی دوم مداخلدۀ
شورو در مجارستان بهصورت جد بحث مش وعیت مداخله به نف دولدت م کدز را مرد
ک د ) .(Nolte,2010: 132در ج یان این قضیه ،کمیتۀ ویژه مجم عمومی سازمان ملدل متحدد
در این زمینه مش وعیت مداخله را مف وض گ فت و به این نتیجه رسید که نبایدد هدیچ ابهدامی
دربارۀ چنین درخواستی توسط حکومت وجود داشته باشد .با این حال رویدۀ دولدتهدا در ایدن
خصوص از تشتت خاصی ب خوردار است (ضیایی و یدایی امناب.)001 :0932 ،
9
مؤسسۀ حقوق بینالملل در اجالسیۀ سال  0312خود کده در «ویدسبدادِن» ب گدزار شدد،
قرعنامها را با عنوان «اصل من مداخله در جنگها داخلی» به تصویب رساند که مادۀ  5آن
با عنوان «ممنوعیت مساعدت» در بند  0اشعار میدارد:
«دولتها ثالث از مساعدت به ط فها جنگ داخلی که در س زمین یک دولت دیگد در
ج یان است ،خوددار خواهند ک د».
 .0در خصوص مداخلۀ ف انسه در مالی و شباهتها آن با مسللۀ سوریه ر.و :زمانی و نیکویی.530-533 :0931 ،
 .5در خصوص جایگاه رضایت این دولتها ب ا مداخلۀ ط ف ثالث بهویژه ر.و:

L. Ferro, T. Ruys, “The Saudi-led Military Intervention in Yemen’s Civil War” in T. Ruys and O. Corten
(ed.), The Use of Force in International Law. A Case-based Approach, OUP, 2018.
3. Wiesbaden
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بدینسان نهتنها کمک و مساعدت به شورشیان مرابق با قاعدۀ مند توسدل بده زور کده در
قرعنامه ها مک ر مجم عمومی ملل متحد انعکاس یافته ،ممنوع است ،بلکه یار رساندن بده
نی وها حکومتی نیز خالی از اشکال نیست 0.در این چارچوب باید خاط نشان ک د کده مفهدوم
حق خلق ها در تعیین س نوشت خود در رسیدن به چنین استنتاجی نقشی اساسی داشته است.
مرابق آنچه در مادۀ  0مشت و میثاقین حقوق بش آمده است ،خلقها حق دارندد بدهصدورت
آزادانه رژیم سیاسی خود را بدون مداخلۀ خارجی تعیین کنند .به تعبی بهت  ،یار رساندن بده
دولتی ب ا س کوب یک جنبا شورشی داخلدی آشدکارا بدا ایدن اصدل مغدای ت دارد .ازایدنرو
دولتها ثالث متعهدند در منازعۀ میان م دم و دولت مداخله نکنندد و اجدازه دهندد تدا مد دم
خود چارچوب دولتشان را تعیین کنند5.
حال سؤال اصلی این است که آیا این اصل در جندگ داخلدی سدوریه رعایدت شدده اسدت
همچنان که دیدیم ،مقامات روسیه مداخلۀ خود را بهعنوان «مبارزه با داعا و دیگ گد وههدا
ت وریستی» توجیه ک دهاند .در واق  ،مسکو به طدور قداط منکد مداخلده در جندگ داخلدی در
سوریه است و ادعا میکند که تنها ب اساس قرعنامهها شورا امنیت سازمان ملدل متحدد بدا
ت وریسم مبارزه میکند .ب ا مثال ،شورا امنیت در قرعنامۀ  5513خود بهص احت از تمدامی
دولتها خواسته است تا تمامی اقدامات الزم را مرابق با حقوق بینالملل بدهویدژه منشدور ملدل
متحد ،حقوق بین الملل پناهندگان و حقوق بین الملل بش دوستانه در س زمینها تحت کنت ل
دولت اسالمی ع اق و شام ( )...ب ا پیشگی و پایان دادن به اعمال ت وریستی ارتکابی بهویدژه
اعمال ارتکابی توسط داعا ،جبهۀ النص ه و تمامی دیگ افد اد ،گد وههدا ،تجمعدات و نهادهدا
وابسته به القاعده انجام دهند9.)...( .
در حقیقت گ وه ها ت وریستی چون القاعده ،داعا و تمامی دیگ گ وه ها ت وریستی
که از سو شورا امنیت مشخص شده اند ،ط ف جنگ داخلی تلقی نمی شوند و نباید آنها
را یک گ وه شورشی ف ض ک د که نمایندۀ ارادۀ بخشدی از مد دم سدوریه هسدتند و بد ا
احقاق حق خود با دولت م کز به صورت مسلحانه مبارزه می کنندد .ایدن گد وه هدا مشدابه
 .0در این مورد بهطور خاص ر.و:
IDI, Résolution sur le principe de non-intervention dans les guerres civiles, session de Wiesbaden, 1975.

مؤسسۀ حقوق بینالملل ب این قرعنامۀ خود در سال  5100تأکید ک ده و ممنوعیت کمک را حتی شامل
وضعیتها آشوب دانسته است که به آستانۀ جنگ داخلی نمیرسد .در خصوص قرعنامۀ مؤسسۀ حقوق
بینالملل در سال  5100ر.و:

IDI, Résolution sur l’assistance militaire sollicitée, session de Rhodes, 2011, article 2.

 .5در این خصوص در حوزۀ دکت ین حقوق بینالملل ،قاضی «محمد بنونه» ،قاضی کنونی دیوان بینالمللی
و «دُسوالدبِک» نیز نظ دال ب ممنوعیت مرلق مداخله در جنگها داخلی دارند .ب ا
دادگست
Bennouna, 1974; Doswald-Beck, 1986: 189-251.
مرالعۀ دیدگاه ایشان ر.و:
3. SC, Resolution 2247, UN doc. S/RES/2249 (2015), adopted 20 November 2015. para. 5.
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گ وه ها جنایتکار هستند که نمی توانند ب ا تحقق اهداف خود به آرمان هدا سیاسدی
تمسک جویند0.
با این مالحظه بسیار دشوار خواهد بود داعا را به گ وهی تشدبیه کندیم کده بد ا تحقدق
آرمانها بخشی از ملت سوریه مبارزه میکند و در نتیجه مداخلۀ دولتی مانندد روسدیه بتواندد
علیه حق تعیین س نوشت م دم سوریه تعبی شود .در عین حال باید توجه داشت کده قرعنامدۀ
پیاگفتۀ مؤسسۀ حقوق بینالملل نیز استثنائاتی را در ایدن زمینده و در خصدوص اصدل عددم
مداخله در جنگها داخلی درنظ گ فته است که از جملۀ آنها میتوان به مساعدتی اشاره ک د
که مرابق با منشور ملل متحد و دیگ قواعد حقوق بین الملل از سو سازمان ملل متحد مجداز
شم ده شده یا توصیه شده باشد 5.همین استدالل را میتوان در مورد مش وعیت کمک به دولت
ع اق ب ا س کوب داعا استفاده ک د .به تعبی دیگ  ،کمک دیگ دولتها بده حکومدت عد اق
ب ا مبارزه با «دولت اسالمی» در موصل هیچگاه با مخالفت و انتقاد دیگ دولتها یا حقوقدانان
ب جستۀ بینالمللی روبهرو نشده است ).(Corten, 2014: 886
با این همه این انتقاد مر شده است که نی وها روس نهتنها علیه گ وههدا ت وریسدتی
دست به اقدام نظامی زدهاند ،بلکه گاه گ وه ها سیاسی مخالف حکومت دمشدق را هددف قد ار
دادهاند؛ گ وههایی که از آنها تحت عنوان «ارتا آزاد بخا سوریه» یاد میشود .با ایدن همده
ص ف چنین ف ضی بهدشوار می تواند مش وعیت اقدامات روسیه را تحتالشعاع خود ق ار دهد.
حقیقت آن است که از آغاز جنگ داخلی در سوریه دولت ها خارجی زیداد قبدل از مداخلدۀ
روسیه به گ وهها شورشی در سوریه کمک مالی و نظامی زیاد ک دهاند .ع بستان سدعود و
ب خی دیگ از دولتها ع بی و غ بی آشکارا از گ وهها مخالف دولت دمشق حمایت کد ده و
حتی این پشتیبانی را در اعالمیهها سیاسی خود ذک ک دهاندد 9.ایدن دولدتهدا بدا ایدنگونده
پشتیبانی از مخالفان سور  ،قاعدۀ من توسل به زور در روابدط بدینالملدل را نقدض کد دهاندد.
مرابق این قاعده که بهطور مک ر از سو دیوان بین المللی دادگست مورد تأکید قد ار گ فتده
است ،دولتها از حمایت و پشتیبانی نی وها نامنظم شورشی کده علیده حکومدت م کدز بده
مبارزۀ مسلحانه دست میزنند ،من شدهاند 1.در چنین ش ایری بهدشوار مدیتدوان روسدیه را
 .0پ وفسور «کورتن» ،گ وهها ت وریستی چون داعا را بهدلیل ماهیت اعمالشان ،به مجموعها از جنایتکاران
در حقوق عام تشبیه میکند که حتی نمیتوانند از مزایا ج م سیاسی به همند شوند .در این مورد ر.و:
Corten, 2016: 53-60.

 .5مادۀ  9قرعنامۀ مؤسسۀ حقوق بینالملل در خصوص «اصل عدم مداخله در جنگها داخلی» مصوب  .0312در
این خصوص ر.وIDI, Résolution sur l’assistance militaire sollicitée, session de Rhodes, 2011, article 3.:

 .9ب ا نمونه میتوان به بیانیۀ بیستوچهارمین اجالس س ان ع ب که در  51مارس  5109در دوحه ب گزار شد ،اشاره ک د.
 .1ب ا نمونه میتوان به دو رأ مشهور دیوان بینالمللی دادگست در قضیۀ «نیکاراگوئه» (پاراگ اف  )511و
«فعالیتها مسلحانه در س زمین کنگو» (پاراگ اف  )919اشاره ک د.
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بهدلیل مداخله و کمک مالمت ک د .در واق  ،مردابق مدادۀ  2قرعنامدۀ  0312مؤسسدۀ حقدوق
بینالملل ،0در موارد مداخلۀ دیگ دولتها به سود گ وهها شورشی این امکان ب ا دولتهدا
ثالث وجود دارد که با قید پاره ا ش وط ،از حکومت م کز ب ضد این دخالتها حمایت کنند.
در این موارد چنین «ضد مداخلها » میتواند مش وع و مرابق حقوق بدینالملدل تلقدی شدود و
سوابقی ب ا مش وعیت آن در روابط بیندولی به چشم میخورد که بد ا مثدال مدیتدوان بده
مداخلۀ ب یتانیا و ایاالت متحده در لبندان در سدال  0320در مقابدل ادعدا مداخلدۀ جمهدور
متحده ع بی اشاره ک د ).(Corten, 2014: 496
با عنایت به آنچه گذشت ،مشاهده میکنیم که بهدشوار مدیتدوان مداخلدۀ دولدت روسدیه را
مغای با حقوق حاکم ب توسل به زور و اصل من مداخله در جنگها داخلی بدانیم .با ایدن همده
نباید از نظ دور داشت که با ایجاد سوابقی چون جنگ داخلی سوریه ،این سؤال مر شده اسدت
که آیا اصل من مداخله در جنگها داخلی به سمت از دست دادن اعتبار خود ح کت نمیکند

جنگ داخلی سوریه و آیندۀ اصل منع مداخله در جنگهای داخلی
از نگاه بخشی از دکت ین حقوق بینالملل ،اصل عدم مداخله در جنگها داخلی را بدهت تیبدی
که در قرعنامۀ مؤسسۀ حقوق بینالملل آمده است ،نمیتوان تددوین حقدوق بدینالملدل ع فدی
کنونی دانست .این دسته ب این اعتقادند که حقوق بینالملل ع فی حدال حاضد را بدهدشدوار
میتوان بیانی از تکلیف دولتها بده بدیط فدی در جندگهدا داخلدی دانسدت .موضد حقدوق
بین الملل ع فی در این زمینه بیانگ نوعی عدم توازن آشکار به سود حکومت م کز است .رویۀ
بین المللی در این زمینه بیانگ امکان باال کمک به دولتها ب ا س کوب شورش داخلی است.
تنها محدودیت هایی که در این خصوص ایجاد شده ،م بوط به اشکال اعالم رضایت اسدت کده از
سو کمیسیون حقوق بینالملل اعالم شده است کده در حقیقدت حاشدیۀ تحد و دولدتهدا
مداخلهکننده را بهنحو مؤث محدود نمیکنند 5.بناب این سؤالی که مر شده این است آیا رویۀ
 .0در مادۀ  2این قرعنامه میخوانیم:

“Lorsqu’il apparait qu’au cours d’une guerre civile, une intervention s’est produite en violation des
dispositions ci-dessus, les Etats tiers sous réserve des mesures ordonnées, autorisées ou
recommandées par l’Organisation des Nations Unies, ne peuvent fournir d’assistance a l’autre partie
’’qu’en se conformant à la Charte et à toute règle pertinente du droit international.

«ه گاه در ج یان یک جنگ داخلی مشخص شود که مداخلها با نقض ت تیبات باال انجام گ فته است ،دولتها
ثالث در عین توجه به اقدامات مق ر ،مجاز یا توصیهشده از سو سازمان ملل متحد میتوانند ،تنها با رعایت
منشور و ه قاعدۀ ذ ربط دیگ ِ حقوق بینالملل به ط ف دیگ مساعدت کنند».
 .5این نکته پیشت در دهۀ شصت ق ن میالد گذشته مورد توجه پ وفسور «گ ین» ق ار گ فته بود .در این مورد
ر.و:

L.C. Green, « Le Statut des forces rebelles en droit international », RGDIP, 1962, vol. 66, p. 17
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بینالمللی در ج یان بح ان سوریه بهنوعی تأکید ب این دکت ین نیست رویۀ بینالمللی بهنوعی
نشاندهندۀ آن است که مداخلۀ روسیه میتواند بهنوعی بازتاب تغیی رویک د جامعدۀ جهدانی در
خصوص مسللۀ مداخله در جنگ ها داخلی تلقی شدود .در واقد ایدن نکتده مسدلم اسدت کده
مداخلۀ دولت روسیه قبل از ه چیز ب ا حمایت از حکومت فعلی سوریه انجام گ فتده اسدت و
حقیقتاً این مداخله در اساس در خالل مباحثاتی که در سازمان ملل متحد انجام گ فتده ،مدورد
انتقاد جد ق ار نگ فته است .با این همه بهدشوار می توان ادعا کد د کده آنچده دولدتهدا در
ج یان مباحثات انجام گ فته در سازمان ملل متحد اظهار داشتهاند ،بهنوعی بیانگ اعتقاد حقوقی
به بیاعتبار بودن اصل عدم مداخله در جنگها داخلی است .حقیقت آن است که در وضدعیت
کنونی اصل عدم مداخله باید با ن ما بیشت مورد توجه مفس ان حقوق بینالملل ق ار گی د.

واکنش جامعۀ جهانی به مداخلۀ روسیه در بحران سوریهی ایجاد رویهای
جدید در زمینۀ اصل عدم مداخله
ب رسی مواض دولتها در قبال مداخلۀ روسیه نشان میدهد که بسیار از دولتها کده موضد
سیاسی همسویی با مسکو ندارند ،به این ام اکتفا ک ده اندد کده نی وهدا روسدیه از حملده بده
مواض نی وها اپوزیسیون سور خوددار کنند .ب ا مثال اتحادیۀ اروپا در بیانیدها کده در
 05اکتب  5102منتش ک د ،ب این مسلله تأکید ورزید 0.در  01دسامب  ،5101مجم عمدومی
سازمان ملل متحد در قرعنامها حمله به «مخالفان میانهرو سوریه» را محکوم ک د و خواسدتار
پایان دادن به آن شد ،زی ا این حمالت بهزعم قرعنامۀ مذکور ،به سود داعا است و به وخیمت
شدن وضعیت بش دوستانه در آن منرقه منج خواهد شد5.
ب رسی محتوا این قرعنامه و اوضاع و احوال تصویب آن نشان مدیدهدد کده بدهدشدوار
می توان ادعا ک د که صدور چنین قرعنامه ا بیانگ اعتقاد حقدوقی صدادرکنندگان آن بده ایدن
مسلله است که مداخلۀ روسیه مغای با اصل عدم مداخله در جنگها داخلی است .ب ا مثدال
«بانلی -ک یستاکیس» این موض گی دولت هدا را صد فاً سیاسدی و بده دور از اعتقداد حقدوقی
ارزیابی میکند. (Bannelier-Christaki, 2016: 764).
با ب رسی مذاک ات شورا امنیت در خصوص مداخلۀ روسیه ،مشخص میشود که انتقدادات
یک دهه بعد یک حقوقدان هلند نیز با ب رسی رویۀ بینالمللی همین نکته را مورد توجه ق ار داده است:
Leurdijk, 1977: 159.

 .0ب ا مالحظۀ بیانیۀ شورا اروپا در خصوص تحوالت سوریه بهدنبال مداخلۀ روسیه ر.و:
Council conclusions on Syria, Council of the European Union, 12 October 2015, available in:
www.consilium.europea.eu/en/press/press-releases/2015/10/12-fac-conclusions-syria
)2. GA Resolution 71/203 (16 January 2016
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وارده ب مسکو م بوط به حق روسیه ب مداخله در بح ان سدوریه بد مبندا رضدایت حکومدت
دمشق نیست ،بلکه بیشت یا مبتنی ب نقض حقوق بین الملل بش دوسدتانه اسدت یدا مسدلولیت
ویژه ا است که دولت روسیه در ف ایند صلح داخلی سوریه ب عهده گ فتده اسدت .مدورد اتهدام
نقض حقوق بش دوستانه بهک ات تک ار شده است و چندین دولت مسللۀ مسدلولیت روسدیه در
ارتکاب جنایات جنگی در ج یان جنگ داخلی سوریه را مر کد دهاندد .بد ا مثدال نماینددۀ
ب یتانیا در جلسۀ  51آوریل  5101در ج یان مذاک ات شورا امنیت اعالم ک ده است که:
«حداقل در ماه آوریل ،ما میدانیم که رژیم [سوریه] و متحدانا حمالت هدوایی را حدداقل
علیه شا بیمارستان و سه مدرسه در سوریه انجام دادهاند ]...[.بناب این من از همکار روس خود
سؤال می کنم که آیا روسیه ب رژیم [سوریه] فشار آورده است تا از هددف قد ار دادن مددارس و
بیمارستان دستب دارد »0
در این زمینه اشاره به موض سیاسی ایاالت متحده در خصوص مش وعیت مداخلۀ روسهدا
شایان توجه است .نمایندۀ ایاالت متحده در جلسۀ  53نوامب  5101اعالم ک ده است:
« یک چیز روشن است :کشورهایی که در نزد نظام اسد نفوذ دارند باید از آن نفدوذ اسدتفاده
کنند .این ام بهطور خاص در مورد روسیه صادق است ]...[ .ما خواسدتار آن هسدتیم کده تمدام
مناطق محاص ه شده و تمامی غی نظامیان کمک موردنیازشان را دریافت کنند5».
در خالل همین جلسه ف انسه از دولتها ضامن مناطق کداها تدنا و از جملده روسدیه
می خواهد تا مسلولیت کامل خود را ب ا پایان دادن به خشونتها بهکار گی ندد تدا کمدکهدا
بش دوستانه بدون هیچ مانعی به اف اد نیازمند ب سد9.
بناب این روشن است که مسلله در اینجا حقوق مداهو قابدل اعمدال در خدالل مخاصدمات
مسلحانه است و صحبتی از حق توسل به زور نمیشود .به تعبی بهت  ،آنچه مر میشود شیوۀ
حمالت نی وها دولتی سوریه و متحدان آنهاسدت و در ایدن زمینده مسدللۀ مسدلولیت دولدت
روسیه ب اساس مادۀ  0مشت و کنوانسیونها ژنو  0313مر شده است.
با این همه باید پذی فت که ب خی از اعالمیهها صدادره از سدو دولدتهدا از ابهدام بیشدت
ب خوردارند .بهنظ میرسد این اعالمیهها بهنحو ه نوع استفاده از زور و مداخله در جنگ داخلی
سوریه را محکوم میکنند .ولی با تحلیل حقوقی این اعالمیهها ،مشاهده میکندیم کده دولدتهدا
ذ ربط در این اعالمیهها به حقوق بینالملل ع فی در زمینۀ من مداخلده در جندگهدا داخلدی
استناد نمیکنند ،بلکه بیشت میکوشند موض خود را به اسدناد خداص در زمیندۀ منازعدۀ سدوریه
متکی کنند .ب ا نمونه در ژانویۀ  5100نمایندۀ ف انسه در شورا امنیت اظهار میدارد:
)1. UN Doc. S/PV.7931 (27 April 2017

شایان ذک است که نمایندۀ ف انسه در همین جلسه مرالب مشابهی را مر

ک ده است.
2. UN Doc. S/PV.8117: 13.
3. Ibid: 11.
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« فوریت دارد که بالفاصدله بده بمبداران ادلدب و محاصد ۀ غوطدۀ شد قی پایدان داده شدود.
دولتها ضامن مذاک ات آستانه این مسلولیت را ب عهده گ فتهاند تدا بد اجد ا تعهددات بد
عهده گ فتهشده نظارت کنند .بناب این ما از این دولتها میخواهیم که خاتمه دادن به منازعات
و رعایت اصول و قواعد حقوق بش و حقوق بش دوستانه را به رژیم سوریه تحمیل کنند0».
مذاک ات آستانه که در اعالمیۀ نمایندۀ ف انسه به آن اشاره شده ،م بوط بده توافدقهدایی در
خصوص آتابس میان ط ف ها درگی است که با نظارت روسدیه و ت کیده در پایدان دسدامب
 5101به امضا رسید 5.این توافقنامهها شامل مناطقی نمی شوند که درگی با گ وهها القاعده
و داعا در آنها ج یان دارد .در  1مه  5101موافقتنامها میان روسیه ،ای ان و ت کیه به امضدا
رسید مبنی ب اینکه در آنها هیچ درگی مسلحانه ا نباید انجام گی د .با این حال این توافقها
هم در عمل نتوانستند به کاها بح ان بش دوستانه کمکی کنند؛ ام که خود موجب واکنا
شورا امنیدت در قرعنامدۀ  5110شدد و از طد فهدا درگید خواسدت تدا زمیندۀ «آرامدا
بش دوستانه پایدار » را در سوریه ایجاد کنند9.
در پی صدور این قرعنامه ،ب خی دولتها از روسیه درخواست ک دند که نهتنها به آتابدس
احت ام بگذارد ،بلکه متحد سور خود را نیز وادار به رعایت آتابس کند 1.پاسخ روسیه نیدز در
قبال این انتقاد با تأکید ب ضد ورت رعایدت مالحظدات انسداندوسدتانه ،ادامدۀ مبدارزه بد ضدد
گ وهها ت وریستی بوده است2.
آنچه از مالحظات باال می توان نتیجه گ فت آن است که حتی دولتها غی همسو با مسکو
حق روسیه ب ا مداخله در بح ان سوریه را مورد انتقاد ق ار ندادهاند .آنچده مدورد انتقداد واقد
شده ،شیوۀ اعمال این مداخله است .در واق از سو دولتهدا منتقدد مسدکو دو نکتده مدورد
توجه واق شده است:
 .0روسیه قرعنامه ها شورا امنیت بهویژه در خصوص توافقنامهها آتابدس را رعایدت
نمیکند؛
 .5اصل عدم مداخله در جنگها داخلی بهعنوان مبندایی بد ا عددم مشد وعیت مداخلده
دولت روسیه بههیچوجه توسط این دولتها مر نشده است.

)1. UN Doc. S/PV.8171 (30 JAN. 2018
2. Mouna, Alno-Nakhal, « Syrie/Astana: Qui participera et dans quel but », available in:
https://www.mondialisation.ca/syrie-astana-qui-participera-et-dans-quel-but/5569211
3. SC RES. 2401, (2018), 24 Feb. 2018.

 .1ب ا مثال میتوان به موض ب یتانیا ،هلند و ف انسه در جلسۀ  50فوریۀ  5100اشاره ک د .در این مورد ر.و:
UN Doc. S/PV.8195
5. UN Doc S/PV.8188 & UN Doc S/2018/243
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نتیجه گیریی جایگاه اصل عدم مداخله در جنگهای داخلی در قهو
بینالملل امروز
در اج ا اصل عدم مداخله در جنگها داخلی ،هیچ دولت ثالثی نمیتواندد بده سدود یکدی از
اط اف ،خواه دولت باشد خواه یک گ وه شورشیف وارد نزاع شود .بسیار جالب است که این اصل
بهص احت ب ا محکوم ک دن مداخلۀ روسیه مورد استناد ق ار نگ فتده اسدت .در ایدن خصدوص
باید یادآور شد که مقامات روس تنها به رضایت معتب و قبلی دولت دمشق اکتفا نک دهاند ،بلکده
به هدف مداخله نیز توجه داشتهاند که همانا مقابله با گ وهها ت وریستی ب اساس قرعنامهها
شورا ا منیت است .در مقابل اگ به گفتمان رسمی دولت روسیه توجه شدود ،مقامدات روسدیه
منک آن اند که هددف از ایدن دخالدت سد کوب نی وهدا شورشدی سدوریه اسدت (Bannelier-
) .Christakis, 2016: 764شاید به همین دلیل باشد که دولتها ثالدث اساسداً در مدورد حدق
روسیه ب ا حمله به گ وهها ت وریستی تشکیک نک دهاندد .در ایدن چدارچوب قرعنامدههدا
شورا امنیت اهمیت زیاد دارد .در حقیقت ،شورا امنیت با توصیف گ وههایی چون داعدا
و القاعده بهعنوان گ وهها ت وریستی مان از آن شده است تا این گ وهها بتوانند به گد وههدا
شورشی نمایندۀ آرمدان سیاسدی بخشدی از ملدت سدوریه تلقدی شدوند و از ایدن رهگدذر دارا
مش وعیت تلقی شوند .در واق توصیف این گ وهها بهعنوان گ وهها ت وریستی مدان از اعمدال
اصل عدممداخله در این بح ان شده است.
اما اث چنین توصیفی می تواند بد ا آینددۀ اصدل عددم مداخلده در جندگ هدا داخلدی
خر ناو باشد؛ به تعبی بهت  ،دولت ها خواهند توانست با توصدیف مخالفدان خدود بدهعندوان
ت وریست به نوعی اصل بی ط فی در جنگ ها داخلی را خنثی کنند .شاید بهت آن باشد کده
ب ا جلوگی از این سوءاستفاده اختیار توصیف گ وه هدا ت وریسدتی را تنهدا بده شدورا
امنیت واگذار کنیم که البته این گزاره نیز چندان خالی از اشکال نیست؛ چ اکه همه میدانیم
مالحظات سیاسی در شورا امنیت ب مالحظدات حقدوقی غلبده دارد و در نتیجدۀ واگدذار
چنین توصیفی به شورا امنیت ،مسلله تحت تأث ی مالحظات سیاسی ق ار خواهد گ فت .ولی
تا رسیدن به نظم حقوقی ایده آل در جامعۀ بین الملل پذی فتن قضاوت شورا امنیت بهعنوان
نهاد م کز حفظ صلح و امنیت بین المللی ب سای گزینه ها موجود ارجحیت خواهد داشت.
در عمل نیز مشاهده می شود شورا امنیت در سال هدا اخید در پ ونددههدا جندگهدا
داخلی چون لیبی ،آف یقا م کز  ،جمهور دموک اتیک کنگو یا حتی گامبیدا ورود داشدته
است و بهنوعی از یکی از ط ف ها به زیان ط ف دیگ حمایت کد ده و بد ا مقابلده از اطدالق
توصیف ت وریست ب گ وه مخالف کوتاهی نورزیده است .در این چارچوب به نظ مدیرسدد در
مقام عمل اصل عدم مداخله گست ۀ حقوقی محدود پیدا کد ده و شدورا امنیدت توانسدته
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است با تم سک به فصل هفتم منشور با ورود به جنگ ها داخلی عمالً قابلیدت اج ایدی ایدن
اصل را محدود کند ).(Corten, 2014: 461
باید اذعان ک د که بح ان سوریه و موض گی جامعۀ جهانی در ب اب آن میتواند نقرۀ آغاز
تغیی موض دولتها در جندگ هدا داخلدی باشدد و در صدورت اسدتم ار آن وضدعیت حقدوق
بین الملل ع فی را به سود جواز مداخله در چنین درگی هایی تغیی دهد .با این همه این جواز
نمی تواند جنبۀ مرلق داشته باشد .در حقیقت ،از ایدن پدس هددف و موضدوع مداخلده اهمیدت
خاصی دارد و مقابله با گ وهها ت وریستی میتواند تدوجیهی مشد وع بد ا مداخلده محسدوب
شود .در عین حال منرق ایجاب میکند که توصیف ت وریستی بودن یا نبودن یک گد وه در یدد
دولتها نباشد و تنها شورا امنیت بهعنوان رکن م کز حفظ امنیت جامعۀ جهانی ،صدالح بده
اطالق عنوان ت وریست به یک گ وه یا مجموعه مسلح خواهد بدود .هد راهحدل «فد د » دیگد
نتیجها جز اضمحالل نظام حقوقی سازمانیافتۀ بینالمللی نخواهد داشت.
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