فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 993-911 :1911
DOI: 10.22059/jplsq.2019.267225.1838

قاعدۀ منع توسل به زور و حمالت آمریکا و متحدانش به
سوریه در خالل سالهای  4102تا 4102
احمدرضا مبینی ،*0جواد مبینی ،4پوریا

عسکری3

چکیده
حمالت متعدد ائتالف آمریکایی به سوریه طی سالهای  4102تا  4102که با بهانهجووییهوای
مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخلۀ بشردوستانه به منظور مقابله با کواربرد ادعوایی
تسلیحات شیمیایی صورت گرفته ،تمامیت بند  2مادۀ  4منشور ملل متحد را خدشه دار سواخته
است .نظریات حقوقی مختلف و البتوه غیرقابول قبوولی از جملوه «تئووری عود تمایول و عود
توانایی»« ،تئوری بسط مفهو دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعوش در خوا سووریه»،
نظریۀ «ابها خالقانه و سازندۀ قطعنامۀ  »4422و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیوه حموالت
ائتالف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خا سوریه طرح شده است .در خصوص حملوه
به آنچه تأسیسات سالح های شیمیایی دولت سوریه نامیوده شوده ،بوه اسوتدلل هوایی همچوو
«اقدامات تالفیجویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»« ،مداخلۀ بشردوسوتانه در
بستر اجرای کنوانسیو سالح های شیمیایی» و «تمایز میا مشروعیت و قانونی بوود مداخلوۀ
نظامی» بهصورت صریح یا ضمنی استناد شده است .این نوشتار بوهمنظوور پاسوخوویی بوه ایون
پرسش که «چرا حمالت آمریکا و متحدانش بوه سووریه در خوالل سوال هوای  4102توا 4102
غیرقانونی تلقی میشود؟» ،با روشی توصویفی  -تحلیلوی بوه بررسوی نظریوات و اسوتدللهوای
حقوقی مطرح شده در مورد این حمالت میپردازد و این فرضیه را آزمو میکند کوه «حموالت
آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچیک از استثنائات وارد بر بند  2مادۀ  4منشوور یعنوی
مواد  24و  10قرار نورفته و از طرفی دیور عنصر رافوع وصوف متخلفانوه یعنوی رضوایت دولوت
سوریه نیز احراز نشده است؛ بدینترتیب ،حمالت مزبور غیرقانونی تلقی میشوند».
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مقدمه
حمالت آمریکا و متحدا این کشور به خا سوریه به طوور کلوی در دو دسوتۀ :الوف) حموالت
ائتالف به مواضع بازیور غیردولت داعش در خا سوریه از  44سوتتامبر  4102بوه بعود؛ و ب)
حمله علیه دولت سوریه در قالب حملۀ  6آوریل  4100آمریکا و حملۀ  02آوریل  4102ائتالف
آمریکا ،بریتانیا و فرانسه به تأسیسات نظامی یا آنچه مراکز تولید و انباشت سالح های شویمیایی
سوریه نامیده شده ،قابل بررسی است.
کشورهای مختلف در قبال حمالت ائتالف علیه مواضع داعش در خا سوریه واکونشهوای
متفاوتی نشا دادند .دیدگاههوای مختلوف و بعضوا متنواق دولوتهوا و ابهاموات ،چوالشهوا و
اختالف نظرهای حقوقی موجود در خصوص حمالت مزبور در وهلۀ اول و در سطح کال ناشی از
مخالفت یا موافقت با روندی موسو به «توسعۀ تدریجی [ویا از منظری دیوور ،تفسویر بوه رأی]
قواعد مرتبط با استفاده از زور» در نظا حقوق بین الملل است .تصوریح بنود  2موادۀ  4منشوور
مبنی بر ممنوعیت عا استفاده از زور ،صرفا با دو اسوتثنای مقورر در موواد  24و  10تخصویص
خورده است و ازاین رو بسیاری از تالش ها در راستای بازتعریف قواعود توسول بوه زور ،بور ارائوۀ
تفاسیر موسع و قرائت های جدید از مواد مزبوور تمرکوز دارد .در سوه دهوۀ گذشوته ،در توجیوه
مداخله های نظامیِ آمریکا در کوزوو ( ،)0222روسیه در گرجستا ( 4114و  ،)4110آمریکا در
عراق و اشغال این کشور ( ،)4113اوگاندا در کنوو ( ،)4113ترکیوه در عوراق ( ،)4112نواتو در
لیبی ( ،)4100تجاوزات اسورائیل بوه غوزه و اخیورا حملوۀ هووایی بوه سووریه توسوط آمریکوا و
متحدانش ،موواد  24و  10منشوور دسوتخوش تفاسویر بوه رأی مختلفوی بووده کوه سواالت و
چالش های متعددی را در خصوص آیندۀ بند  2مادۀ  4منشور در نظا حقوق بین الملول مطورح
ساخته است.
این مختصر با تأکید بر اهمیت حیاتی حفو تمامیوت بنود  2موادۀ  4منشوور ملول متحود
بهمنظور حف صلح و امنیت بینالمللی با هدف رد ادبیات ماید قرائت مجدد از اصل ممنوعیوت
توسل بوه زور ،بوا اتخوا رویکورد توصویفی – تحلیلوی سوعی دارد توا ضومن توصویف مبوانی و
استدلل های ارائه شده در خصوص توجیه حمالت ائتالف به رهبری آمریکا به مواضع داعوش در
خا سوریه ،تحلیلهای حقوقی مخالف با اینگونه توجیهات را بررسی کند.
استدللهای مطرحشده در خصوص توجیه حمالت به سوریه بهنوعی برایند مباحث موجوود
در ادبیات حقوقی در خصوص بازخوانی قواعد توسل به زور در حقوق بین الملل است .بهعبوارتی
دیور ،در توجیه این حمالت نیز تمرکوز اصولی بور تفسویر بوه رأی از – یوا از دیودگاه کاسسوه
(« ،)62:0301قرائت مجدد و رقیق کرد »  -مواد  24و  10منشور ملل متحد است .در توجیوه
حمالت ائتالف علیه مواضع داعوش در خوا سووریه (کوه در بخوش اول ایون نوشوتار بررسوی
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میشود) ،هدف «تئوری عد تمایول و عود توانوایی» و «تئووری بسوط مفهوو دفواع مشوروع
دستهجمعی عراق علیه مواضع داعش در خا سوریه» آ است که بوا ارائوۀ تفسویر بوه رأی از
«لزو انتساب حملۀ اولیه به دولت برای استقرار حق دفاع مشروع» حملۀ ائوتالف آمریکوایی بوه
مواضع داعش را در قالب مادۀ  10منشور توجیه کنند .از طرف دیور ،نظریوۀ «ابهوا خالقانوه و
سازندۀ قطعنامۀ  »4422با تفسیر به رأی از «لزو صدور مجووز قوانونی حملوه توسوط شوورای
امنیت براسا ،مادۀ  24منشور» ،و «تئوری رضایت ضمنی یا رضایت منفعالنه» نیوز بوا قرائتوی
جدید از «رضایت معتبر بهعنوا عامل رافع مسوئولیت بوینالمللوی» بوه توجیوه ایون حموالت
پرداختهاند .در حمله به مواضع دولت سوریه یا آنچه آ را تأسیسات تولید و انباشت سالحهوای
شیمیایی سوریه نامیده اند (که در بخش دو این نوشتار بررسی خواهود شود) نیوز بوه مداخلوۀ
بشردوستانه بدو مجوز شورای امنیت که عامل تضعیف قاعودۀ منوع اسوتفاده از زور و جایوواه
شورای امنیت است ،به اقدا در قبال خطر تسلیحات شیمیایی سوریه که قرائتی بحثبرانویز از
مادۀ  10منشور است یا به اقدامات متقابل یا تالفیجویانه در قبال نق کنوانسیو سوالحهوای
شیمیایی استناد شده است.

حمالت ائتالف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه
در این بخش ،مبانی مبتنی بر منشور ملل متحد (بخش  )0.0و نظریههای «عد لزو رضوایت»
و «رضایت ضمنی یا منفعالنه» ( )0.4بررسی میشود.

 .0مبانی حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد
در این قسمت« ،قطعنامۀ  4422شورای امنیت» بررسی مویشوود توا مشوخص گوردد کوه آیوا
قطعنامۀ مزبور ،مجوز استفاده از زور را صادر یا نظریۀ حقوقی خاصی را که این گونه عملیات بور
مبنای آ قرار گیرد را تأیید میکند؟ در ادامه ،استناد به اصل «دفاع مشروع» مبتنوی بور موادۀ
 10منشور ملل متحد نیز که برای توجیه حمالت ائتالف آمریکایی به مواضوع داعوش در خوا
سوریه کاربرد داشته است ،بررسی خواهد شد.

 .0 .0قطعنامۀ  4422شورای امنیت
قطعنامۀ  4422شورای امنیت که در  41نوامبر  4101بوه اتفواق آرا بوه تصوویب رسوید ،تصوریح
می دارد داعش تهدیدی بیسابقه و جهانی علیوه صولح و امنیوت بوین المللوی محسووب مویشوود
( )S/RES/2249, 2015: para. 5و جبهۀ النصره و سایر افراد ،گروهها و موجودیتهوای مورتبط بوا
القاعده را نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی برمیشومارد (.)S/RES/2249, 2015: para. 6
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شناسایی چنین وضعیتی با ادبیاتی دیور در بند  0قطعنامه نیز به چشم میخوورد .همچنوین بنود
 ،2به نامه های دولت عراق مورخ  41ژوئن  4102و  41ستتامبر  4102اشاره میکنود کوه تصوریح
دارند داعش مناطق امنی را در خارج از مرزهای عراق ایجاد کرده است که تهدیدی مستقیم علیوه
امنیت و مرد عراق محسوب میشود .در ادامه و در بند  ،1شورای امنیت از تما کشورهای عضوو
ملل متحد که از توانایی لز برخوردارند ،درخواست میکند تا «وفق حقوق بین الملل و به خصوص
منشور ملل متحد ،حقوق بشر ،حقوق پناهندگا و حقوق بشردوسوتانه» کلیوۀ اقودامات لز را در
سرزمین های تحت کنترل داعش در سوریه و عوراق بورای توقوف اقودامات ایون گوروه تروریسوتی
معمول دارند .قطعنامۀ  4422در بند  6اعضا را فرامیخواند تا تالشهای خود را بهمنظور ممانعوت
از ورود تروریستها و مبارزا خارجی به کشورهای عراق و سوریه شدت بخشند.
بررسی ادبیات قطعنامۀ  4422و مقایسۀ آ با ادبیات قطعنامه های صادرکنندۀ مجوز حملوۀ
نظامی میتواند در زمینۀ پاسخوویی به برخی پرسش ها در مورد این قطعنامه ثموربخش باشود.
آکانده ،استاد حقوق بین الملل دانشواه آکسفورد ،با توجه به نحوۀ نوارش قطعنامه هوای شوورای
امنیت در خصوص صدور مجوز مداخلۀ نظامی بر این مسئله تأکید دارد کوه قطعناموۀ  4422از
اصطالح «درخواست میکند» استفاده کرده است و نه اصطالح «تصمیم مویگیورد» یوا «اجوازه
میدهد» ( .)Lang, 2015: 8مقایسۀ ادبیات قطعنامۀ  4422با قطعنامهای که مجووز اسوتفاده از
زور را صادر میکند ،0برای مثال قطعنامۀ  602در مورد اقدا علیه عراق در جنگ این کشور بوا
کویت ،مسئله را روشن تر میسازد .قطعنامۀ  602پس از قید عبارت «اقدا تحوت فصول هفوتم
منشور» در بند دو  ،از اصطالح « اجازه میدهد» جهت «انجا هر گونه اقودا مقتضوی» علیوه
عراق استفاده کرده است ) .(S/RES/678(1990), par.2این در حالی است کوه قطعناموۀ 4422
بدو اشاره به فصل هفتم ،در بند  1فعل «درخواست میکند» را برای «انجوا هور گونوه اقودا
مقتضی» به کار برده است .بر این مبناست کوه موار ولور ،اسوتاد حقووق بوین الملول دانشوواه
کمبریج ،با اشاره به ادبیات این قطعنامه معتقد است که قطعنامۀ  4422هیچ گونه مجوز حقوقی
جدیدی را برای استفاده از نیروی نظامی صادر نمیکند (.)Weller, 2015
در مقابل ،برخی با اشاره به نظر مشورتی دیووا بوینالمللوی دادگسوتری در قضویۀ نامیبیوا
تصریح میکنند که عد اشاره به فصل هفت منشور در یک قطعنامه به معنوای الوزا آور نبوود
آ یوا عوود قصوود ایجوواد اثوور حقوووقی در زمینوۀ عملیواتی سوواختن آ نیسووت ( & Akande
)Milanovic, 2015؛ 4از طرفی ،اگرچه قطعنامه در استناد به فصل هفتم منشور صراحت نودارد،
at:

1. For a rigorous overview of the Council’s practice in adopting Chapter VII resolutions, see:
Security
Council
(2008),
Special
research
report
(No.
1).
Available
www.securitycouncilreport.org

 .4دیوا در سال  0200در نظر مشورتی نامبیا ،در تفسیر مادۀ  41بیا میدارد که این ماده فقط ناظر بر تصمیماتی
که شورای امنیت براسا ،فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد  20و  24آ منشور اتخا مینماید ،نیست؛ در
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مصرحات و روح مفاد این فصل در قطعنامۀ مزبور بدینترتیب قابل مشاهده است که بنودهای 1
و  6مقدمه و نیز بند  ،0به صورت ضمنی ،با مادۀ  32منشور که داعوش ،جبهوۀ النصوره و سوایر
گروه های تروریستی مرتبط با القاعده را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقوی مویکنود،
مطابقت دارد .بندهای  1و  6قطعنامه نیز اقدامات مقتضی برای مرتفع ساختن تهدیود مزبوور را
عنوا میدارد .بهخصوص آنکه ،بخش پایانی بند  1قطعنامه اشعار میدارد« :مکا های امنی که
داعش برای خود در بخش های قابل توجهی از عراق و سوریه ایجاد کورده اسوت ،نوابود گوردد».
میتوا گفت واژۀ «نابود کورد » ،لوزو انجوا اقودا نظوامی را بوه هون متبوادر مویسوازد0؛
بهخصوص آنکه ،صدر بند  1نیز به «اتخا کلیۀ اقدامات لز » 4اشاره دارد که استفاده از نیوروی
نظامی نیز میتواند یل این اقدامات لز قرار گیرد.
اما باید توجه داشت که حتی در صورت پذیرش نظر دیوا بین المللوی دادگسوتری در نظور
مشورتی نامیبیا مبنی بر لز الجرا بود تصومیمات شوورای امنیوت براسوا ،موادۀ  ،41اقودا
نظامی یل این ماده توجیه نمیشود .به هر ترتیب ،این مسئله کامال قابل تأمول اسوت کوه اگور
منظور قطعنامه اقدا نظامی بوده ،چرا به صراحت به مادۀ  24استناد نکرده یا بوهعبوارتی دیوور،
به صراحت مجوز صادر نکرده است؟ ازاین روست که برخی صواحب نظورا از جملوه نویسوندگا
تالر گفتوگوی مجلۀ اروپایی حقوق بینالملل اظهار میدارند« :نحووۀ نووارش قطعناموۀ 4422
بهگونهای است که حمایت شورای امنیت در زمینۀ استفاده از نیروی نظامی علیوه داعوش را بوه
هن متبادر میسازد؛ اما اگرچه این قطعناموه و همچنوین اتفواق آرای موجوود در تصوویب آ
درجاتی از مشروعیت اقدا علیه داعش را برقرار میسازد ،دال بور مجووز و مبنوایی بورای اقودا
نظامی علیه داعش در سوریه یا عراق نیست» (.)Akande & Milanivic, 2015
بخش عمده ای از اختالف نظرها در مورد قطعنامۀ  4422ناشی از عد تعریف دقیوق عبوارت
«کلیۀ اقدامات لز » است؛ به گونه ای که این قطعنامه را در معور تفاسویر مختلوف قورار داده
است .در بررسی این موضوع میتوا شرایط این قطعنامه را با قطعنامۀ 0203 3در موورد لیبوی
مقایسه کرد .نبود تعریفی از «اقدامات لز » در قطعنامۀ  0203هم سبب شد تا عده ای با انتقاد
از به کار برد اصطالح مذکور در قطعنامۀ مزبور ،صدور مجوز برای کشورها مبنی بر اسوتفاده از
کلیۀ اقدامات لز را به منزلۀ دعوت به استفاده از زور بهنحو خودسرانه و بیمعنوی کورد کلیوۀ
تعهدات سازما ملل تلقی کننود (شوریفی طوراز کووهی و مبینوی .)0323 ،در مقابول ،عوده ای
ادامه ،دیوا تصریح میکند ،اگر مادۀ  41منشور ملل متحد فقط در مورد تصمیماتی که براسا ،مواد  20و 24
فصل هفتم اتخا میشود قابل اجرا باشد ،در این صورت مادۀ  41زاید خواهد بود ،زیرا چنین نتیجهای بهوسیلۀ
مواد  22و  22منشور بهدست میآید .نک (ICJ, 1971, par.113) :؛ و )(Hosseinnejad and Askary, 2018
;1. to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria
…2. Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures
3. S/RES/1973(2011).

 913فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

اینگونه ابهامات و از جمله ،ابها موجود در قطعنامۀ  4422را در قالب «ابها خالقانوه یوا ابهوا
سازنده» 0تعریف کرده و معتقدند ابها خالقانه قطعنامۀ  4422بهگونهای است کوه ضومن عود
تأیید عملیات نظامی به لحاظ حقوقی ،بهنظر میرسود مایود حمایوت شوورای امنیوت از انجوا
چنین اقداماتی باشد .بدینترتیب ساختار قطعنامه به گونه ای است که سبب تداو اختالف نظرها
در زمینۀ قانونی بود اقدامات نظامی است .برخی قطعنامۀ  4422را شبیه قطعنامههوای 0362
و  0303مصوب سال  44110دانسته اند .ساختار این قطعنامه ها به گونه ای است کوه از عملیوات
نظامی حمایت سیاسی بهعمل میآورد ،ولی هیچ گونه نظر حقوقی خاصی را که چنین عملیواتی
بر مبنای آ قرار گیرد ،تأیید نمیکند و همچنین دربردارندۀ مجوز قانونی شورای امنیوت بورای
اتخا عملیات نظامی نیست (.)Akande & Milanivic, 2015
فارغ از این مالحظات و نظر به مدت زمانی که از صدور قطعنامۀ  4422میگذرد ،مویتووا
گفت عد استناد طرف های شرکت کننده در حمالت به قطعنامۀ مزبور برای توجیه قانونی بود
مداخالتشا و نیز سعی آنها در جهت صدور قطعنامه های تکمیلی آتی که با تهدید وتو و وتووی
روسیه نافرجا ماند ،شاهدی بر عد کفایت قطعنامۀ  4422از دیدگاه خود غربیهاست.

 .4 .0دفاع مشروع
رئیسجمهور وقت آمریکا (بارا اوباما) در نامۀ مورخ  00اوت  4101به کنورۀ آمریکا ،داعش را
بهعنوا عامل تهدید علیه نیروها و اماکن آمریکایی از جمله سفارت ایون کشوور در بغوداد کور
کرد و ظاهرا بر حق آمریکا بر اعمال حوق دفواع مشوروع در پاسوخ بوه تهدیودات مزبوور صوحه
گذاشت3.پس از صدور قطعناموۀ  ،4422مایکول سیسوو  2،معواو نماینودۀ ایوالت متحوده در
سازما ملل متحد ،تأکید کرد که ایالت متحده مطابق با منشور و با شناسایی حق اتوی دفواع
مشروع فردی یا جمعی ایالت متحده ،به انجا عملیات نظامی لز و مناسب در سوریه مبادرت
خواهد کرد ( .)Akande & Milanivic, 2015فرانسه هم به حق دفاع مشروع انفورادی و جمعوی
در خصوص حمالت به مواضع داعش در خا سوریه اسوتناد کورد ( “France May Launch”,
 )2015و بریتانیا بهصورت مفصلتری ،حق دفاع مشروع جمعی عراق ،حق دفاع مشروع انفورادی
انولیس و نیز حق دفاع مشروع جمعی سایر کشورها را به عنوا استدللهوای حقووقی عملیوات
نظامی خود علیه داعش در خا سوریه عنوا کرد (.)Lang, 2015: 3
)1. The Creative Ambiguity (also Constructive Ambiguity
2. S/RES/1368 (2001); S/RES/1373 (2001).
3. The White House, (2014), “Letter from the President - War Powers Resolution Regarding Iraq”, Office
of the Press Secretary. Available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/17/letterpresident-war-powers-resolution-regarding-iraq
4. Michele Sison
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در زمینۀ استدللت مرتبط با دفاع مشروع انفرادی که از طرف برخی کشورها جمله آمریکا
و بریتانیا به بهانۀ «دفاع از اتباع» مطرح شده است« ،بوا اسوتناد بوه بنود  2موادۀ  4و موادۀ 10

منشور و مادۀ  0قطعنامۀ تعریف تجاوز میتوا گفت که دفواع مشوروع وسویلهای قوانونی بورای
دفاع از حاکمیت ،تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشوری است کوه موورد تجواوز واقوع شوده
است ...ازاینرو حمایت از اتباع یوا موأمورا خوود در سورزمین بیوانوه (.)Brownlie, 1963: 29
محملی برای توسل به دفاع مشروع محسوب نمیگوردد» (زموانی .)01 :0302 ،اموا بایود توجوه
داشت که مباحثی نیز بر این مبنا مطرح است که عبارت «در صورت وقوع حملوۀ مسولحانه »...
در صدر مادۀ  10که در زما تصویب منشور مویتوانسوته صورفا شوامل حملوۀ گسوترده علیوه
مرزهای یک دولت تلقی شود ،با گذر زما دچوار تغییور و تحوول شوده و ایون تغییور کموی را
میتوا با عبارت «افزایش حداقل استانداردهای حملۀ مسولحانه» بیوا کورد (الهوویی نظوری،
 .)022 :0322در هر صورت ،میا دولت ها در زمینۀ «حق توسل به زور جهت حمایت از اتبواع
در خارج» اختالف نظر وجود دارد؛ در این زمینه عالوهبر استناد به مادۀ  10منشور ،برخی نیز به
عرفی بود چنین حقی معتقدند ( ،)Gray, 2008: 156-157ولی باید توجه داشت که موادۀ 10

یک استثنا بر بند  2مادۀ  4منشور است و این یک قاعدۀ عمومی تفسیر است که اسوتثنائات بور
یک قاعده باید بهصورت محدود تفسیر شود بهگونوهای کوه اصول را تحوتالشوعاع قورار ندهود»
(آکهرست)332 :0304 ،؛ بدینترتیب ،استناد بوه دفواع مشوروع انفورادی جایوواهی در توجیوه
حمالت آمریکا یا سایر کشورها علیه مواضع داعش در خا سوریه ندارد (.)Goodman, 2014
برخی استدللت مبتنی بر دفاع مشروع ،به بسط دفاع مشروع عراق علیه داعوش بوه خوا
سوریه معتقدند و بر مبنای احراز عنصر رضایت دولت عراق برای مداخلۀ نظامی ائوتالف ،حملوۀ
ائتالف به داعش در خا سوریه را دفاع مشروع عراق قلمداد میکنند .ازاینرو یکی از مهمترین
مسائل ،این است که آیا حق دفاع مشروع دستهجمعی عراق شامل اقدا علیه گوروه تروریسوتی
منظور نظر در خا سوریه نیز میگردد؟ بهعبارت دیور ،ساال اصلی این است که آیا حق دفواع
مشروع علیه یک «بازیور غیردولت» مستقر در خا یک کشور بدو رضایت کشور مزبور وجود
دارد؟ (.)Stuart, 2014: 2
0
براسا ،رویکرد ممنوعیت مطلق استفاده از زور ،صرفا زمانیکه حملۀ مسلحانۀ قبلی علیوه
یک دولت رخ دهد ،و حملۀ قابل انتساب به دولتی دیور باشد ،حق توسل به دفاع مشروع وجوود
دارد .در این زمینه ،حملۀ اسرائیل به مواضع جبهۀ آزادیبخش فلسطین در تونس با ایون بهانوه
که این کشور به سازما مزبور پناه داده است ،به این دلیل که اقدا جبهۀ آزادیبخش فلسطین
قابل انتساب به دولت تونس نبود ،موورد انتقواد قطعناموۀ  103شوورای امنیوت ( S/RES/573,
 )1985: para.1قرار گرفت و با همین استدلل ،در سال  0221جامعۀ جهوانی عمول ترکیوه در
1. Absolute Prohibition
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در شمال عراق را محکو کرد .کشورهای آمریکای لتین نیز بهصوورت جمعوی
سرکوب پ
در قضیۀ حملوۀ کلمبیوا بوه بوازیورا غیردولوت مسوتقر در اکووادور در سوال  4112از نظریوۀ
ممنوعیت مطلق اقدا نظامی علیه بازیورا غیردولوت مسوتقر در سورزمین دولوت دیوور دفواع
کردند .سازما کشورهای آمریکایی نیز حملۀ کلمبیا را بوهعنووا «نقو حاکمیوت و تمامیوت
ارضی اکوادور و نق حقوق بینالملل» برشمرد و گروه ریوو 0دولوتهوای آمریکوای لتوین نیوز
بیانیۀ مشابهی در این زمینه صادر کرد (4.)Hakimi, 2015: 7
از دیدگاه دیوا بینالمللی دادگستری ،حملۀ مسلحانه باید توسط دولت یوا از طورف دولوت
صورت گرفته باشود توا حوق دفواع مشوروع ایجواد شوود ( .)Zemanek, 2013در قضویۀ برخوی
فعالیتهای نظامی در سرزمین کنوو ،دیوا بینالمللی دادگسوتری بوه ایون نتیجوه رسوید کوه
هیچگونه دلیل مستقیم یا غیرمستقیم متقنی گواه بر دخالوت جمهووری دموکراتیوک کنووو در
حمالت فرامرزی شورشیا مستقر در کنوو علیه اوگاندا وجود ندارد؛ ازاینرو اوگانودا نمویتوانود
تحت عنوا دفاع مشروع علیه کنوو به اسوتفاده از نیوروی نظوامی متوسول شوود ( ICJ, 2005:
 .)para. 147به هر حال ،دیوا بهصراحت بوه ایون موضووع کوه آیوا حموالت مسولحانه توسوط
بازیورا غیردولت بدو دخالت دولت سبب ایجاد حق دفاع مشروع میشود یا خیور ،نترداخوت.
در قضیۀ نیکاراگوئه نیز دیوا بینالمللی دادگسوتری اظهوار مویدارد کوه حملوۀ شورشویا در
صورتی بهمنزلۀ حمله بهمنزلۀ یکی از مالفههای لز بورای اسوتقرار حوق دفواع مشوروع تلقوی
میشود که شورشیا از طرف دولت اقدا کرده باشند ( 3.)ICJ, 1986: para. 195همچنوین در
نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل در سورزمینهوای اشوغالی فلسوطین ،دیووا اشوعار
میدارد که حق دفاع از خود مندرج در مادۀ  10منشور در مواردی که حملۀ مسلحانه از طورف
یک کشور علیه کشوری دیور صورت گیرد ،استقرار مییابد (.)ICJ, 2004: para. 139
در مقابل ،برخی محققا بر این باورند که قواعود موجوود در خصووص حوق اسوتفاده از زور
علیه بازیورا غیردولت نامشخص و مشواجرهبرانویوز اسوت ( )Wilmshurst, 2006: 963-964و
عدهای نیز معتقدند که حجم زیادی از ادبیات موجود در این زمینه از رویۀ عملی بسویار فاصوله
گرفته است ( .)Bethlehem, 2012: 770-773بدینترتیب ،رویکردی بر این مبنا وجوود دارد کوه
این ادعا که «حقوق بین الملل مطلقا توسل بوه دفواع مشوروع در مقابول بوازیورا غیردولوت را
ممنوع میسازد ،جایواه حقوقی خود را از دست داده است» ( )Hakimi, 2015: 5و دفاع در برابر
بازیورا غیردولت حداقل در برخی مواقع قانونی اسوت ( .)Reinold, 2011: 284-286بوا اتخوا
1. The Rio Group (G-Rio) is a permanent association of political consultation of Latin America and
Caribbean countries.
2. See also: Ruys, Tom, (2008), "Quo Vadit Jus as Bellum: A Legal Analysis of Turkey's Military
Operations against the PKK in Northern Iraq", Melb. J. Int'l L. Vol. 9.
Hakimi, (2015), Op. cit., 5-6.
 .3البته در خصوص این رأی دیوا دیدگاههای مختلفی وجود دارد: . ،
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چنین رویکردی ،دولت سوریه تعهد بینالمللوی خوود در خصووص کنتورل بوازیورا غیردولوت
مستقر در خا خود را رعایت نکرده و ازاینرو هرچنود عمول داعوش قابول انتسواب بوه دولوت
سوریه نیست ،عملکرد گروه مزبور به معنای حملۀ مسلحانه مقرر در مادۀ  10منشور ملل متحد
است ( )khan, 2014که سبب استقرار حق دفاع مشروع میشود.
رویۀ دولت ها در خصوص توسل به دفاع مشروع در برابر بوازیورا غیردولوت هنووز اسوتقرار
نیافته و عملیات علیه مواضع داعش در سوریه نیز نه تنها کمکی به حل این مسئله نکرده ،بلکوه
بیشتر وجود ابهامات و عملکردهای مختلف در این زمینه را پررنگ کرده است .در حال حاضر با
توجه به قواعد بین المللی موجود میتوا گفت اقدا قهوری علیوه بوازیور غیردولوت مسوتقر در
خا یک کشور بهمنزلۀ حمله به سرزمین آ کشور محسوب میشوود و ممنووع اسوت .البتوه
دولتی که در معر حملۀ بازیور غیردولت قرار گرفته است ،میتوانود از یکوی از طورق قوانونی
(ارجاع موضوع به شورای امنیت سازما ملل متحد ،درخواست از کشور محول اسوتقرار بوازیور
غیردولت جهت سرکوب آنها یا کسب رضایت دولت محل استقرار اینگونه بوازیورا ) بوهمنظوور
مداخلۀ نظامی عمل کند.
از دیور نظریات مطرحشده برای توجیه بسط دفواع مشوروع دسوتهجمعوی عوراق بوه خوا
سوریه ،نظریۀ عد تمایل و عد توانایی 0است .بر مبنای این نظریه اگر دولتی نخواهد یا نتوانود
شورشیا را کنترل کند ،حمالت شورشیا را میتوا منتسب به دولت محل استقرار آ گوروه
دانست ( .)Brownlie, 1958: 781-783; Lubell, 2010: 30-36نظریۀ عد تمایل یا عود تووا
در مسئلۀ اقدا نظامی روسیه علیه شورشیا چچنی مستقر در گرجستا در سال های  4114و
 4110نیز مورد استناد برخی دولت ها قرار گرفت .این در حالی بود که به ظاهر دولت گرجستا
اقداماتی را نیز در برابر چچنی ها در دستور کار داشت ،ولی اقدامات ایون کشوور ،مواثر ارزیوابی
نشد ( .)Van Steenberghe, 2010: 194-195شاید واضحترین مخالفوت بوا ایون اقودا از طورف
شورای مجمع پارلمانی اروپا در سال  4114صورت گرفتوه باشود کوه بیوا داشوت« :موادۀ 10

منشور استفاده از نیروی نظامی توسط روسیه یا هر کشور دیور در خوا گرجسوتا را قوانونی
نمویدانود» ) .(Council of Europe, 2002, Recommendation 1580در قضویۀ حملوۀ 4112
ترکیه به خا عراق بهمنظور دستویری نیروهای کرد نیز استدلل عد تمایل یوا عود توانوایی
مطرح شد ،البته بسیاری از کشورها بدو آنکه ادعای ترکیه در توسل به مادۀ  10منشور جهوت
اقدا علیه کردها در خا عراق را بتذیرنود ،سوکوت کردنود (Van Steenberghe, 2010: 191-
 .)193بنابراین تاکنو رویۀ مشخصی در خصوص این مسوئله بوهوجوود نیاموده اسوت ،ازایونرو
بهصراحت میتوا گفت که این نظریه فعال جایواه محکمی در حقوق بینالملل ندارد.
بدینترتیب ،حمالت ائتالف عمل متخلفانۀ بین المللی محسوب میشود و در راستای مرتفوع
1. The “Unwilling and Unable” Theory

 935فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

ساختن وصف متخلفانۀ این حمالت ،برخی ادبیات سعی در جعل نظریه هوایی –البتوه غیرقابول
پذیرش -بهمنظور احراز عنصر رضایت دولت سوریه داشتهاند که در ادامه بررسی میشود.

 .4نظریههای «عدم لزوم رضایت» و «رضایت ضمنی یا منفعالنه»

0

رضایت ،به عنوا وصف رافع مسئولیت ،مستلز جمع حداقل دو شرط اسوت کوه بررسوی آ در
قضیۀ مورد بحث حائز اهمیت است؛ نخست آنکه رضایت ابرازشده باید رضوایتی معتبور باشود و
دیور آنکه عمل انجا گرفته در چارچوب رضایت صورت پذیرد .از آنجا کوه شورط اول در موورد
مسئلۀ سوریه محقق نشده ،بالطبع فضایی برای بررسی شرط دو ایجواد نمویشوود .طرفودارا
حملۀ ائتالف به مواضع داعش در خا سوریه ،به نظریه های عد لزو رضایت و رضایت ضمنی
یا رضایت منفعالنه نیز استناد کردهاند که به نوعی ،ارائۀ نمونه های جدید و البته غیرقابل پذیرش
مفهو رضایت معتبر است که در ادامه بررسی خواهد شد.
مقامات غربی در خصوص مسئلۀ رضایت دولت سوریه ،یا از اتخا موضوع صوریح خوودداری
کرده یا اساسا معتقد به لزو کسب رضایت دولت سوریه نبوده اند .برای مثال ،سوخنووی وزارت
امور خارجۀ آمریکا اعال میدارد« :دولت آمریکا بهدنبال کسب رضوایت رژیوم سووریه نیسوت»
( .)Sink, 2014در  2ستتامبر  ،4102نخستوزیر بریتانیا نیز اظهار داشت ،بریتانیا بدو حمایت
اسد میتواند مواضع داعش در خا سوریه را مورد حمله قورار دهود ( .)Wintour, 2014البتوه
این در حالی است که برخی مقامات ائتالف بر لزو کسب رضایت سوریه تأکید کردند؛ از جملوه
نخست وزیر کانادا برای همکاری با ائتالف به منظور مداخلۀ نظوامی در سووریه ،خواسوتار کسوب
رضایت دولت سوریه بود (.)Bolen, 2014
در کنار «رویکرد عد لزو رضایت دولت سوریه» دیدگاه دیوری با عنوا «رضوایت ضومنی
یا منفعالنۀ دولت سوریه» نیز مطرح شده است .تعریوف دقیوق و مشخصوی از مفواهیم رضوایت
ضمنی و رضایت منفعالنه ارائه نشده و این مسئله نیز کوه آیوا اساسوا تفواوتی مواهوی میوا دو
مفهو ضمنی و منفعالنه وجود دارد یا خیر ،با ابها روبه روست .در بیانی ساده میتوا گفت در
خصوص مفهو رضایت ضمنی ،بر برخی «اظهارات غیرصریح» مقامات سوری  -که البته تفاسیر
متعددی میتواند داشته باشد -استناد کرده اند و در خصوص مفهوو رضوایت منفعالنوه« ،عود
اعترا صریح» سوریها به حمالت آمریکا بهمنزلۀ رضایت دولت سوریه تلقی شده است.
برخی اظهارات مقامات سوری به منزلۀ رضایت ضمنی این دولت در خصوص حملۀ ائتالف به
رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خا سوریه تلقی شده است .برای مثال ،ولید معلم اظهوار
داشته بود« :مادامی که حمالت متوجه مواضع داعش در سوریه و عوراق باشود ،موا خشونودیم»
1. Implied Consent or Passive Consent
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( .)Barreto, 2014در جایی دیور ،سخنووی دولت سوریه اعال میدارد که «ما با دشمن روبهرو
هستیم و نیاز به همکاری داریم» ( .)Arimatsu & Schmitt, 2014عالوهبر استناد بوه ایونگونوه
اظهارات ،به این مسائل نیز اشاره شده که وقتی آمریکا پیشتر شروع عملیوات نظوامی در خوا
سوریه را اعال کرد ،دولت سوریه هیچ گونه موضع خاصی را اتخا نکرد و از طرف دیوور ،انجوا
عملیات بر ضد داعش که دشمن سوریه محسوب میشود ،سبب انتفاع ایون کشوور نیوز بووده و
ازاین رو میتوا به زعم برخی ،نتیجه گیری کرد که دمشق با عملیات نظامی ضدداعش در خوا
سوریه مخالفتی نداشته است (.)Steenberghe, 2015
از مفهو «رضایت منفعالنۀ» دولت سوریه نیز در توجیه قانونی بود حمالت ائتالف استفاده
شده است .در این خصوص اظهار شده که دولت سوریه بوه حموالت هووایی کوه توسوط برخوی
دولتها از جمله ترکیه انجا گرفته بود ،واکنش نشا داد .این در حالی است که پس از حمالت
هوایی مورخ  44ستتامبر  4102به رهبری آمریکا ،مقامات سوریه عکس العملوی نشوا ندادنود.
بدینترتیب ،عد اعترا دولت سوریه را بهعنوا رضایت منفعالنه تفسیر میکنند و معتقدند که
رویکرد دولت اسد به حمالت ائتالف به رهبوری آمریکوا مشوابه رویکورد مقاموات پاکسوتانی بوه
حمالت هواپیماهای بدو سرنشین آمریکا در خا پاکستا است؛ با این توضیح که پاکستانیها
به رغم انتقادات عمومی ،به صورت پنهانی با آمریکا همکاری داشته و حداقل به صورت تاکتیکی با
برخی حمالت پهتادهای آمریکایی در خا پاکستا موافقاند (.)Steenberghe, 2015
اما این گونه استدلل ها حداقل به دو دلیل قابول پوذیرش نیسوت؛ اول آنکوه ،اساسوا مفهوو
رضایت ضمنی یا منفعالنه از جایواه حقوقی برخوردار نیست؛ بهخصوص آنکوه مطوابق موادۀ 41
پیش نویس مواد مسئولیت دولت در خصوص اعمال متخلفانۀ بین المللی در این زمینوه نیواز بوه
«رضایت معتبر »0سوریه بوده و چنین رضایتی باید «آزادانه اعال شده و آشوکارا احوراز شوده»
باشد؛ 4دو آنکه ،سوابق صریح در اظهارات مقامات سوری مبنی بر لزو کسوب رضوایت سووریه
در حمله به داعش در خا این کشور وجود دارد؛ از جمله ولید معلم -وزیر امور خارجۀ سووریه
 به صراحت تأکید میکند که «هر گونه حمله بدو هماهنوی با دولت سوریه به عنوا تجاوز بهاین کشور تلقی خواهد شد» ( .)Gutman, 2014علی حیدر -وزیر آشتی ملی سووریه -هوم یوک
هفته پیش از حمالت موشکی آمریکا به مواضع داعش در سوریه اعال داشوت« :بودو رضوایت
دولت سوریه ،هر عملی ،به هر شکلی که صورت پذیرد ،به منزلۀ حمله بوه سووریه خواهود بوود»
(.)“Russia Warns U.S.”, 2014
1. Valid Consent

 . 4در خصوص شرایط صحت رضایت رافع مسئولیت بینالمللی دولت (که تابع اصول و قواعد حقوق بینالملل
است): . ،
ILC, (2001), Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally
wrongful acts, pp. 173-177.
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در ادامه نشا داده خواهد شد که حمالت ائتالف آمریکایی به مواضع دولت سوریه نیوز هماننود
حمالت آ ائتالف به مواضع داعش در خا سوریه ،غیرقانونی است.

حمالت ائتالف آمریکایی به مواضع دولت سوریه
برخی معتقدند در زمینۀ قواعد توسل به زور ،مثل بسیاری دیور از موضوعات حقوق بین الملول،
دکترین حقوقی از روند تحول عملی قواعد بازمانده است .بهزعم این عده ،قواعد توسل به زور باید
فراتر از استانداردهای وضعشده در دکترین ،بر مبنای نهادها ،رویهها و انتظارات اجتماعی تحلیل
و ارزیابی شوند .آنا در ادامۀ بحث های خود ،حملۀ مورخ  6آوریل  4100آمریکا بوه مواضوع یوا
آنچه تأسیسات تولید و انباشت تسلیحات شیمیایی سوریه مینامند و همچنین حملۀ  02آوریل
 4102آمریکا ،بریتانیا و فرانسوه بوه مواضوع دولوت سووریه را سوابقه ای حقووقی بورای تبیوین
استانداردهایی کلی به منظور وضع استثنایی دیور بر بند  2مادۀ  4منشور که اجازۀ توسل به زور
در موقعیتهایی مشابه را صادر میکند ،مطرح ساختهاند ( .)Hakimi, 15 April 2018آنها بر این
باورند که آمریکا ،فرانسه و انولیس به این مطلب واقف بودند که عملکرد آنها در حملۀ مورخ 02
آوریل  4102به سوریه از دید بسیاری قانونی تلقی نمیشود ،ولی آنها براسا ،در خود از نظم
حقوقی بینالمللی حملۀ مزبور را انجا دادند ( .)Hakimi, 27 April 2018بودینترتیوب بوهنظور
میرسد روندی در نظا بین المللی در حال شکل گیری است که قصود بوازتعریف نظوم حقووقی
بینالمللی بهطور عا و قصد تبیین قواعد توسل به زور در خارج از نظا منشور ملل متحد بهطور
خاص را دارد .بررسی استدلل های ارائه شده در توجیه حمالت آمریکا و متحودانش بوه مواضوع
دولت سوریه – که در ادامه در چهار قسمت بررسی میشود – بیانور بخشی از توالش هوا بورای
تفوق قدرت بر حقوق بینالملل در زمینۀ حق توسل به زور در آینده است.

 .0اقدامات تالفیجویانه
حملۀ  6آوریل  4100آمریکا به یک پایواه نظامی سوریه با ادعای مقابله با اقدا ادعوایی دولوت
سوریه در استفاده از تسولیحات شویمیایی و بوه گفتوۀ رئویس جمهوور آمریکوا بورای «توقوف و
پیشویری از گسوترش و اسوتفاده از سوالحهوای شویمیایی مور آور توسوط سووریه» ( U.S.
 ،)President, 2018عالوهبر نق حقوق بینالملل ،نق قانو اساسی آمریکا ،و مشخصا اصل 6
این قانو ( )Lederman, 2017نیز محسوب مویشوود .در موورد حملوۀ  02آوریول  4102نیوز،
آمریکا بدو اشاره به استدللی حقوقی ،هدف از این حمله را  -آ گونه که رئیسجمهور آمریکوا
عنوا داشت – اقدامی به منظور جلوگیری از تولید ،گسترش و استفاده از سالح هوای شویمیایی
معرفی کرده و این بازدارندگی را از اولویتهای حیواتی امنیوت ملوی آمریکوا قلموداد کورده انود
(.)“Syria Air Strikes”, 2018
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در زمینۀ کاربرد اقدامات تالفیجویانه توسط آمریکا سوابق متعدد وجود دارد؛ اما نکتۀ شایا
کر آ است که آمریکاییها در موارد قبلی سعی کردهاند اقدامات تالفیجویانۀ خود را در قالوب
دفاع مشروع توجیه کنند .حملۀ هوایی  02آوریل  0226ایوالت متحوده بوه لیبوی ،نمونوه ای از
اعمال نظامی غیرقانونی آمریکا بود که سعی داشت اقدامات تالفیجویانه را در قالب دفاع مشروع
معرفی کند .واشنوتن مدعی بود که بمبارا طرابلس با رعایت کامل موادۀ  10صوورت گرفوت و
بازدارندگی به عنوا بخشی از اقدا دفاع مشروع به این نحو کور شود« :هودف ایوالت متحوده

نابودی تسلیحات بهکارگرفتهشده توسط لیبی برای انجا سیاست خصمانهاش در زمینۀ تروریسم
بین المللی و بازداشتن لیبی از حمالت تروریستی در آینوده بووده اسوت» (بواقرزاده .)0320 ،در
بیانیۀ کاخ سفید آمده بود« :با توجه به این اقدا تجاوزکارانه 0و قابل سورزنش و دلیول روشون
حاکی از اینکه لیبی نقشۀ حمالت دیوری در آینده را دارد ،ایالت متحده به اعمال حق دفاع از
خود متوسل شده است» .در مورد حملۀ موشکی نیروهای ایالت متحده مستقر در خلیج فوار،
که در تاریخ  40ژوئن  0223به مقر نیروهای امنیتی بغداد صورت گرفت نیز آمریکاییها اقدامات
تالفیجویانۀ خود را در قالب دفاع مشروع توجیه کردند (باقرزاده.)0320 ،
توجه به وجه تمایز میا اقدامات تالفیجویانه و دفاع مشوروع ،مبوین وصوف تالفویجویانوۀ
اقدامات آمریکا در موارد مزبور است« .در اعمال تالفیجویانه نوعی هدف تنبیهوی و بازدارنودگی

ملحوظ است ،اما در دفاع از خود ،ممانعت از جر آتی یا تنبیه متجواوزا کنوونی وجوود نودارد
بلکه تما توجه معطوف به توقف آ است .مشخصۀ دیور اعمال تالفیجویانه ،تأخیر در پاسوخ و
واکنش است» (باقرزاده .)0320 ،در هر حال ،آمریکاییها سعی در توجیه اقودا خوود در قالوب
نظا منشور ملل متحد داشتند .اما در مورد حمله به مواضع دولت سوریه ،به اقدا تالفیجویانه
به صورت مشخص تری استناد کرده اند .بهعبارتی دیور« ،آمریکایی هوا قوبال سوعی در دسوتکاری
حقایق ،و اکنو سعی در دستکاری قانو دارند» (.)O’Connell, 2018
اقدا تالفیجویانۀ مسلحانۀ آمریکا در حمله به مواضع دولت سوریه کوامال غیرقوانونی اسوت
( ،)Milanovic, 2018زیرا اقدامات تالفیجویانه با استفاده از زور در تباین با منشور ملول متحود
بوده ،و حتی اگر به منظور اجبار طرف مقابل به پذیرش تعهدات خود انجا گرفته باشود ،قوانونی
نخواهود بوود ( .)Milanovic, 2017در سوال  0201مجموع عموومی در اعالمیوۀ اصوول حقووق
بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکواری بوین دولوتهوا 4بوه منوع بوهکوارگیری اقودامات
تالفیجویانۀ متضمن اسوتفاده از زور اشواره دارد .دیووا بوین المللوی دادگسوتری نیوز در نظور
 .0آمریکا مدعی بود که بمبارا کلوپ شبانهای در برلین در  1آورریل  0226که به کشته و مجروح شد سربازا
آمریکایی منجر شده بود ،توسط لیبی صورت گرفته است (.(McCredie, 1987: 2016
2. The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation
among States, 24 October 1970, (A/RES/25/2625).
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مشورتی خود دربارۀ قانونی یا غیرقانونی بود کاربرد تسولیحات هسوته ای ،بوا توجوه بوه تعلوق
موضوع اقدامات تالفیجویانه به نظا حقوق بشردوسوتانه ،اقودامات تالفویجویانوۀ مسولحانه در
زما صلح را غیرقانونی دانسته است ( .)ICJ, 1996: para.46شورای امنیت هم اقدا بریتانیا در
بمبارا فورت هریب در یمن را به عنوا اقدا تالفیجویانه غیرقوانونی و در تبواین بوا اهوداف و
اصول ملل متحد محکو کرده است ( .)S/RES/188, 1964این شورا همچنین در قطعنامههوای
 )0216(000و  )0266(442در موووورد مسوووئلۀ فلسوووطین ،قطعناموووههوووای  )1968( 422و
 )0216(401در مووورد خاورمیانووه و قطعنامووۀ  )para. 2( )4110(0302در مووورد وضووعیت
افغانستا اقدامات تالفیجویانه را محکو کرده است.

 .4اجرای کنوانسیون سالحهای شیمیایی
مقامات ائتالف در بیانات خود به نحوی مسئلۀ «ضرورت حمله جهت الزا به رعایوت ممنوعیوت
استفاده از سالح های شیمیایی» را نیز مطرح کردهاند .بهعبارتی دیور ،یکی از نظریات ارائه شوده
در مورد توجیه حمله به مواضع دولت سوریه آ است که حمله متوجه آنچه آنها تأسیسات تولید
و انباشت سالحهای شیمیایی دولت سوریه نامیدهاند ،صورت گرفته است تا از تکرار و گسوترش
جنایات جنوی با استفاده از سالح های شیمیایی توسط سوریه جلووگیری شوود .جودای از ایون
مسئله که اصال حملۀ مزبور تا چه اندازه میتواند برای اجرای کنوانسیو سوالح هوای شویمیایی
مفید و لز باشد ،باید توجه داشت که پذیرش چنین استدللی فتح باب بسیار خطرناکی اسوت
که سبب میشود هر کشوری بخواهد به صوالحیت خوود وقووع نقو کنوانسویو سوالح هوای
شیمیایی را تشخیص دهد ،انتساب آ را احراز کند و بهمنظور جلوگیری از نق کنوانسیو به
حملۀ نظامی مبادرت ورزد .گذشته از این دلیل احتیاطی ،استدلل حمله به سووریه بوه منظوور
اجرای کنوانسیو سالحهای شیمیایی حداقل با سه ایراد حقوقی به شرح یل روبهروست:
ایراد اول بر فر دولت های ائتالف مبنی بر استفادۀ دولت سوریه از سوالح هوای شویمیایی
وارد است؛ بهعبارت دیور ،انتساب حملۀ شیمیایی به دولت سوریه احوراز نشوده ،ایون در حوالی
است که سوریه و روسیه خواها تشکیل گروه حقیقتیاب برای بررسی ابعاد مختلف استفاده از
سالح های شیمیایی در دوما واقع در سوریه بوده اند .هیأت حقیقتیاب 0سازما منع سالحهوای
شیمیایی 4در سال  4102به منظور ارزیابی حقایق در زمینۀ اتهامات استفاده از موواد شویمیایی
در خا سوریه ایجاد شد .کارشناسا این هیأت به درخواست دولت سووریه ،بوا هودف بررسوی
اتهامات مبنی بر استفاده از سوالح هوای شویمیایی در  0آوریول  4102در دوموا ،در  02آوریول
 4102وارد سوریه شدند .این در حالی است که دقیقا هما روز آمریکا بههمراه متحدا اروپایی
1. Fact – Finding Mission
2. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
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خود خا سوریه را هدف موشکهای خود قرار دادند .شایا کور اسوت مرحلوۀ اول مأموریوت
گروه حقیقتیاب در  2می  4102به پایا رسیده است و براسوا ،اظهوارات دبیرکول سوازما
مذکور ،ارائۀ گزارش نهایی در خصوص ادعای استفاده از سالح هوای شویمیایی چندهفتوه ای بوه
طول خواهد انجامید0.
ایراد دو وارد بر این استدلل آ است که هویچگونوه هنجوار حقووقی از جملوه مصورحات
کنوانسیو سالح های شیمیایی را نمیتوا با اسوتفاده از زور خوارج از چوارچوب منشوور ملول
متحد اجرا کرد (.)Goldsmith & Hathaway, 2018
ایراد سو آ است کوه خوود حملوۀ  02آوریول  ،4102کوه بوه بهانوۀ اجورای کنوانسویو
سالحهای شیمیایی 4صورت گرفت ،در تباین با مکانیسمهوای تبیوینشوده در ایون کنوانسویو
است .براسا ،مادۀ  04کنوانسیو مزبور ،در صوورت نقو آشوکار ،موضووع توسوط کنفورانس
کشورهای عضو بهمنظور جلب توجه مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد ،به آنهوا ارجواع
خواهد شد یا کنفرانس اقدامات جمعی کشورهای عضو را پیشنهاد میکند .همچنین کنوانسیو
در مادۀ  2برای موارد مشکو به استفاده از سالح های شیمیایی ،مکانیسم رایزنوی ،همکواری و
حقیقتیابی را مقرر کرده است.

 .3مداخلۀ بشردوستانه برای مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی
حساسیت بسیار بالی افکار عمومی جهانی و احتیاط بسیار بالی کشورها در جلوگیری از اسوتفاده
از تسلیحات ممنوعه از جمله تسلیحات شیمیایی ،زمینه را بورای توجیهوات غیرحقووقی از جملوه
اقدامات تالفیجویانه یا مداخلۀ بشردوستانه فراهم کرده است .این توجیه بر این پایه اسوتوار اسوت
که استفاده از سالحهای شیمیایی آستانۀ لز برای مداخلۀ بشردوستانه را فراهم کرده یا بهعبوارت
دیور ،مدعی نوعی مداخلۀ بشردوستانه جهت مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیاییاند.
دفتر نخست وزیری بریتانیا با انتشار بیانیه ای ،استدلل حقوقی خود در مورد حملوۀ  02آوریول
 4102را بر مبنای مداخلۀ بشردوستانه بدین شکل توصیف کرد که ،دولوت سووریه چنودین سوال
است به کشتار مرد کشور خود میپردازد و این بار پوس از حملوۀ شویمیایی  0آوریول  4102در
دوما تلفات انسانی تا حد بسیار زیادی افزایش یافته و بدینترتیوب رژیوم سووریه مرتکوب جنایوات
مایۀ نورانی جامعۀ بینالمللی از جمله جنایت جنوی و جنایوت علیوه بشوریت شوده اسوت .دولوت
بریتانیا براسا ،حقوق بین الملل ،در موارد استثنایی حق مداخلۀ بشردوستانه به منظور کاهش آل
 .0برای اطالعات بیشتر در خصوص گروه حقیقتیاب و مأموریت آ در سوریه : .
https://www.opcw.org/special-sections/syria-and-the-opcw/
2. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction, (entered into force: 29 April 1997).

 933فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

مرد تحت ستم را مشروط به تأمین شرایط یل دارد .0 :وجود شواهد متقن موورد قبوول جامعوۀ
جهانی در کل مبنی بر رخداد فاجعۀ انسانی در ابعاد گسترده کوه مداخلوه را ایجواب مویکنود؛ .4
بهطور قطعی محرز شود که هیچگونه راهحل عملی دیوری بهعنوا جایوزین حملۀ نظوامی وجوود
ندارد؛  .3استفاده از زور متناسب و از لحاظ زما و گستره کامال محودود بوه کواهش آسویب هوای
انسانی باشد .بیانیۀ دولت بریتانیا در ادامه با احراز شرایط مذکور در مورد قضویۀ سووریه ،همراهوی
خود در ائتالف با فرانسه و آمریکا را در چارچوب مداخلۀ بشردوستانه عنوا میدارد0.
این در حالی است که دکترین مسئولیت حمایت سعی دارد در کنار تبیین شورایط ،لوواز و
مبانی مداخلۀ بشردوستانه ،مداخله براسا ،مجوز شورای امنیت صورت گیرد و بدینترتیوب بوه
بحثهای مختلف در ادبیات و نیز رویههای بعضا متناق دولتها در زمینۀ حق توسل یکجانبوه
به زور تحت عناوین بشردوستانه ،پایا دهد .دخالوت نظوامی در چوارچوب مسوئولیت حمایوت
استثنای جدیدی بر بند  2مادۀ  4منشور محسوب نمویشوود و بودینترتیوب اسوت کوه برخوی
صاحب نظرا معتقدند که دکتورین مسوئولیت حمایوت هویچ گونوه تغییوری در قواعود حقووقی
بین المللی قابل اعمال در خصووص اسوتفاده از زور نظوامی ایجواد نکورده و ازایون رو مسوئولیت
حمایت حق قانونی برای مداخلۀ نظامی بدو مجوز شورای امنیت ایجاد نمیکنود ( Hoffman,
 .)Nollkaemper, 2012: 157همواره بحث و اختالفنظر میا موافقا و مخالفا بر سور لوزو ،
مشروعیت و نحوۀ مداخلۀ نظامی با هدف حمایت از انسا ها وجود داشوته اسوت .ایون اخوتالف
منجر به آ شد که مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازما ملل در سال  4111خواستار حل این
چالش شوند و در همین زمینه دکترین مسئولیت حمایت که پویش از آ بوا ابتکوار کمیسویو
کانادایی مطرح شده بود ،در سال  4111با جرح و تعدیل مورد پذیرش اجال ،سرا کشورهای
عضو سازما ملل 4قرار گرفت (قادری و قربا نیا .)411 :0324 ،دکترین «مسئولیت حمایت» از
جمله مفواهیم حقووقی نوظهووور در حقوووق بوینالملول اسووت کووه بوور بنیادهووای نظووری
«امنیوت انسوانی» و «مداخلوۀ بشردوستانه» استوار است .طرح این دکترین امیدهای فراوانی را
بورای رفوع نواقص و کاستیهای مداخالت بشردوستانه مانند «گزینشووری» و «نیووات آغشوته
به منافع ملی دولتهای مداخلهگر» برانویخوت (زمانی و نووری .)422 :0320 ،ازایونرو اسوتناد
بریتانیا به مداخلۀ بشردوستانه برای توجیه حمالت  02آوریل ،شوروع دوبوارۀ اخوتالفنظرهوایی
است که مسئولیت حمایت قصد پایا آ را داشت.

 .0در مورد بیانیۀ دولت بریتانیا در توجیه حقوقی حملۀ  02آوریل  4102به سوریه: . ،

Policy paper published by UK Prime Minister Office in 14 April 2018, “Syria action – UK
government legal position”.
)2. World Summit Outcome, GA Res. 60/1, (2005
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 .2نظریۀ «غیرقانونی؛ اما مشروع»

0

در ادبیات مرتبط با مداخلۀ بشردوستانه ،بین قوانونی بوود و مشوروعیت مداخلوه تموایز قائول
شدهاند ( .)Hehir, 2010: 83-104بدین معنا که وقتی مداخله بدو رضایت کشور هدف و بدو
مجوز شورای امنیت صورت گیرد ولی در عین حال مبتنی بور معیارهوای موثوق لوزو مداخلوۀ
بشردوستانه باشد ،غیرقانونی اما مشروع است .مباحثی نیز بر این مبنا مطرح شوده کوه مداخلوه
به طور همزما میتواند غیرقانونی ولی از لحاظ اخالقی توجیه پذیر باشد .در کنار نظریات مبتنی
بر تمایز میا مشروعیت و قانونی بود  ،نظرهوای رادیکوال توری نیوز وجوود دارد کوه صورفا بور
مشروعیت مداخله تأکید دارند (.)Newman, 2009: 198-201
وزیر امور خارجۀ فرانسه بدو آنکه استدللی حقوقی برای قانو بود حملۀ این کشوور بوه
خا سوریه ارائه کند ،حملۀ  02آوریل بوه تأسیسوات نظوامی سووریه را مشوروع معرفوی کورد
( .)Goldsmith & Hathaway, 2018گویی ،فرانسویها قائل به «تمایز میا مشروعیت و قانونی
بود » حمله هستند .بحث تمایز میا مشروعیت و قانونی بود  ،از زما مداخلۀ نظامی نواتو در
کوزوو بدینصورت مطرح شد که «کمیسیو مستقل بینالمللی در مورد کوزوو ،حملوۀ نواتو بوه
کوزوو را غیرقانونی اما مشروع تلقی کرد» ( .)Hehir, 2010: 19اما باید توجه داشت که پوذیرش
این نظریه عمال به معنی نق غر و تخلف آشکار از بند  2مادۀ  4منشور ملول متحود اسوت؛
عالوهبر آنکه هیچ گونه معیار و مرجعی برای تشخیص مشروعیت حمله وجوود نداشوته و امکوا
اعمال استثنائاتی بر مبنای منافع شخصی کشورها را ایجاد میکند (.)Roberts, 2008

نتیجهگیری
جنگ سوریه ،شاید امروز مهمترین بحرا سیاسی ،نظامی و انسانی زمانه باشد که هر گوشۀ آ ،
حاکی از رنج و درد مردما این کشور و از سووی دیوور ،مبوین ناکارامودی نظاموات سیاسوی و
حقوقی بین المللی برای توقف این وضعیت ناگوار است .سازما ملل و ائتالف های سیاسی متنوع
شکلگرفته حول محور سوریه ،تالشهای بیحاصل متکثری را برای مقابله با این بحرا جهوانی
بهکار گرفتهاند ،ولی تا امروز آنچه بر جبین تاریخ زمانۀ ما خودنمایی میکند ،همانا شرمندگی از
مردما سوریه است که سالهاست سرزمین و مُلک و میراث تاریخی خود را موضوع بحوثهوا و
جلسات متعددی میبینند که یکی پس از دیوری بیهیچ نتیجۀ عملی به پایا میرسند.
در این میا  ،جنگ داخلی سوریه ،آوردگواه نظوامی قدرتمنودانی شوده کوه بوا تمسوک بوه
تفسیرهای حقوقی غیرقابل پذیرش مانند رضایت ضومنی ،مداخلوۀ بشردوسوتانه ،دفواع مشوروع
علیه داعش و  ،...گاهی خا این کشور را آماج حمالت خود قرار مویدهنود و نوهتنهوا از کوردۀ
”1. “Illegal but legitimate
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خود ابراز ندامت و پشیمانی نمیکنند ،بلکه میکوشند تا اقدا خود را موجه و قانونی یا مشوروع
و انسانی جلوه دهند؛ توجیهاتی که در نظم حقوقی بینالمللی کنونی جایواهی نودارد و آنچنوا
که در این نوشتار بحث شد ،محکو به رد است .ولی نباید از نظر دور داشت که سوکوت بیشوتر
کشورها و بعضا تأییدهای جسته و گریختۀ آنا از یک سو و از سوی دیور ،تکرار حمالتی ماننود
آنچه در این مقاله مورد توجه بوده ،میتواند بوزر تورین تهدیود بورای بنیوادیتورین دسوتاورد
منشور ملل متحد یعنی همانا بند  2مادۀ  4در خصوص منع توسل به زور باشد .بنود  2موادۀ ،4
تنها سنگ بنای صلح نیمبندی است که ظاهرا رو به افول دارد!
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