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 چکیده

ها و الملل و رشد فعالیتبستری برای نقض گسترده حقوق بین ،مخاصمه مسلحانه داخلی سوريه
راستا  اين دولت اسالمی عراق و شام يا داعش بوده است. در ازجملههای تروريستی گروهگیری شکل

 ی تروريستی، به دلیل اختالفيگراهايی مبنی بر محکومیت افراطرغم صدور قطعنامهعلی ،شورای امنیت
اين  به دادنانپاي جهتمنطقه نتوانست  و عربی برخی کشورهای مداخله و بزرگ هایقدرت ديدگاه
رخی کند. اين عوامل باعث شد اياالت متحده با همراهی ب آور اتخاذالزام و مقتضی تصمیم ،بحران

گیری شکل صرفچند ند. هرکمقابله با داعش ايجاد  المللی برایائتالف بین ،عربی و غربیکشورهای 
انسانی است، مهم ضد اقداماتالمللی نسبت به امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین ،اين ائتالف

؟ اين استمشروع  ،المللگیری، اقدامات و مداخله اين ائتالف از منظر حقوق بیناين است که آيا شکل
زور در نموده و با توسل به الملل های مختلف حقوق بیناقدام به تفسیر مقوله ،ها در قالب ائتالفدولت

 زور به اند چرا که توسلالملل را به چالش کشیدهق بیناصول بنیادين منشور و حقو ،خاک دولت میزبان
حقوقی بدون توجه به شرايط ولی  منشور 11ماده  به استناد يا امنیت، رضايت دولت مجوز شورای با جز
 پیش از حقوقی نظم به را المللیبین و نظام است معاصر المللبین حقوق در منشوری وجاهت فاقد آن،

 د. برمی عقب منشور، تصويب
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 مقدمه
مند حقوق بشر و حقوق بستری برای نقض گسترده و نظام ،مخاصمه مسلحانه داخلی سوريه

های اين گروه ةازجملوده است. های تروريستی بگیری گروهها و شکلبشردوستانه و رشد فعالیت
با  3119که از زمان پیدايش آن در سال  استدولت اسالمی عراق و شام يا داعش  ،تروريستی

 ،و در واقع عربی در منطقه خاورمیانه ظهور کرده ـ های مشخص برخی کشورهای غربیحمايت
بزرگ رشد و نمو  ةاورمیانخداران حقوق بشر و معتقدان به فرزند نامشروعی است که در دامان داعیه

های گسترده و کور به جمعیت غیرنظامی، داعش برای رسیدن به اهداف خود از حمله کرده است.
عنف، گیری، تجاوز بهربايی و گروگانشکنجه، آدم 1،اعدام و کشتار پیروان مذاهب مختلف، قتل

های بشردوستانه رسال کمکرحمانه علیه کودکان و زنان، ممانعت از اآمیز و بیرفتارهای خشونت
چشم  3های عراق و سوريهبه ساکنین تحت محاصره و خسارت به اموال و نابودی زيرساخت

 ،اين گروه ةشدطلبانه اعالمو اهداف توسعه 3111پیشرفت سريع داعش در تابستان نپوشیده است. 
بخش  ،دت کوتاهیالوقوع بر کل منطقه و حتی جهان را اثبات نمود و در متهديد امنیتی قريب

 عظیمی از قلمرو سرزمینی عراق و سوريه را کنترل و تحت نفوذ گسترده خود قرار داد.
 به دادنمنظور پايان به المللیبین جامعه صلح حافظ رکن مقام در امنیت راستا شورای اين در

 تعهدات مخاصمه به هایطرف پايبندی خواستار هايی،قطعنامه ها وبیانیه صدور با ها،درگیری
شورای  است. شده آمیزطرق مسالمت از مخاصمه دادنپايان و حقوق بشری و بشردوستانهحقوق
بشری و خشونت و های حقوقباوجود محکومیت صريح حمالت داعش در پی نقض امنیت
المللی و درخواست عنوان تهديد علیه صلح و امنیت بینی تروريستی و تلقی آن بهيگراافراط

ها برای سرکوب اعمال تروريستی داعش به دلیل رويارويی با مشکالت حقوقی و ولتهمکاری از د
خصوص اقدام  در اعضا ديدگاه اختالف توسط روسیه و سیاسی ناشی از تهديد به اعمال حق وتو

ضعف در ساختار شورای امنیت و منطقه،  و عربی برخی کشورهای مداخله نظامی بر علیه داعش،
منشور،  19ی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد طبق ماده فقدان سازِکار اجراي

و رويکردی  9اتخاذ مقتضی تصمیمو دهد منشور انجام  13عاجلی جهت اجرای ماده  نتوانست اقدام

 
 اوتبین ژانويه تا داد سازمان ملل در عراق، در دوره زمانی ماموريت امأتخمین کمیسیاريای عالی حقوق بشر و م بر اساس .7

نظامی توسط غیر 11783پیمان آن کشته و تعداد های همنظامی در عراق توسط داعش و ساير گروهغیر 8139تعداد  3111
 .آنان مجروح شدند

UN Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and the UN Assistance Mission 
for Iraq, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July- 10 September 2014. 
2. Smith, Samuel, “UN Report on ISIS: 24,000 Killed, Injured by Islamic State; Children Used as 

Soldiers, Women Sold as Sex Slaves”, The Christian Post, 9 October, 2014. 

توان گفت که ملزم به رعايت آن است می ،در بررسی تطابق عملکرد شورای امنیت در مقابله با داعش با آنچه اين نهاد .9

توجه  مدنظر قرار داده است. البته با ،اصل ضرورت و احترام به حاکمیت داخلی را در اقدامات خود ،رسد شورای امنیتنظر میبه
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 گیرد.  شکل سوريه بحران به دادنپايان جهت يکسان
شورهای غربی و به همراهی برخی از ککند اين عوامل منجر شد که اياالت متحده تالش 

اضطرار بشردوستانه و عدم اقدام  .کندايجاد ائتالف جهانی  ،برای مقابله با داعش ،عربی خاورمیانه
طور انفرادی يا جمعی به اقدامات گوناگون ههای ائتالف بتوانند بمؤثر شورا باعث شد که دولت

مناطق تحت کردند سعی جديد خود راهبرد های ائتالف در جهت متوسل شوند. در اين راستا دولت
طی عملیات هوايی بدون مجوز شورای امنیت، مناطق  هارها کنند. آناز خشونت را سلطه داعش 

امری مثبت و  ،گیری اين ائتالفهرچند نفس شکلدند. کرها را بمباران حساس تروريست
 انسانی والمللی نسبت به اقدامات ضدالظاهر حاوی اين پیام است که جامعه بینعلی
چیزی که مهم است نحوه  ،بشری حساس شده و در برابر آن منفعل نخواهد ماندحقوقضد

گیری و اقدامات اين ائتالف است که بر اساس مقررات منشور و مجوز شورای امنیت شکل شکل
الملل دارای مشروعیت نبوده و اعتبار حقوقی نگرفته است. بنابراين هر ائتالفی از منظر حقوق بین

و به بهانه ها در قالب ائتالف رود. اين دولتبرانگیز به شمار میبسیار بحث ،ين ائتالفمداخله ا
های مختلف اقدام به تفسیر مقوله ،مبارزه با داعش در کنار عدم اقدام مناسب شورای امنیت

و اصول شده وارد  ،الملل نموده و با توسل به زور در قلمرو سرزمینی سوريه و عراقحقوق بین
اند. لذا در اين تحقیق سعی بر آن شده است تا به چالش کشیدهالملل را ين و آمره حقوق بینبنیاد

مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف در عراق و سوريه، تقابل حق دفاع مشروع با اصل حاکمیت و 
 د.شوتجزيه و تحلیل  ،المللتروريست از منظر حقوق بین های مقردولتتمامیت سرزمینی 

 

 المللی علیه داعشبین گیری ائتالفپیشینه و شکل. 2
را بخش وسیعی از قلمرو عراق و سوريه سريع، پیشروی  ، باوه تروريستی داعش، گر3111در سال 

ادعايی  ـ ، شهر موصل در عراق را اشغال و مرکزيت دولت خود3111و در تابستان  تصرف کرد
ارتکاب جنايات گسترده نسبت به جمعیت  16د.کررا اعالم  1)خلیفه( در شرق سوريه يعنی رقا

                                                                                                                                        

نحو  المللی بهش را در زمینه حفظ صلح و امنیت بینارفت که شورا بتواند وظیفهبه اختیارات اعطاشده به شورا انتظار می
 تر انجام دهد.صحیح

4. Raqqa 

5. Carmen-Cristina Cîrlig, “The International Coalition to Counter ISIL/DAESH”, European Parliamentary 

Research Service, 17 March 2015, p. 2. 

 ويژهبههای خارجی نیاز داشت، کشورهای غربی بیش از هر زمان ديگر به پشتیبانی ،در آن دوره که دولت مرکزی عراق .6

کمک به دولت عراق را عقب انداختند و برای فرار از زير بار مسئولیت مبارزه با داعش، دولت  ،های گوناگونامريکا به بهانه
خیز شدن به منطقه نفتنزديک ويژهبهقت عراق را مسئول پیشروی داعش معرفی کردند. ناکامی داعش در حمله به بغداد و

 المللی برای مبارزه با داعش مطرح شد.راهبرد امريکا در قبال داعش را تغییر داد و طرح تشکیل ائتالف بین ،اربیل

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ramazanighavam/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/H5MFQCT0/Ramezani%20and%20Piri%5b1%5d.docx%23_Toc440228944


612    7931 تابستانـ  بهار/ 85شماره المللی/ حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهديد امنیتی  ،داعش ةشداعالم ةطلباناق و سوريه و اهداف توسعهغیرنظامی، رشد سريع در عر
داعش به رهبری المللی ضدد. تشکیل ائتالف بینکرالوقوع بر کل منطقه و حتی جهان را اثبات قريب

اتحاديه اروپا و  ازجملهها اياالت متحده و همراهی برخی از کشورهای عربی و اروپايی و برخی سازمان
 های مزبور بوده است.نش به اقدامات تروريستی گروهناتو، در واک

 طوربهبار و انگلیس، اوباما برای نخستین نیوپورتدر  در پايان نشست دوروزه کشورهای عضو ناتو
 1و  1المللی علیه داعش را پیشنهاد کرد و بعد از نشست سران ناتو در ولز، رسمی تشکیل ائتالف بین

نیا، دانمارک، آلمان، کانادا، ترکیه، ايتالیا، لهستان و استرالیا برای مقابله با ، فرانسه، بريتا3111سپتامبر 
کشور خاورمیانه به همراه اياالت متحده در  11سپتامبر،  13پیوستند. در  به اياالت متحده، داعش

المللی برای جنگ علیه داعش را اعالم پايبندی خود به تشکیل ائتالف بین ،نشست جده عربستان
 .بود المللی علیه داعشنخستین نشست بین عنوانبه پاريسای بر نشست مقدمه ،د. اين نشستکردن

المللی بر مبارزه با داعش و صلح و امنیت کشور و سازمان بین 91نمايندگان نزديک به  ،در اين نشست
 کید کردند.أعراق و اتخاذ رويکردی يکپارچه در اين زمینه ت

موجی از فشارها برای مبارزه با داعش در کشورهای  ،مريکايیار خبرنگا جیمز فولیپس از قتل 
روز پس از  13عملیات مسلحانه بر علیه داعش در سوريه ) 31117سپتامبر  39در غربی ايجاد و 

 اوت 8در شد. حمالت هوايی فقط به عراق محدود می ،تا اين زمان 8شد.حمله به عراق( شروع 
د. کرعلیه مواضع داعش نزديک اربیل در عراق شروع را  هوايی حمالت ،اياالت متحده 3111

شروع  ،اين امر که حمله هوايی علیه داعش در عراق را اعالم نمود ،سپتامبر 13فرانسه نیز در 
 19فرانسه تا قبل از حمالت تروريستی  3 شود.المللی برای مقابله با داعش قلمداد میائتالف بین

نظامیان ا در حمالت هوايی نیروهای ائتالف در عراق علیه شبه، تنهپاريسداعش به  3111نوامبر 
به جنگ سوريه و بمباران  3111پای فرانسه را در سپتامبر  ،پاريسمشارکت داشت اما حوادث 

 11مواضع داعش در سوريه مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع باز نمود.
ی بیشتر در ائتالف های سیاسی برای شرکت کشورهازمان با حمالت هوايی، پیگیریهم
با شرکت  3111دسامبر  9بلژيک در  بروکسلنشست اعش ادامه يافت. بنابراين مقدمات علیه د

مريکا فراهم شد. يکی از دستاوردهای اين نشست، ااز طرف  11کشور 61وزيران امور خارجه 
 
 هوباما از اعضای سازمان ملل درخواست کرد تا به نیروهای ائتالف بسپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل، ا 31در  .1

 رهبری اياالت متحده برای مقابله با داعش بپیوندند.

8. http://www.guardian.co.uk, Nov/2014, and http://en.alarabiya.net/News/middle-east/2014. 

9. Carmen-Cristina Cîrlig, op. cit., p. 6. 

نويس قطعنامه ز حمالت فرانسه به مواضع داعش در سوريه پس از وقوع حوادث تروريستی پاريس، دولت فرانسه پیشتر امهم .70

رسد. اين قطعنامه با اتفاق آرای شورای امنیت به تصويب می 3111نوامبر  31نمايد که در نهايت در را تقديم شورای امنیت می 3313
 مجوز شورا برای حمله به سوريه فراهم ساخته است که در ادامه مفصل به آن خواهیم پرداخت.ای در مورد جواز يا عدم مباحث پیچیده

11. Ibid., p. 2. See also: www.state.gov/s/seci/index.htm. 
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ن در ای عربستان، امارات، قطر و اردای با کشورهای منطقههمکاری عملی کشورهای فرامنطقه
های مختلف، برخی از اين کشورها با سطوح مختلف دخالت و در حوزهمبارزه با داعش بود. البته 

دن ابزارهای جنگی علیه داعش همکاری کراز انجام حمالت هوايی گرفته تا مشورت و فراهم
الصه گونه ختوان ايننیروهای ائتالف برای مقابله با داعش را میراهبرد  ،درنهايت 19 و 13داشتند.

سازی و آموزش؛ توقف سرازيری جنگجويان تروريست نمود: حمايت از عملیات نظامی، ظرفیت
های بشردوستانه کمک سازیيه و منابع مالی؛ فراهمخارجی؛ قطع و منع دستیابی داعش به سرما

برای بحران؛ افشای ماهیت واقعی داعش و ايدئولوژی عدم مشروعیت آن. لذا کمک اعضای 
 11های مختلف باشد.تواند در حوزهماً نظامی نیست، بلکه میلزو ،ائتالف
 

 المللی: مشارکت ائتالف بین7شکل شماره 

 المللی علیه داعشائتالف بین

 کمک بشردوستانه کمک نظامی و بشردوستانه کمک نظامی
حمایت سیاسی/ 

 هاسایرکمک

 آلبانی
 بحرين 

 اردن
 سنگاپور

 استرالیا            بلژيک
 انادا              جمهوری چکک

 استونی          دانمارک         
 ترکیه             آلمان

 ايتالیا مجارستان       
 کويت             قطر 

 اياالت متحده            فرانسه           
 لتوانی             نروژ

 انگلستان         اسپانیا
 عربستان         اسلواکی

 ومانی           زالندنور
 هلند              امارات متحده عربی              

 سوئد استرالیا        
 سوئیس  لهستان      
 فنالند   تايوان       

 ايسلند  گرجستان    
 جنوبیکره   ايرلند        

 ژاپن  اتحاديه اروپا 
 لتونی          زامبورگ کلو

 

 مصر  قبرس     
 لبنان       کوزوو

 مولداوی    مقدونیه 
 عمان  مراکش   

 صربستان    پرتغال  
 سومالی   اسلونی   
 عرب اتحاديه    اکراين  

 گوينبوسنی و هرزه
 

 حمالت هوايی در سوريه                حمالت هوايی در عراق
 کات و آموزشکمک نظامی: بمباران هوايی، تجهیزات نظامی از قبیل سالح و مهمّات، تدار

 
12. Human Rights Council, 29th session, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, Ben Emmerson, 16 

June 2015, p. 15 

حمله در  1113حمله هوايی در عراق و  1967، بیش از 3111نیروهای ائتالف از زمان آغاز حمالت علیه داعش تا فوريه  .79

 11111بمباران هوايی و  9111ائتالف بیش از  3111مارس  37اند. همچنین تا بمب استفاده کرده 1771سوريه انجام داده و 
در  %71از حمالت هوايی نیروهای ائتالف در سوريه و  %33رهبری  ،بمب بر مواضع داعش رها کرده است. اياالت متحده

 Carmen-Cristina Cîrlig, op. cit., p. 8; Human Rights Council, op. cit., p. 15         عراق را بر عهده داشته است.

14. Carmen-Cristina Cîrlig, op. cit., p. 7. 
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در پرتو در دولت میزبان داعش  مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف بررسی. 9

 المللحقوق بین
منشور  3ماده  1پايه تفسیری محدود و مشروط از بند  های نظامی بشردوستانه برتوجیه دخالت

ش و بر پايه های اين سازمان در انجام وظیفه خويويژه با توجه به نارسايیهسازمان ملل متحد، ب
در اين  11اصول اخالقی و حقوقی مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره بشر استوار است.

شود که مداخله نظامی نیروهای ائتالف از منظر قواعد و اصول مندرج در منشور، قسمت سعی می
تنکاف و ظهور )مسئولیت حمايت و پارادايم اسهای نوهای مجمع و شورای امنیت، نظريهقطعنامه

 هاهای آنها( و همچنین مسائل و چالشناتوانی و مشروعیت مداخله در دولت مقر تروريست
 د.شوتجزيه و تحلیل 

 

های . تجزیه و تحلیل مداخله نیروهای ائتالف در پرتو ممنوعیت و محدودیت7ـ9

 توسل به زور

ل قانونی، از يده از وساالمللی با استفامداخله بشردوستانه در راستای اهداف مقدس جامعه بین
عنوان رکن صالح اقدامات شورای امنیت به ،مشروعیت الزم برخوردار خواهد بود. به عبارت ديگر

بشر بايد هر های جدی حقوق دلیل نقضجمعی، بعد از احراز ضرورت مـداخله بشردوستانه به 
ضمن احترام به  ،دهدیمؤثر تشخیص م ،منشور ملل متحد 1316و  11اقدامی را که بر مبنای ماده 

کار به، الملل بشردوستانه و اصل ضرورت و تناسبها با رعايت حقوق بینحاکمیت داخلی دولت
سوءاستفاده، غلبه بر منفعت ملی  اين اصول برای ممانعت از هرگونه رسد رعايتمی نظربه  17.گیرد
 ه است. دشاستفاده از قدرت در جهت عدالت وضع ها، مشروعیت مداخله و دولت

 سه زور، توسل به منع بر مبنی کلوگ بريان و لوکارنو پیمان روح تقويت با متحد ملل منشور
 

دهد چرا که اين نشدنی در حکومت جهانی را نشان میمعضل و مشکل حل ،الظاهرعلی ،دکترين مداخله بشردوستانه .78

خاطر خود و بهها درعمل بر مبنای منافع ملی دکترين دارای مبنای قانونی آشکار در منشور سازمان ملل نیست. لذا دولت
رحمانه و اعمال غیرانسانی و حمايت از شان به حمايت از حق حیات، صیانت در مقابل رفتار بیراهبردیحمايت از مصالح 

مجله تحقیقات ، «منافع ملی حیاتی در چارچوب هنجارهای حقوق بشر» ؛کنند. حیدر پیری و ديگرانحقوق بشر استناد می
 .86، ص 1933، 61، شماره حقوقی

که شورای امنیت درصورتی»کند: که مستند شورای امنیت در عملیات نظامی است، بیان می منشور ملل متحد 13ماده  .76

وسیله تواند بهکافی نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافی نیست می 11شده در ماده بینیتشخیص دهد که اقدامات پیش
«. ...المللی ضروری است، مبادرت ورزدکه برای حفظ يا اعاده صلح و امنیت بین نیروهای هوايی، دريايی يا زمینی به اقداماتی

آهن دريايی، هوايی، پستی تلگرافی، کردن تمام يا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات و راهشامل متوقف 11اقدامات ماده 
ها جهت پذيرش فشارآوردن به دولت ،که هدف از اجرای آن استراديويی و ساير وسايل ارتباطی و قطع روابط سیاسی 

 المللی است. تقاضای شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین

17. Kolb, Robert, “Note on Humanitarian Intervention”, RICR, vol. 85, No. 849, March 2003, p. 132. 
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 13امنیت جمعی )ماده  نظام اساس بر نظامی د: اقدامکر یيشناسا رابطه اين در را استثنا
 قلمرو در زور کاربرد و تهديد بر رضايتمنشور و نهايتاً  11دفاع مشروع مندرج در ماده  18،منشور(

  13ت.دول
کدام از استثنائات حمله نیروهای ائتالف به داعش در چارچوب هیچ ،شدهبا توجه به مطالب گفته

هرچند مبتنی بر مالحظات بشردوستانه و  ،مداخله نظامی نیروهای ائتالفگیرد. لذا فوق قرار نمی
وح در مغايرت با وضدر راستای هدف غايی منشور ملل متحد در جهت حمايت از بشريت باشد، به

( و اصل احترام به حاکمیت 1) 3زور ماده دو اصل اساسی منشور يعنی اصل منع توسل به 
زور در حیطه توسل به  ،درنتیجه است.شده ه کشیدچالش  بهها قرار دارد و از اين جهت دولت

های ديوان نیز در قضیه سالح 31.شودمیمواردی که منشور به آن تصريح کرده، مشروع تلقی 
زور را محدود به همان موارد مصرح در منشور دانسته ی عدم توسل به يموارد استثنا ،ایهسته
 تدول قلمرو در زور کاربرد و تهديد بر رضايتهمچنین در خصوص استثنای سوم يعنی  31است.

المللی در قلمرو عراق به دعوت رسمی دولت عراق جهت دفع ائتالف بینتوان اظهار داشت که می
اصل حاکمیت از  هاوز گروه تروريستی داعش وارد عمل شده است و دولت عراق با استناد بتج

های از قدرت ،اين حق برخوردار است که برای حفظ تمامت ارضی خود و محافظت از مردم
داشته باشد. اما استدالل مخالف اين است که کمک نظامی به عراق با تقاضای کمک خارجی 

اين کشور ممکن است موجه و قانونی باشد، اما گسترش اين حمالت توجه به درخواست رسمی 

 
ز آيد که شورای امنیت با احرااجرا در مینظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور در مواردی به  .75

ده و تصمیماتی را با کرق تهديد علیه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خويش اقدام ييکی از مصاد
به آن درجه از شدت و گستردگی برسد  رهنگامی که نقض حقوق بش ،بر اين اساس منشور اتخاذ کند. 13و  11توجه به مواد 

زور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه آمیز باشد، توسل بهالمللی مخاطرهزعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بینهکه ب
ها عنوان موضوعی مشترک در زمره استثنائات اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت داخلی دولتاين استثنا به ،است. در واقع

يک از ملل متحد مجاز نیستند در اموری که ذاتاً در اگرچه هیچمنشور ملل متحد  3ماده  (7نیز قرار گرفته است زيرا طبق بند )
شده بینی، عدم مداخله به تصريح بند مذکور، به اعمال اقدامات قهری پیشکنندحیطه صالحیت داخلی هر دولتی است دخالت 

 آورد. ای وارد نمیلطمه ،در فصل هفتم منشور

جهت مشروعیت توسل را پنج شاخصه  ،شورای امنیت ،«تر، مسئولیت مشترک ماجهانی امن»گزارش البته امروزه بنا به  .73

زور  ند از: تهديد جديت داشته باشد؛ تهديد علیه کشور يا امنیت انسانی باشد؛ توسل بهااست که عبارت دادهنظر قرار مد ،زور به
مورد  عنوان آخرين ابزارت گیرد؛ توسل به نیروی نظامی بهبا هدف مناسب )توقف يا جلوگیری از تهديد مورد بحث( صور

از ابزاری متوازن استفاده شود )نتايج فعالیت نظامی بدتر از عدم انجام استفاده قرار گیرد )اقدامات غیرنظامی اعمال شده باشد(؛ 
 اين عملیات نباشد(. 

A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the Secretary-General's High-level Panel 
on Threats, Challenges and Change, 2004 , para. 207. 
20. Chesterman, Simon, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and International Law, 

Oxford University Press, 2001, p. 5. 
21. ICJ Reports, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996, paras. 38, 47. 
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 1سیاست يک بام و دو هواست و نقض بند  ،به خاک سوريه بدون کسب اجازه از دولت سوريه
 شود.منشور قلمداد می 3ماده 

ای که دخالت نظامی کشوری در کشور ديگر را گونهمنشور به 3بند چهارم ماده  تفسیر
ند، از نظر تدبیر و مصلحت بسیار خطرناک کری از نقض فاحش حقوق بشر توجیه منظور جلوگیبه

خواهد بود زيرا چنین تفسیری موجب پیدايش حقی نامحدود برای ايجاد جنگ تهاجمی و دخالت 
ها فرصت خواهد داد که هر دولتی را که با سیاست ها خواهد شد. اين حق به آننظامی ابرقدرت

مشروع توصیف و با توسل به زور در امور داخلی آن همگام نیست، غیر هاخارجی و اقتصادی آن
های اساسی نظام يکی از ارزش ،حتی اگر حمايت از حقوق بشر ،ند. از سوی ديگرکندولت مداخله 

وسیله مناسبی برای ايجاد و برقراری اين  ،الملل تلقی شود، تجاوز نظامیجديد حقوق بین
 اسی نخواهد بود. های متعالی اخالقی و سیارزش

 

 محوربودن مداخله. مسائل مربوط به رضایت2ـ9
کند اموری که ذاتًا اعضا را ملزم نمی ،يک از مقررات منشورهیچ :داردمنشور مقرر می 3ماده  7بند 

جزو صالحیت داخلی هر کشوری است را تابع مقررات اين منشور قرار دهند... . به بیان ساده، اين 
ند يا اجازه استفاده از زور کاست که اگر يک دولت از دولت ديگر درخواست کمک ماده بدان معنی 

 د، برخالف ماده فوق نخواهد بود و مجاز است.را بدهکننده در قلمرو مرزهای کشور درخواست
از انگلستان، اياالت متحده و تعدادی  ،المللی معاصرعراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین

در واقع، در اعالمیه  33د.کمک و حمايت نظامی درخواست کر ،ربی خودديگری از متحدان غ
صراحتاً به جواز مداخله و درخواست کمک اشاره  ،کننده در ائتالفهای مداخلهبسیاری از دولت

رأی  19رأی موافق در مقابل  131، مجلس عوام بريتانیا با 3111سپتامبر  36در شده است. 
. مداخله نظامی در عراق و صادر کرده در قلمرو سرزمینی عراق را جواز مداخله بشردوستان ،مخالف

سال تأيید  همچنین جواز بمباران در سوريه در مجلس عوام کانادا نیز با اکثريت آرا به مدت يک
 شده است. 

 ،تأيید کنگره الزم است ،دارد که قبل از شروع جنگمريکا مقرر میاقانون اساسی  چهاگر
او به جواز مقابله  .دکرنرا درخواست کنگره جواز مداخله نظامی در عراق و سوريه اوباما در ابتدا از 

د که همه کناشاره می 3113و جواز توسل به زور علیه عراق  3111نظامی با تروريست در سال 
دارد. در خصوص اين استدالل و اشکال اقدامات ضروری و مناسب را علیه تروريست مقرر می

ذکر اين است که جواز مداخله و توسل به زور در چارچوب حقوق داخلی يک  قابل ةنکت ،توجیهات
 

22. Martin Chulov & Spencer Ackerman, “Iraq Requests US Air Strikes as ISIS Insurgents Tighten Grip 

on Oil Refinery”, Guardian (June 18, 2014), http://www.theguardian.com/world/2014/jun/18/iraq-
request-us-air-strikes-isis-baiji-oil. 

http://www.theguardian/
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سپتامبر  11چرا که حمالت  نیستدولت برای حمله هوايی علیه اهداف داعش، به داعش مرتبط 
توسط داعش صورت نگرفته بود، هرچند که تا حدی اين مجوزها برای حمله هوايی علیه القاعده 

در هر صورت علیه  3113و  3111تناد به جواز کنگره در سال رسد اما اسمحتمل به نظر می
 رسد. داعش بعید به نظر می

توان به اظهارات هوشیار مداخله نیروهای ائتالف به درخواست حکومت عراق می خصوصدر 
( اشاره 3111اوت  13عراق، در نشست سازمان همکاری اسالمی در جده ) زيباری وزير خارجه

مريکا برای انجام حمالت هوايی به مراکز داعش درخواست کمک ارسمی از  طوربهعراق »د: کر
الملل مطابق با حقوق بین ،درنتیجه، از منظر حقوقی، بمباران هوايی در قلمرو عراق«. کرده است

گروه ائتالف بر مبنای درخواست حکومت عراق که توانايی  ،گونه که بیان شداست زيرا همان
اما ارجويان داعش به سمت بغداد را نداشت، صورت گرفته است. دن پیشروی پیککرمتوقف

مداخله نظامی نیروهای ائتالف علیه داعش در قلمرو  هصريح ب طوربهعکس، سوريه بر
نقض اصل حاکمیت و تمامت سرزمینی سوريه  ،که اين امر 39اش رضايت نداشته استسرزمینی

ديوان در قضیه  31.استاشاره  قابلين ديدگاه رود. قضیه نیکاراگوئه برای حمايت از ابه شمار می
نقض تعهدات حقوق  ،بر فضای نیکاراگوئه بدون رضايت آن کشوررا مريکا اپرواز هواپیمای  ،فوق
 الملل عرفی دانست. بین

عدم جواز مداخله در سوريه بنا به عدم رضايت دولت سوريه، برخی نويسندگان اظهار  وجودبا
رو هما با يک دشمن روب»اين گفته سخنگوی دولت سوريه که  دارند که سوريه بر اساسمی

همچنین  31، نسبت به اين امر رضايت ضمنی داشته است.«با هم همکاری کنیم دهستیم لذا باي
عدم شکايت سوريه از سازمان ملل بعد از حمالت نیروهای ائتالف بر علیه داعش و اظهار مقام 

گیرد و نه ها توسط حمالت هدف قرار میروريسترسمی دولت سوريه مبنی بر اينکه مواضع ت
حاکی از آن  اياالت متحده در خصوص حمالتش به سوريهدادن اطالع اهداف نظامی سوريه و 

تواند اما اين اوامر به احتمال زياد نمی 36است که دولت سوريه رضايت ضمنی داشته است.
امی بر اساس رضايت ضمنی در عالوه بر اين، مداخله نظ عنوان رضايت ضمنی تفسیر شود.به

برانگیز الملل بسیار بحثالمللی و در چارچوب حقوق بینقلمرو سرزمینی يک دولت در جامعه بین
 

23. Seina Karam, “Syria Warns U.S. against Bombing ISIS without Permission”, National Post (Aug. 

25, 2014, last updated Jan. 24, 2015, 8:35 PM). 

24. ICJ Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua”, Nicaragua v. the United 

States of America, 1986, paras. 195-98. 

25. Arimatsu, Louise; Schmitt, Michael, “The Legal Basis for the War against ISIS Remains 

Contentious”, The Guardian (Oct.6, 2014, 4:00 PM), http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/ 
oct/06/legal-basis-war-isis-syria-islamicstate. 

26. Ryan Goodman, “Taking the Weight Off of International Law: Has Syria Consented to US 

Airstrikes?”, Just Security (Dec. 23, 2014, 10:46 AM), http://justsecurity.org/18665/weight-international-
law-syria-consented-airstrikes/. 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/
http://justsecurity.org/
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در نظم نظريه ه و اين شدالملل شناسايی نرضايت ضمنی در حقوق بیننظريه است چرا که 
 37گسترده پذيرفته نشده است. طوربهالمللی حقوقی بین

تحت عنوان  ،امنیتی عراق و اياالت متحده نامهموافقت ،زم به ذکر استنکته ديگری که ال
اياالت متحده را متعهد  ،فوق اعالمیه 1 . مادهاستمدت اصول همکاری و دوستی بلند اعالمیه

از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج »نمايد می
نیز کمک دولت عراق در تالش برای مبارزه با  9 ماده«. کنددفاع متوجه اين کشور است، 

ها در کنی آنهای پشتیبانی و منابع حمايت مالی و ريشهبردن شبکههای تروريستی و ازبینگروه
مريکاست. نوع اقدامات مذکور، شامل اقدام نظامی نیز هست و البته بايد اعراق، جزئی از تعهدات 
موافقت قبلی  ،فوق آنچه در باال اشاره شد، در قضیهعراق باشد که طبق مراتب با توافق دولت 

 دولت عراق وجود داشته و بعد از اقدام نیز رسماً از انجام و استمرار آن ابراز حمايت شده است.

 

 له حاکمیت(ئها )مساحترام به حاکمیت داخلی دولت لزوم. 9ـ9
حفظ صلح و امنیت  ،صلی ملل متحديکی از اهداف ا ،منشور ملل متحد 1ماده  بر اساس

ثر ؤجمعی مکشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته ،المللی است. در راستای اجرای اين تعهدبین
ن هرگونه عمل تجاوز يا ساير کردکردن تهديدات علیه صلح و متوقفبرای جلوگیری و برطرف

توسل به زور علیه تمامت  اند. همچنین بر مبنای اصل منع تهديد وامور ناقض صلح و ... شده
اند از توسل به زور و دخالت در حوزه کشورها متعهد شده ،ارضی و استقالل سیاسی و حاکمیت

بیانگر تعهدات طاليی کشورها  ،اين مقررات 38صالحیت داخلی کشورهای ديگر، خودداری کنند.
نگهبانی  آن،موضوع ها تعهد ديگری نیز دارند که دولت ،اما از سوی ديگربر اساس منشور است. 

هايی درباره حفظ جان و عزت افراد بشر است. در مقام مقايسه، تقدم و برتری با از ارزش
تر از تعهدشان ها برای نگهبانی از حقوق اساسی افراد، مهمهای انسانی است. تعهد دولتارزش

  33برای احترام به حاکمیت سیاسی و تمامت ارضی کشورهاست.
اين شود میها در تعیین سرنوشت خويش، منشور نسبت به اصل حق ملتبا تفسیر موسّع از 

گونه توجیه کرد که تعیین حاکمیت و تعیین سرنوشت خويش الشمول دانست و ايناصل را عام
 

27. Arimatsu; Schmitt. op. cit.  

ها و حمايت سازمان ملل متحد از ه داخلی دولتشدن آن از حیطالبته در عصر حاضر با سیر تحوالت حقوق بشر و خارج .25

ها، حاکمیت کشورها را اين امر، به شورای امنیت اين اختیار داده شده است که در صورت خشونت و نقض اساسی حقوق انسان
 ها دامن نزند.به خشونت دولت ،ناديده گیرد و با تعلل در انجام وظايف خود

هرچند که برخالف تعهد دولت درباره احترام به تمامت ارضی و حاکمیت سیاسی  ،رکاربرد زور برای دفاع از حقوق بش .23

گیرد، اقدامی باره حقوق بشر انجام میتری درتر و اساسیهای ديگر است اما نظر به اينکه اين اقدام برای حفظ تعهد مهمدولت
 .1933، مجد، المللمنافع ملی حیاتی و حقوق بینغیرقانونی نیست. پیری، حیدر؛ 
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حقوق اساسی متعلق به همه مردم است و اين نتیجه را گرفت که نیروهای ائتالف با  عنوانبه
تعیین سرنوشت و حاکمیت دولت عراق )مداخله با همین استدالل و تفسیر در جهت حق 

لذا هرگونه  91،ده استکردرخواست و رضايت دولت عراق(، اقدام به مداخله بشردوستانه در عراق 
توان گفت که مداخله نیروهای ائتالف در ای در رابطه با نقض حاکمیت از بین رفته و میشبهه
اين استدالل در خصوص مداخله در سوريه  اما عکس 91خالف مقررات منشور نبوده است. ،عراق

ند. عملکرد نیروهای ائتالف )با فقدان مجوز از سوی شورای امنیت( و ايجاد کصدق می
های جنگی بشری آن و خسارتومرج سیاسی و اقتصادی بیشتر در سوريه، و پیامدهای حقوقهرج

 .شودحسوب میشک نقض مسلم اصل حاکمیت و تمامت سرزمینی سوريه مبعد از آن، بی
رسد که شورا در اقدامات نظر میبا بررسی رويه شورای امنیت در اعمال مداخله بشردوستانه به 

ای وارد نیاورد و فقط در جهت اعاده ها خدشهخويش سعی کرده است که به اصل حاکمیت دولت
تصويب قطعنامه  ده است.کرها ايجاد هايی را برای دولتالمللی موقتاً محدوديتصلح و امنیت بین

موجب شد که شورای امنیت، تمامت ارضی عراق و سوريه را به  93در خصوص عراق و سوريه
دن کرديوان در لزوم محدود ةرانیرسمیت بشناسد. درنتیجه، نظر به تأکید ويژه منشور و رويه سختگ
ائتالف بدون ها، مداخله نیروهای موارد کاربرد توسل به زور و رعايت حاکمیت و تمامت ارضی دولت

 مهم نظام عنوان قواعدجواز شورای امنیت، با اصل رعايت حاکمیت و تمامت ارضی دولت میزبان به
 گیرد. الملل که مبنای عرفی و قراردادی دارند، در تعارض قرار میبخش روابط بین

 

 . تحلیل مداخله نظامی نیروهای ائتالف علیه داعش از منظر دفاع مشروع4ـ9
تری برای تحلیل مداخله بشردوستانه برای مقابله با چارچوب مناسب ،مشروع دفاع سرمشق

پاسخ آسان و دقیقی را در  ،البته منظور آن نیست که حقوق حاکم بر دفاع مشروع .داعش است
آسانی دفاع مشروع را در اين موارد پذيرفت. توان بهدهد چرا که نمیچنین مواردی ارائه می

اصل دفاع مشروع را مبنای حقوقی اقدام نظامی خود علیه داعش قرار نیز های ائتالف دولت
الوقوع دهند. بر اساس اين اصل، هر وقت يک دولت در معرض تجاوز نظامی بالفعل يا قريبمی

تواند جهت دفع تجاوز به اقدام نظامی متناسب متوسل شود. ممکن است حتمی قرار بگیرد می
 ـ موجه دانست، اما تسری آن به ساير دول غربی سوريه های عراق واين اصل را برای دولت

 
 .ک: ن ،برای تفسیر مشابه در اين وضعیت .90

Falk, Richard, “The Haiti Intervention: A Dangerous World Order Precedent for the United Nations”, 
Harvard International Law Journal, vol. 3. No. 2. Spring 2005, p. 343. 

31. Riesman, W., Michael, “Haiti and Validity of International Action”, American Journal of 

International Law, vol. 89, No.1, January 1995, pp. 82-83. 

(، و 3111) 3178(، 3111) 3171(، 3111) 3163(، 3111) 3161و  3161ها: قطعنامه ترين اين قطعنامهازجمله مهم .92

 .( (3111) 3313قطعنامه 
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منزله تهاجم نظامی بالفعل يا مريکايی را بهاتوان سربريدن چند عربی با ترديد همراه است. آيا می
مريکا قلمداد کرد؟ اين ديدگاه با تعريف عرفی و سنتی حق دفاع مشروع االوقوع حتمی علیه قريب

استدالل کنند با  ،س آن اياالت متحدهأنیروهای ائتالف و در ر تممکن اس کند. امامطابقت نمی
منزله تهديد امنیتی مريکايی داعش و عملکرد آن، اقدامات داعش بهاتوجه به ايدئولوژی ضد

 شود و بايد اقدامات پیشگیرانه علیه آن انجام داد.الوقوع محسوب میقريب
دالل نیروهای ائتالف در عراق و سوريه در خصوص شرايط اعمال دفاع مشروع در پاسخ به است

توان اظهار داشت که موازين اجرای اعمال حق دفاع مشروع در رويه ديوان برای مقابله با داعش می
منشور سازمان ملل حاکی از آن است که  11المللی دادگستری و همچنین بر مبنای تفاسیر ماده بین

 موجد نظامیِ اقدامات  آستانه تحقق لوقوع،اقريب يا عینی از اعم خارجی اولیه حمله وجود

 هجوم، طرف بودندولت يک دولت، به تهاجمی حمله انتساب مسلحانه، حمله مفهوم گیریشکل

 مورد دولت استمداد مخاطب که ديگری هایيا دولت هجوم مورد دولت سوی از واکنش انجام

 الزام بشردوستانه،الملل یندفاع، رعايت موازين حقوق ب تناسب در و ضرورت ،اندبوده هجوم

 فردی و مشروع دفاع ذاتی حق ايجاد ماهوی و شکلی شرايط امنیت شورای به مدافع دهیگزارش

های هوايی نیروهای ائتالف علیه موارد در عملیات و بمباراناين شود که می محسوب جمعی
ای ائتالف در وضوح مشخص است که مداخله نیروهدرنتیجه به 99داعش صورت نپذيرفته است.

شرط اصلی دفاع مشروع است و  ،گیرد زيرا وقوع حمله نظامیمنشور قرار نمی 11حیطه ماده 
 91شود.هرگونه حمله پیشگیرانه در اين خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی

همچنین نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط نیروهای داعش علیه افراد موجود در قلمرو يا 
صالحیت آن و تهاجمات ايدئولوژيک فرهنگی يا اقتصادی، اساساً تجاوز محسوب نشده و  تحت
وجود حمله مسلحانه برای استناد نیروهای بنابراين . شودتلقی « حمله مسلحانه»تواند مصداق نمی

های داعش مريکايی توسط تروريستاشدن چند اما کشته شرط الزم است. ،ائتالف به دفاع مشروع
  مسلحانه باشد و توسل به دفاع مشروع را توجیه کند. هتواند معادل حملخود نمیخودیبه

حق استثنايی است که  ،اين تفسیر با ماهیت دفاع مشروع همخوانی دارد، چرا که دفاع مشروع
 

ها و دکترين حقوقی در موضوع دفاع مشروع و عملکردهای متفاوت )عدم واکنش( شورای امنیت لتوجود اختالفات دو .99

های فلسطینیان در لبنان و تونس، حمله رودزيای جنوبی به زيمبابوه، حمالت در بسیاری از قضايا )حمالت اسرائیل به پايگاه
دهنده نوعی تفسیر دلبخواهانه و مبتنی بر منافع و ...( نشانآفريقای جنوبی علیه زامبیا، آنگوال، حمله ترکیه به شمال عراق 

 .931ملی حیاتی و امنیتی از دفاع مشروع است که با تفاسیر ديوان تفاوت آشکار دارد. پیری؛ همان، ص 

شرط و شرط الزم حمله تنها پیشنه و بعد از آن در قضیه سکوهای نفتی و ديوار حائل ديوان در قضیه نیکاراگوئه .94

ای که به عنوان حمله مسلحانهداند بلکه استفاده از زور در شديدترين حالت را بهالزم می ،سلحانه را در استناد به دفاع مشروعم
  داند.دهد، الزم میکشور مورد حمله اجازه استناد به دفاع مشروع را می

ICJ Reports, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion of 9 July 2004, para. 139 and also: Nicaragua Case, op. cit., para. 237. 
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بر اساس معیار ضرورت و  شود که هیچ ابزار ديگری وجود نداشته باشد.تنها در صورتی اعمال می
، توسل به زور نیستآنجاکه حمالت مسلحانه داعش، قابل انتساب به دولت سوريه تناسب نیز، از

های مستقر در سرزمین دولت سوريه، الجرم اقدامی علیه حاکمیت و تمامت ارضی آن علیه پايگاه
زور برای مقابله با داعش را در قالب دفاع  بحث مجوز توسل بهتوان نمی شود. درنتیجهمحسوب می
عنوان مداخله بشردوستانه مطرح کرد. مداخله بشردوستانه اساساً علیه نیروهای يک مشروع و با 

گیرد. داعش شامل نیروهای مسلح دولت و با هدف سرنگونی دولت متجاوز و سرکوبگر صورت می
همچنین حمالت مسلحانه داعش قابل انتساب به دولت  .شودو حکومت يک دولت قلمداد نمی

بودن حمالت رسد که قانونیه دفاع علیه آن مطرح باشد. بنابراين به نظر میتا اقدام ب نیستمیزبان 
 گیرد. حقوق توسل به زور جای نمی 96البته نه مطلوبِ  91،هوايی سوريه در محدوده قوانین موجود

 

های مجمع مداخله نظامی نیروهای ائتالف در چارچوب قطعنامه مشروعیت. 8ـ9

 عمومی و شورای امنیت 
هايی که توسل به زور برای مقابله با داعش را بر اساس تفسیری موسع سخ به استداللدر مقام پا

های متعالی اخالقی سـازمان ملـل منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدف 3از بند چهارم ماده 
های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملـل دانند، استناد و اشاره به قطعنامهمتحد جايز می

 رسد. مناسب به نظر می متحد نیز
منظـور حفـظ حقـوق کنون در انجام مأموريت خويش بـه سازمان ملل از آغاز تشکیل خود تا

 ده اسـت. شـايد تـاکـردر موارد مختلف تـدوين  فراوانیالمللی ها و قراردادهای بینبشر، قطعنامه
تمـام ايـن  97باشـد.المللی در اين زمینه از سوی سازمان تهیه شـده معاهده بین 71کنون بیش از 

، امـا بـا تمـام اسـتها برای اجرای اين حقـوق معاهدات متضمن اعالم حقوق بشر و تعهد دولت
کـدام از ايـن احوال و با تمام اهمیتی که حقوق بشر و احترام به جـان و عـزت آدمـی دارد، هـیچ

درج معاهدات متضمن حقی برای هیچ دولتی در کاربرد زور جهت اجرای حقوق بشر به شـرح منـ
کـاربرد زور  ،های سازمان مللعالوه در بسیاری از قطعنامه. بهنیستها و اسناد در اين کنوانسیون

مجمع  9911کلی منع شده است. قطعنامه شماره  طوربههای ديگر و دخالت در امور داخلی دولت
گونه چهی» دارد که:اعالم می 1درباره تعريف تجاوز، در ماده  1371 در عمومی سازمان ملل متحد

 
35. Lege Lata 

36. Lege Ferenda 

دنی و ند از: اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق بشر )میثاق حقوق ماالملل، عبارتها در حقوق بینترين آنمهم .91

هرگونه و هر شکل  المللی محوسیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(، اعالمیه تهران، کنوانسیون بین
، کنوانسیون حقوق سیاسی زن، اعالمیه اعطای استقالل به کشورهای ژنوسیدنژادی، کنوانسیون پیشگیری و سرکوب تبعیض

 مستعمره و مردم آن و بسیاری معاهدات ديگر.
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تجـاوز  توانـد موجـب توجیـهسیاسی، اقتصادی، نظامی يا هیچ انگیزه و مالحظه ديگر نمی هانگیز
حمله نظامی نیروهای ائتالف به بهانه دفاع مشروع بر اساس قطعنامه تعريف تجـاوز، در  98«.باشد

وع سـالح قلمرو سرزمینی دولت ديگر هرچند موقت باشد و بمباران سرزمین يا اسـتفاده از هـر نـ
 .آيدتوسط دولت علیه سرزمین دولت ديگر، اقدام تجاوزکارانه به شمار می

هـا الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولـتدرباره اعالم اصول حقوق بین 1371قطعنامه 
طبق منشور سازمان ملل متحد نیز در اين زمینه بسیار پرمعنی و پراهمیت است. در اين قطعنامه دربـارة 

ها به خودداری از دخالت در امور داخلی کشورهای ديگر اعالم شده است کـه هـیچ دولتـی تعهد دولت
در امـور داخلـی و خـارجی کشـوری ديگـر دخالـت نمايـد. »تنهايی يا با چند دولت ديگر حق نـدارد به

ت يـا اين دخالت نظامی يا هرگونه دخالت ديگر به هرشکل که باشد يا تهديد علیه شخصـیت دولـبنابر
 93«.شودالملل تلقی میتجاوز به حقوق بین ،اشهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگیسازمان

عنوان رکن صالح اقدامات جمعی در صورت احراز تهديد صلح، نقض صلح يا شورای امنیت به
جواز اقدام نظامی بر اساس  ،منشور 13و  11تواند بر مبنای ماده منشور( می 93عمل تجاوز )ماده 

های ذيل را کنون قطعنامه د. شورا در خصوص داعش تاکنامنیت جمعی منشور را صادر نظام 
 91) 3163قطعنامه  11،(3111ژوئن  17) 3161و  3161های دوقلو: قطعنامه ده است:کرصادر 
( بعد 3111) 3313قطعنامه  19،(3111) 3178قطعنامه  13،(3111) 3171قطعنامه  11،(3111ژوئیه 

 11.از حوادث تروريستی فرانسه
جواز حمله  ،شورای امنیت سازمان مللتوان اظهار داشت که ها میقطعنامهاين با بررسی 

ضمن  شوراده است. کرهوايی و مداخله در قلمرو عراق و سوريه بر علیه داعش را صادر ن
تهديد  عنوانبهخواندن اين گروه، تلقی اقدامات آن کومیت صريح حمالت داعش و تروريستیمح

ها، مین مالی و حمايت از آنها از تأو ممنوعیت دولت اعمال تحريمالمللی، علیه صلح و امنیت بین
بشردوستانه شده  حقوق و بشر حقوق تعهدات به پايبندی مخاصمه به هایطرف الزام خواستار

خواهد که همه اقدامات ضروری و ها میاز دولت 3178و  3171شورای امنیت در قطعنامه  .است
را الملل موجب حقوق بینها بهموجب منشور و ديگر تعهدات آنمتناسب مطابق تعهداتشان به

 
38. General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, 14 December 1974. 

39. General Assembly Resolution 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law 

Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the 
United Nations, 24 October 1970. 

40. SC/RES/2161 (2014) and SC/RES/2160 (2014), 17 June 2014. 

41. SC/RES/2169 (2014) 30 July 2014. 

42. Resolution 2170 (Syria and Iraq) SC/RES/2170, 15 Aug 2014.  
43. SC/RES/2178 (2014), 24 September 2014. 

نوامبر  31نويس اين قطعنامه پس از حوادث تروريستی فرانسه توسط دولت فرانسه تقديم شورا شد که درنهايت در پیش .44

 .SC Resolution 2249 (2015), 20 November 2015 رسد. میبا اتفاق آرا در صحن شورای امنیت به تصويب  3111
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آمیزی که توسط افراد و برای مقابله با اقدامات تروريستی و اعمال تندروانه و خشونت
شورا بسته به داعش )جنگجويان تروريست خارجی( صورت گرفته، انجام دهند. های واموجوديت

اهمیت رعايت قواعد حقوقی برای جلوگیری و مبارزه مؤثر با تروريسم را متذکر  3178در قطعنامه 
تعهدات به  ازجملهالمللی، دارد که عدم رعايت اين قواعد و ديگر تعهدات بینشود و اعالم میمی

 شود.کیفری را موجب میگرايی بیشتر و تقويت حس بیز عواملی است که افراطموجب منشور، ا

( که به ابتکار 3111) 3313در قطعنامه  پاريسشورای امنیت به دنبال حوادث تروريستی 
در فرانسه محکوم و داعش را را فرانسه تهیه شد، اعمال و حمالت تروريستی ارتکابی داعش 

 ،ند. در اين قطعنامهکالمللی قلمداد میابقه برای صلح و امنیت بینسمنزله تهديد جهانی و بیبه
منظور کند بهشورا از کشورهای عضو که توانايی و ظرفیت الزم را دارا هستند درخواست می

های تروريستی )همه اقدامات الزم و جلوگیری و سرکوب اقدامات تروريستی داعش و ساير گروه
منطبق با منشور سازمان ملل، حقوق را  11(المللیمنیت بینرای بازيافتن صلح و اب ضروری

الملل بشردوستانه در قلمرو سرزمینی تحت کنترل الملل بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بینبین
های خود را در اين زمینه دوچندان ها و هماهنگیداعش در سوريه و عراق انجام دهند و تالش

 کن و نابود شود. عراق و سوريه، ريشه ها درتا پناهگاه ايمن تروريستکنند 
برای مقابله با داعش را دامات ضروری درخواست از کشورهاست تا انواع اق ،نکته بسیار مهم

. اما نکته توان اين نوع اظهار را جوازی برای توسل به زور دانستالبته به نوعی می .کار گیرندهب
 call uponاز واژه  decideو  authorize هایجای واژهبه جالب توجه اين است که شورای امنیت

اما هاست از زور توسط دولتعالقه شورای امنیت برای استفاده  اين امر نشان از ند.کاستفاده می
مبنی بر  3313در قطعنامه له شورای امنیت رسد که جمدهد. به نظر میچنین اقدامی را اجازه نمی

ها برای های دولتتالشمکاری و هماهنگی ( حاکی از هضروری... )انجام همه اقدامات
های تروريستی در عراق و گروهات تروريستی ارتکابی داعش و ديگر جلوگیری و سرکوب اقدام

گونه بدون تأيید هرتواند هرچند اقدامات ضروری میسوريه است و نه جواز صريح توسل به زور. 
ابهام توسل به زور تفسیر شود، برای حمايت سیاسی برای اقدام نظامی و  حقوقی خاصنظريه 

سلحانه جواز اقدامات م ،حقوقی و صريح طوربهحاکی از اين واقعیت است که  ،خاص قطعنامه
ها مبنای قانونی برای اقدام نظامی در لذا در اين قطعنامه. ندکيید نمیبرای مقابله با داعش را تأ

های شورای ائتالف را در پرتو قطعنامهاقدامات نیروهای توان نمینظر گرفته نشده است. درنتیجه 
ها کارکردی برای تأيید اين قطعنامه ،د و درنهايتکرامنیت مبنی بر جواز مداخله نظامی توجیه 

 .داعش نداردشکلی يا ماهیتی ائتالف جهانی ضد
 

 
45. All Necessary Means to Restore International Peace and Security 
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مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در چارچوب نظریه  ارزیابی. 6ـ9

 مسئولیت حمایت
نظريه مسئولیت حمايت و وظیفه دخالت بشردوستانه  ،ل طرفداران ائتالف علیه داعشاستدال

بار انسانی )جنايت، ها در وضعیت اسفکه گروهی از انساندرصورتی ،قهری است که بر مبنای آن
هاست که با دخالت نظامی به کمک المللی و دولتکشتار و ...( قرار بگیرند وظیفه جامعه بین

ند و جلوی بروز جنايت انسانی بیشتر را بگیرند. چالشی که در اين خصوص مطرح ها بشتابآن
شود. شود اين است که چرا مسئولیت حمايت در خصوص رژيم حکومتی سوريه اعمال نمیمی

های وحشیانه و بربريت و ساير جرايم استفاده نموده است. های و تکنیکاين رژيم نیز از روش
رسد که چرا نبايد مسئولیت حمايت علیه رژيم اسد استفاده به نظر نمیرو معقول و منطقی ازاين

 آمیز استفاده شود.تبعیض ةگونمسئولیت حمايت بهنبايد از نشود و علیه داعش اعمال شود. 
صورت  3111های میانی سال ها بر اساس تعريف بحران در محدوده زمانی ماهاستداللاين 

از  ،قدرت بیشتری گرفت. ولی اگر محدوده زمانی بحران ،راقگرفته است که داعش با حمله به ع
و نقش دول غربی و عربی در تشديد جنگ داخلی سوريه و ظهور  شودتعريف  3111سال 
هايی ، مبانی حقوقی ائتالف در برهه فعلی با چالشسته شودثر دانؤم، هايی چون داعشگروه

االذهانی است و يک نوع رابطه بین ،موضوعبودن يا نبودن همراه خواهد بود. درهرحال، قانونی
 توان مبانی محکم برای آن جستجو کرد. نمی

تواند به گیرد نمیعد نظامی و غیرنظامی صورت میبُ مداخله بشردوستانه در سوريه که در دو
المللی، مداخله بشردوستانه را الملل عرفی انجام شود زيرا استناد به عرف بیناستناد حقوق بین

و از طرفی بار اثبات دعوای مستند به يک قاعده عرفی با  16مجوز شورای امنیت نپذيرفته بدون
نتیجه مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو در ای است. طرفی است که مدعی وجود چنین قاعده

گیری اجماع نسبی راجع به مداخله بشردوستانه باشد با اين توضیح تواند شکلمی 133317سال 

 
المللی و دار جامعه بینهای صالحیتدارد کاهش کاربرد زور بدون اجازه سازمانهمانگونه که پروفسور باوت اظهار می .46

های بنیادين مندرج در منشور سازمان ها و هدفها در سلسله مراتب ارزشنیاز به حمايت از امنیت و استقالل سیاسی دولت
 ملل قرار دارد.

D. W. Bowett, “Intervention and Self-Defence”, in Law and Civil War in the Modern World, (J. N. Moore 
ed.), 1974, p. 39. 

کل سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی خويش در افتتاحیه اجالس ساالنه مجمع عمومی در سپتامبر دبیر ،کوفی عنان .41

سو شود. از يککوزوو مصداق بارز آن چیزی است که مداخله بشردوستانه نامیده می»به اين مسئله پیچیده اشاره کرد:  1333
شدة جهانی مبنی بر توقف الزام پذيرفته ،ای بدون مجوز ملل متحد و از سوی ديگرمسئله مشروعیت اقدام يک سازمان منطقه

داد .... چالش اصلی خود را نشان میسريع نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که با تبعات انسانی شديدی همراه بود، 
شورای امنیت و ملل متحد در کل در قرن آينده بر اين اصل متمرکز است که ديگر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، 
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طور کلی و به 18تأيید شورای امنیت يا به درخواست دولت میزبان، اين امر قانونی که در صورت
 نمايد. بدون مجوز شورا، غیرقانونی و ممنوع می

 و عرب اتحاديه هیئت ناظر مأموريت شکست امنیت، شورای در سوريه پرونده بررسی رغمبه
 خاک از نقطه چندين در کهاين بر مبنی ،سوريه درمورد بشر حقوق شورای مستقل کمیته گزارش
 دکترين يا نظامی بشردوستانه مداخله اعمال امکان افتاده، اتفاق بشريت علیه جنايت سوريه،

 عنوانبه را سوريه در وضعیت ،شورای امنیت ندارد. ازآنجاکه وجود سوريه در حمايت مسئولیت
 نظامی اقدام يا ريمتح تجويز و نکرده شناسايی عمل تجاوز يا صلح نقض صلح، علیه تهديد

 هفتم فصل 13و  11 ماده چارچوب در هايیوضعیت چنین احراز از پس منشور 93ماده  موجببه
 در نظامی مداخله برای قانونی زمینه هیچ ،المللبین حقوق قواعد چارچوب در است، پذيرامکان
 در مندرج یثنااست سه از کدامهیچ بر ،حمايت مسئولیت نظريه شود. اعمالنمی ديده سوريه

 13.نیستاستوار  نمايد،می قانونی و مشروع را مداخله که زور به توسل عدم اصل بر منشور

گزارش سند پیامد اجالس سران يا  193 بند ازجملهاسناد مربوط به مسئولیت حمايت )همچنین، 
یت مسئولند میان فصل هفتم منشور و دکترين رتبه منتخب دبیرکل( به ايجاد پیوت عالیئهی

يا جانبه از سوی يک دولت گونه اقدام يکاند و هیچحمايت در مرحله اقدام نظامی پرداخته
کمیت و تمامت سرزمینی ها را مشروع قلمداد نکرده و آن را ناقض اصل حاگروهی از دولت

 11اند.های شورای امنیت کردهها دانسته و متوقف بر قطعنامهدولت
 1379 قطعنامه موسع از تفسیر با که کشور آن در وستانهبشرد مداخله و لیبی بحران تجربه

 آن تريافتهتکامل شکل و بشردوستانه مداخله که داد نشان گرفت، انجام 3111امنیت  شورای
                                                                                                                                        

المللی: مداخله دفاع ضرورت در گفتمان حقوقی بین» ؛ايان . جانستون،«تحمل نخواهد بود....در هر جا که رخ دهد، قابل
 .381، ص 1981، 91، شماره مجله حقوقیگل، علیرضا ابراهیم :، ترجمه«نه و مبارزه با تروريسمبشردوستا

نشانگر آن است که اعضای آن  31 هانگیز بوده است. اگرچه رويه شورای امنیت در دهاين ادعا هم بحث حال،درعین .45

وسیه و چین )که در بسیاری از موارد رأی ممتنع داده همچون ر کشورهايیپذيرند و تدريجاً مداخله را در موارد بسیار حاد می
حال پس از قضیه کوزوو شواهدی وجود دارد مبنی بر اينکه روسیه، پذيرند. درعینعنوان اصل کلی نمیاست( مداخله را به

 دانند.چنین عملی را مشروع و حتی آن را مسئولیت شورای امنیت می تدريجاً ،های مخالفچین، هندوستان و ديگر دولت

جمهوری اين کشور مريکا ازجمله تصمیم و تأيید رئیسمحدود که از تصمیم مقامات نظامی ااز زمان آغاز اين حمالت  .43

ها صورت نبودن آنالمللی با حمالت مذکور از منظر موجه يا مشروعبین کنون کمترين مخالفتی در جامعه اند، تانشأت گرفته
المللی و های منطقه و هم نهادهای بیندهد که هم دولت عراق و دولتالمللی نشان میینب واقع، رويهنگرفته است. به

اند، هرچند ممکن است برخی آن را کافی برای امحای عنوان اقدامی نسبتاً مثبت نگريستهای نسبت به اين رويداد بهمنطقه
المللی و انعکاس تطبیق وقايع با قواعد بین قرينهعنوان ها بهدولت رو رويهتهديدات جدی داعش ندانسته باشند. ازاين

مريکا در قالب حمالت هوايی علیه مراکز و اهداف نظامی داعش ، مؤيد مشروعیت اقداماتی است که اهای حقوقیاستنتاج
 انجام داده است. 

 .111، ص1987ه اسالمی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديش نیا، ناصر؛قربان .80
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 محدود منافع مینتأ برای بزرگ هایتقدر سوءاستفاده مورد تواندحمايت می مسئولیت يعنی
 سرعت ثری ازؤم طوربه لیبی گیرد. تجربه قرار رژيم تغییر و ژئوپلتیک اهداف مینسیاسی، تأ

  11حمايت، کاست. مسئولیت نظريه و بشردوستانه مداخله هنجار توسعه
غیردولتی مرتکب جرايم شديد علیه افراد  اگر بازيگر کهبرانگیز اين است سؤال چالش

ست و چه گر غیردولتی مستلزم چه فاکتورهايی امداخله بشردوستانه علیه کنششود،غیرنظامی
مشی سیاسی يک خط عنوانبهله ئ. اين مسباشد شرايطی بايد شکل گیرد تا مشروعیت داشته

دهد بدون تعهد کامل يا تعهد نسبی به قواعد، زمانی که نقض فاحش و شديد حقوق بشر رخ می
 ،آيا منطق مداخله بشردوستانه عملی است؟ با توجه به اين مراتب .برانگیز استهمچنان سؤال

رسد که کوشش برای تفسیری محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج ن به نظر میچنی
منشور و تفسیر موسع از مداخله بشردوستانه برای توجیه دخالت نظامی با انگیزه يا  3(1در ماده )

 د.داراساس استواری ن، با بهانة دفاع از حقوق بشر درست نبوده و از نظر حقوقی

 

 منظر پارادیم استنکاف یا ناتوانیاخله نظامی نیروهای ائتالف از . مشروعیت مد1ـ9
گیری است که پارادايم استنکاف يا ناتوانی نامیده لملل در حال شکلاقاعده جديدی در حقوق بین

 13.استبررسی  قابلمداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در قلمرو سوريه و عراق از اين منظر  .شودمی
اجازه مداخله نظامی در مرزهای ملی و سرزمینی دولت عراق و سوريه بر  ،حقوق توسل به زور

الملل دهد. اما اکنون پارادايمی تحت عنوان استنکاف و ناتوانی در حقوق بینعلیه داعش را نمی
های تروريستی واقع علیه گروه (الف)لت مداخله نظامی دو ،در حال تدارک است که بر مبنای آن

ناتوان باشد يا تمايلی برای جلوگیری از )ب( اگر دولت ؛ دهدرا اجازه می (ب)در دولت  مستقر
 19ها نداشته باشد.آمیز تروريستسکوی پرتاب اعمال خشونت عنوانبهسرزمینش استفاده از 

آوردن و توسل به واکنش چه طرفداران اين پارادايم در چارچوب دفاع مشروع به دنبال رویاگر
محدود به  ،رسد که اجرای آناند، به نظر میهای تروريستیتنظامی علیه عامالن خشون

 ند.ککه اقدام نظامی دفاعی را ايجاب مینیست هايی وضعیت
المللی مداخله و حاکمیت دولت در دسامبر بار در گزارش کمیسیون بین نخستین ،اين پاردايم

 
های نو، فصلنامه مطالعات راهبردی و همکاران، مبانی حقوقی مداخله در سوريه در چارچوب دکترين ؛تقیرضايی، محمد .87

 .319 ، ص1931، بهار 11، شماره جهانی شدن

الملل شکل نگرفته بینالزم به ذکر است هر چند مفهوم استنکاف يا ناتوانی به عنوان قاعده حقوقی تاکنون در حقوق  .82

 عنوان قاعده جديد در حقوق توسل به زور شکل گیرد.است اما ممکن است در آينده نزديک چنین مفهومی به
53. D. van der Vyver, Johan, “The ISIS Crisis and the Development of International Humanitarian Law”, 

Emory University School of Law, October 2015, Available at: http://works.bepress.com/johan_vandervyver/1. 
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يا از  ،يک دولت ناتوانزعم کمیسیون، اگر به 11با مسئولیت حمايت بیان شد. در ارتباط 3111
باشد، اين مسئولیت شده انجام مسئولیت حمايت استنکاف ورزد، يا خودش مرتکب نقض قواعد 

کمیسیون در اين خصوص اظهار  11جای آن دولت وارد عمل شود.المللی است که بهجامعه بین
دفاع مشروع و ها از دو منظر متوسل شد: توان به مداخله مسلحانه در اين وضعیتدارد که میمی

د نبرها در قلمرو آن به سر میمداخله بشردوستانه. اگر بعد از فرصت معقول، دولتی که تروريست
ثری ؤم طوربهگیرد های مسلحی که در داخل مرزهايش سرچشمه مین خطر گروهکرددر خنثی

شده  تهديد ،چه به دلیل ناتوانی و چه به دلیل استنکاف، لذا دولتی که با حمالت ،شکست بخورد
به نیروی نظامی  تواندمی است در چارچوب دفاع مشروع علیه گروهی که خطر را ايجاد کرده

دارد که مداخله نظامی برای کمیسیون اظهار می ،متوسل شود. در خصوص مداخله بشردوستانه
ین العاده در نظر گرفته شود. همچنعنوان اقدامات استثنايی و فوقبه داهداف حمايتی بشری باي

 16ناپذير باشد يا فوراً رخ دهد.ها جدی و جبرانآسیب دباي
حمله هوايی اياالت متحده و نیروهای ائتالف به سوريه نیز با توسل به اين دکترين توجیه 

حمله هوايی به  ،به دبیرکل سازمان ملل 17در نامه نماينده اياالت متحده در سازمان مللشد. 
های تروريستی در سوريه لت اسالمی عراق و شام و ديگر گروهدو گونه توجیه شده بود:سوريه اين
اياالت متحده و متحدان  ازجملهتنها برای عراق بلکه برای بسیاری ديگر از کشورها تهديدی نه

که حکومت، ناتوان است يا تمايلی به جلوگیری زمانی رود. ما در منطقه و فراتر از آن به شمار می
ند مطابق با حق دفاع بتوان دها بايدولتبرای چنان حمالتی ندارد، اش از استفاده از سرزمین

منشور مقرر شده است از خودشان دفاع کنند. رژيم سوريه نشان  11گونه که در ماده آن ،مشروع
 18ند.کثری مقابله ؤم طوربهتواند و تمايلی ندارد که با اين پناهگاه ايمن داده است که نمی

که در اواخر سپتامبر اظهار داشت ديده  مونکیبانسخنان  اف نیزبه ناتوانی و استنک توسل
ثر حکومت ؤزمانی است تحت کنترل ممريکا در مناطقی بود که ديراشود: حمالت هوايی می

 سوريه نبوده است.
های قدرتمند به شود اين است که دولتچالش مهمی که در ارتباط با اين پارادايم مطرح می

لذا  .شوندشان و زيان تمامت ارضی کشورهای ضعیف متوسل میدفاع از منافعاين پارادايم برای 
که حاکمیت بر مبنای آن استوار  شودمی ها و نظم جهانیمنجر به فرسايش حاکمیت دولت ،اين امر

 
54. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty on the Responsibility 

to Protect, Synopsis, para. (1)B, available at: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. 

55. Ibid., para. 2.29. 

56. Ibid., para. 4.18. 

57. Samantha Power 

58. Letter of Samantha J. Power to His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, 

23 Sept. 2014, U.N. Doc. S/2014/695 (2014). Available at: http://www.vox.com/2014/9/23/6836195/read-us-
letter-to-un-security-council-claiming-self-defense justifies. 
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راحتی قابل ادعای ذهنی است و به ،ها مبنی بر استنکاف يا ناتوانیادعای دولت چوناست. همچنین 
 تواند فضای زيادی برای تفاسیر متناقض فراهم کند. می ،نیستگیری ازهمشاهده و اند

دهنده چالشی قابل توجه بر حاکمیت قانون در حقوق نشان ،پارادايم ناتوانی و استنکاف
های حقوقی اين پارادايم بر معانی مفاهیم الملل است. اين امر ناشی از آن است که توجیهبین

دفاع مشروع،  ازجمله) است الملل پذيرفته شدهکلی در حقوق بین طوربهحقوقی بنیادينی که 
الوقوع و ...( حمله مسلحانه، توسل به زور، ضرورت و تناسب، مخاصمه مسلحانه، خطر قريب

سازگای و مطابقت پارادايم ناتوانی و استنکاف با وارد کرده است. تهاجمی روشن، پايدار و جدی 
و است بر ممنوعیت توسل به زور بسیار مشکل  ثنای نانوشتهمقررات توسل به زور و ايجاد است

بودن اندازد. معیار و ضابطه ناتوانی و استنکاف، و قانونیالملل را به خطر میيکپارچگی حقوق بین
کارآمد و مبنای معتبری در حقوق اساس  ،دفاع مشروع و جواز توسل به زور در کشور میزبان

ها به منشور به آن اشاره شده و نه دولت 11ندارد؛ نه در ماده الملل عرفی معاهدات و حقوق بین
المللی دادگستری چنین توسل به زوری را انکار و از اند، و ديوان بیناندازه کافی آن را پذيرفته

 دتا نتواند وضعیت قاعده عرفی به دست آورد. درنتیجه باي است شناسايی آن خودداری کرده
الملل با زمینه مبهم و نامشخص باقی مانده و اين حوزه از حقوق بین که قواعد در اينکرد اذعان 

 توجهی ترسیم شده است. عدم قطعیت حقوقی قابل
 

 نتیجه
و « های نظامی نیروهای ائتالف برای مقابله با داعشدخالت» ،با توجه به مطالبی که بیان شد

منشور ولی بدون  11به ماده  ستنادتوسل به زور بدون مجوز شورای امنیت، رضايت دولت و با ا
 حقوق در منشوری وجاهت فاقدتوجه به شرايط حقوقی که دفاع مشروع بر آن استوار است 

 اصول اعالمیه متحد، ملل منشور الملل،بین حقوق اساسی اصول خالفو است  معاصر المللبین
 حقوقدر  خوبیهب امروزه هاآن هایآموزه که است، المللیبین معتبر اسناد ديگر و المللحقوق بین

 مداخلهرو ازاين .است عالوه خالف مصلحت و تدبیرو به است کرده رسوخ نیز عرفی المللبین
 پیامدهای دارای رعايت استثنائات وارده بر توسل به زور، بدون 13بشردوستانه نیروهای ائتالف

 ضعیف و توسعهحالدر کشورهای خصوصاً برای زيادی منفی حقوقی و اخالقی سیاسی، امنیتی،

 
حد  تا سوريه در مداخله بشردوستانه حقوقی، امکان مبانی بررسی و بشردوستانه مداخله اخالقی سیاسی ـ ابعاد بین بايد .83

مداخله  بحث در را (Legitimacyمشروعیت ) و (Legalityبودن ) یقانون فهمؤل دوبايد عبارتی،  به شد. قائل تفکیک امکان
توان اعالم داشت که مداخله بشردوستانه برای حمايت از جمعیت غیرنظامی و جلوگیری از کرد. در اين صورت می تفکیک

ر است اما در الملل موجود اختالف نظجنايت بیشتر علیه بشريت هر چند در خصوص قانونی بودن آن در چارچوب حقوق بین
 توان ترديد نمود.خصوص مشروعیت اين اقدامات نمی
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 بنابراين. نیستند آن به مناسب به پاسخگويی قادر نظريه مداخله بشردوستانه طرفداران که است،
مسلحانه نیروهای ائتالف در  اقداماتازآنجاکه جمعیت غیرنظامی، علیه رغم جنايات داعش علی

مجوز شورا و  درخواست صريح دولت سوريه و بدون کشور سوريه علیه داعش بدون کسب اجازه و
ناقض بند  ،داردمیيوان در قضیه نیکاراگوئه اعالم گونه که دآن ،شرايط دفاع مشروع صورت گرفته

 برد. می عقب منشور، تصويب پیش از حقوقی نظم به را المللیبین نظامو  استمنشور  3ماده  1
مسئولیت  استدالل طرفداران ائتالف علیه داعش مبنی بر توجیه مداخله بر اساس نظريه

جانبه گونه اقدام يکهیچ ،اسناد مربوط به مسئولیت حمايتحمايت با اين چالش مواجه است که 
ها را مشروع قلمداد نکرده و آن را ناقض اصل حاکمیت و از سوی يک دولت يا گروهی از دولت

ای که شور است های شورای امنیت کردهها دانسته و متوقف بر قطعنامهتمامت سرزمینی دولت
. کوشش برای تفسیری دکنيید نمیبا داعش را تأ جواز اقدامات مسلحانه برای مقابله امنیت

منشور و تفسیر موسع از مداخله  3(1محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج در ماده )
از  دفاع از حقوق بشر بسیار خطرناک و هبشردوستانه برای توجیه دخالت نظامی با انگیزه يا با بهان

زيرا چنین تفسیری موجب پیدايش حقی نامحدود  یستنظر حقوقی بر اساس استواری مبتنی ن
 ها خواهد شد.برای ايجاد جنگ تهاجمی و دخالت نظامی ابرقدرت

در سوريه نیز ازآنجاکه در های ائتالف بر اساس رضايت ضمنی در خصوص توجیه مداخله دولت
اما ازآنجاکه . تواند قانونی باشد، نمینشده است يی و پذيرفتهشناساای نظريهالمللی چنین جامعه بین

توان می ،مداخله در عراق به رضايت و دعوت رسمی اين دولت جهت دفع تجاوز داعش انجام شده
در ارتباط با دکترين ناتوانی و الملل نبوده است. خالف اصول حقوق بین ،گفت که اين مداخله

شود ازآنجاکه چنین ای ائتالف علیه داعش از منظر آن توجیه میاستنکاف که مداخله نظامی نیروه
توانند به آن استناد الملل شکل نگرفته است نیروهای ائتالف نمیکنون در حقوق بین ای تاقاعده
هم با رعايت مقررات حقوق بشر آن ،گیری اين قاعده، تنها دولت عراق. حتی در صورت شکلکنند

کشورهای قدرتمند به اين دکترين نه نیروهای ائتالف. کند آن استناد  تواند بهو بشردوستانه می
اين امر منجر به  .شوندشان و زيان تمامت ارضی کشورهای ضعیف متوسل میبرای دفاع از منافع

که حاکمیت بر مبنای آن استوار است. همچنین شود میها و نظم جهانی فرسايش حاکمیت دولت
راحتی يک ادعای ذهنی است و به، ها مبنی بر استنکاف يا ناتوانیلتبا توجه به اينکه ادعای دو

درنتیجه،  .تواند فضای زيادی برای تفاسیر متناقض فراهم کندمی نیستگیری قابل مشاهده و اندازه
دادن حمالت در سوريه علیه داعش، بر اساس حقوق جلوهمشروعهای ائتالف به دفاعاستناد دولت

 قابل دفاع نیست و نخواهد بود.الملل موجود، بین
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