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چکیده
حاکمیت ،عنصر بنیادین و قوامبخش در شکلگیری و استمرار دولتهای مدرن در روابط
بینالملل به حساب میآید .این مفهوم ،با گذشت زمان ،با تحول ماهوی مواجه شده به گونهای که
در دوره معاصر ،حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی و توام با مسئولیت تبدیل شده است .در این
چارچوب ،مفهوم اولیه و رایج مداخله و ارتباط آن با حاکمیت در حقوق بینالملل نیز با تغییرات
جدیدی مواجه شده چنانچه با تفسیر مضیق از حاکمیت ،مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه و
دکترین مسئولیت حمایت ،مورد تاکید قرار گرفتهاند .در این میان ،بحرانهایی نظیر بحران لیبی،
سوریه ،یمن و ...با تعارض منافع متکثر قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ،پارادوکس حاکمیت و
مداخله در حقوق بینالملل نوین را نمایانتر ساخته است .این مقاله تالش نموده تا به بررسی این
سوال بپردازد که حقوق بینالملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و مداخله ،واکنش
نشان داده است؟ از این رو ،هدف از انجام این پژوهش که از روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از
اسناد کتابخانهای و اینترنتی بهره گرفته است ،بررسی رویکرد و قواعد حقوق بینالملل کنونی در
رابطه میان حاکمیت و مداخله است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در پرتو ارتباطات
بینالمللی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت کشورها بویژه تحت تاثیر
وجدان جهانی سایبری ،نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بینالملل نوین در راستای تقویت
گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با مسئولیت دولتها و
همراستا با منافع قدرتهای بزرگ سوق داده شده است.
کلیدواژگان :حاکمیت ،مداخله ،حقوق بینالملل ،حقوق بشر دوستانه بینالمللی ،مخاصمات
مسلحانه ،وجدان دسته جمعی بشری ،مسئولیت بینالمللی.
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مقدمه

حاکمیت1از

ریشه « حکم» به معنی استیال یافتن و معادل سلطه داشتن است .در زبان انگلیسی،
حاکمیت که از واژه حاکم2به معنای پادشاه و مقام برتر کشور مشتق شده است .این مفهوم مانند
بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی ،بسیار پیچیده و دارای معانی متعددی است که بدون شک پیمان
صلح وستفالی که نقطه عطف مهمی در روابط و سیاست اروپا و تاریخ جهان است ،نقش مهمی
در شکلگیری آن به معنای امروزی داشته است .درواقع ،معاهده وستفالی ،حاکمیت را در دو بعد
داخلی یعنی اقتدار حاکمان در داخل مرزهای ملی و بعد خارجی یعنی استقالل در سیاست
خارجی نشان داد .از آن زمان ،این اصل در حقیقت شالوده روابط بینالملل را بوجود آورد و
سپس در حقوق بینالملل نیز در قالب اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به عنوان هنجار
سخت تا چند دهه پیش پذیرفته شد.
در این چارچوب ،از زمان معاهده وستفالی ،حاکمیت به معنای قدرت برتر ،مافوق و
انحصاری دولتها که اختیار کامل در امور داخلی (درون مرزی) و استقالل در امور خارجی
(بیرون مرزی) را دارا میباشند تعریف شد با این وجود ،این مفهوم با گذشت زمان و تحول حقوق
بینالملل ،دچار دگردیسی مفهومی و ماهوی شد به گونهای که امروزه دولتها عمالً قدرت
انحصاری ،مطلق و غیرمشروط در داخل کشور را ندارند و عمل و کردار دولت نهتنها در خارج
بلکه حتی در داخل کشور نیز باید تابع حقوق بینالملل باشد .در واقع ،در حقوق بینالملل،
هماکنون ،اختیار کامل دولتها در اعمال حاکمیت ،به معنای اختیار نامحدود یا بیکران در داخل
کشور نمیباشد و احترام به حقوق بشر ،حق تعیین سرنوشت ملتها ،پایبندی به تعهدات بینالمللی
کشور و ،...اعمال حاکمیت توسط دولتهای ملی را در عمل مقید ،محدود و مشروط ساخته
است (.)Khani and Saeidi, 2014: 110
3
در این میان ،باید توجه داشت که در کنار مفهوم حاکمیت ،مفهوم مداخله ،یکی از
پرکاربردترین و رایجترین مفاهیم روابط بینالملل از گذشته تا کنون بوده است .این مفهوم که در
ابعاد مختلف مداخله سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و ...بکار گرفته شده با مفاهیم متعددی در سیاست
بینالملل مانند اهداف و منافع ملی ،تمامیت ارضی ،قدرت ملی و امنیت ملی و بینالمللی مرتبط
بوده و در مواردی در تعارض با مفهوم حاکمیت قرار گرفته است .این مساله بویژه در حقوق
بین الملل به معنای توسل به زور و اقدام نظامی علیه کشورهای دارای حاکمیت مستقل و برابر،
پارادوکس قاعده آمره احترام به حاکمیت کشورها و مشروعیت مداخله را بوجود آورده است.
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مسلما در این زمینه ،منافع قدرتهای بزرگ نیز نقش مهمی در تعریف و تفسیر از این دو مفهوم را
به همراه داشته است .درنتیجه ،امروزه شاهد تحول این دو مفهوم در حقوق بینالملل هستیم به
گونه ای که صرفا مشروعیت مداخله در قالب دفاع مشروع یا اقدام دسته جمعی در چارچوب
سازمان ملل محدود نمیشود و موارد دیگری نیز به عنوان مداخله مشروع مطرح شدهاند .سوال
اصلی این پژوهش این است که حقوق بینالملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و
مداخله ،واکنش نشان داده است؟ فرضیه این پژوهش که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از
اسناد کتابخانهای و اینترنتی ارائه شده اینگونه است که در پرتو ارتباطات بینالمللی و شکل گیری
وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت کشورها بویژه تحت تاثیر وجدان جهانی سایبری،
نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بینالملل نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به
سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با مسئولیت دولتها و همراستا با منافع قدرتهای
بزرگ سوق داده شده است .براین اساس ،هدف این مقاله ،بررسی تحول دو مفهوم حاکمیت و
مداخله و نسبت آنان در حقوق بینالملل نوین بویژه در شرایط بحرانی مانند بحران سوریه است
که با توجه به اهمیت روزافزون موضوعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی و بویژه
محیط آشوبناک و بحران خیز منطقه خاورمیانه ،بررسی آن مسلما یک ضرورت اساسی به حساب
میآید.
 -1پیشینه و ادبیات پژوهش
حاکمیت و مداخله دو موضوع مهم در حقوق بینالملل به حساب میآیند که تا کنون آثار
متعددی در مورد آنها نگاشته شده است .در این زمینه ،مجموعه پژوهشهای صورت گرفته را
میتوان در سه دسته ارزیابی نمود:
دسته اول ،پژوهش هایی است که به بررسی مفهوم حاکمیت و جایگاه آن در حقوق بینالملل
از گذشته تا کنون پرداختهاند .در این زمینه ،سید قاسم زمانی و آرمین طلعت در مقاله «فرسایش
حاکمیت ملی در حقوق بینالملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط»
( )Zamani and Talaa, 2020: 61-90به بررسی روند تکامل حاکمیت در حقوق بینالملل سنتی و
معاصر پرداختهاند و فرسایش حاکمیت اقتدارگرا در پرتو دو پدیده حقوق بشر و جهانی شدن را
در شرایط گذار به حکمرانی جهانی مورد ارزیابی قرار دادهاند .نویسندگان دیگری نیز مانند
شهروز ابراهیمی در مقاله «تحول مفهوم «حاکمیت» در قالب رویکردهای سیاسی و بینالمللی»
( )Ebrahimi, 2012: 1-10و علی فقیه حبیبی در مقاله «تحول مفهوم حاکمیت ملی دولت ها در
پرتو دکترین مسئولیت حمایت»( )Faghih Habibi, 2018: 149-174نیز تالش داشتهاند تا با تمرکز
بر مفهوم حاکمیت به ارزیابی زمینه ها و شرایط تحول آن در حقوق بینالملل معاصر اشاره کنند.
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دسته دوم ،پژوهش هایی است که به بررسی مفهوم مداخله و تحول آن در حقوق بینالملل
اشاره دارند چنانچه غالمعلی قاسمی در مقاله «چالشهای اصل عدم مداخله و جایگاه آن در
حقوق بینالملل»( )Ghasemi, 2017: 143-172معتقد است اصل عدم مداخله همچنان یک اصل
حقوقی معتبر در حقوق بینالملل موجود بوده و اعتبار آن در برابر چالشهای فرار و مخدوش
نشده است .از سوی دیگر ،برخی از پژوهشگران مانند دیدخت صادقی ،در مقاله «تحول در مفهوم
اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل»( )Sadeghi, 2011: 93-128و علی پورقصاب امیری و
علیرضا زنقایی در مقاله «نوع سوم مخاصمات مسلحانه» ()PourGhassab & Zonghaie, 2017: 1-20
و همچنین ستار عزیزی در مقاله «بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات
داخلی :با تاکید بر رای دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو»
( )Azizi, 2010: 165-196تاکید دارند که با تحول اصل عدم مداخله ،قداست حاکمیت در حقوق
بینالملل نوین کمرنگ گردیده و در آینده نیز عرصه اصل عدم مداخله ،تنگتر و محدودتر
خواهد شد .از نظر آنان ،با تمرکز بر حقوق بشر دوستانه بینالمللی ،در نوع سوم مخاصمات
مسلحانه در حقوق بینالملل ،زمینه ورود کشورهای دیگر در بحرانهای کوزوو ،عراق ،لیبی،
سومالی ،بوسنی ،هائیتی و رواندا و ...بوجود آمده و مناظراتی را میان حقوقدانان بینالمللی و حتی
در مراجع قضایی بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری به دنبال داشته است.
دسته سوم از پژوهشهای موجود ،به مطالعه موردی چالش حاکمیت و مداخله پرداختهاند
چنانچه محمد علی نژاد اصل ،علیرضا آرش پور و مسعود راعی در مقاله «ارزیابی اجرای دکترین
مسئوولیت حمایت در بحران یمن» ( )Alinejadasl, Arashpor & Raiedehghi, 2019: 27-52سید
قاسم زمانی و سورنا زمانیان در مقاله «جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه»
( )Zamani & Zamanian, 2016: 627-648و محمدحسین رمضانی قوام آبادی و حیدر پیری نیز در
مقاله «مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق
بینالملل» ( )Ramazani Ghavamabadi & Piri, 2018: 215-238تالش داشتهاند تا مشروعیت
مداخله نیروهای ائتالف در بحرانهای یمن ،عراق و سوریه را مورد ارزیابی قرار دهند .نویسندگان
تاکید دارند که منافع قدرتهای بزرگ و تفسیر آنان از گزینه مداخله و عدم توجه به راهکارهای
پیشگیرانه ،مانع از اجرای مسئولیت حمایت و گسترش نقض حقوق بشر در این کشورهاست.
بررسی پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که اگرچه در آثار موجود ،ابهام و تعارض
میان دو مقوله حاکمیت و مداخله از زوایای متفاوتی مورد کنکاش قرار گرفته اما نبیین جامعی از
نسبت این دو مفهوم در حقوق بینالملل صورت نگرفته و لذا ضرورت دارد تا تحول در رابطه آنها
در حقوق بینالملل کنونی بویژه در مخاصمات داخلی که به بحرانهای بینالمللی منجر میشوند
مانند بحران سوریه مورد ارزیابی قرار گیرد که در این راستا ،این مقاله ،در ابتدا با بررسی
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ریشههای تاریخی مفهوم حاکمیت و مداخله در حقوق بینالملل ،به تبیین انواع و شرایط
مداخالت مشروع پرداخته و سپس آنرا در قالب مطالعه موردی بحران سوریه ،در بوته آزمون
قرار میدهد.
 -2چارچوب مفهومی و مبانی نظری
مفهوم حاکمیت از زمان شکلگیری دولت -ملتهای امروزی پس از پیمان وستفالی مرسوم
شده و با آثاری از اندیشمندانی مانند ژان بدن ،توماس هابز ،شارل دو مونتسکیو ،جان الک ،ژان
ژاک روسو و ...در تفاسیر متفاوتی بکار گرفته شده است به گونهای که اوپنهایم آنرا پیچیده و
مناقشه برانگیزترین مفهومی دانسته که هیچ اجماعی بر سر تعریف ،ابعاد و حدود آن میان
اندیشمندان سیاسی وجود ندارد .با این وجود ،آنچه مسلم است این است که حاکمیت ،یکی از
مهمترین عناصر سازنده دولتهای مدرن به حساب میآید که با تفسیر موسع یا مضیق آن ،حدود
عملکرد آن در داخل و خارج از کشور در قالب اقتدار و استقالل تعیین میگردد .در این
چارچوب ،اصل حاکمیت به عنوان امری مقدس و محترم شمرده شده به گونهای که از زمان
شکل گیری ،همواره بر اصالت ،اولویت و ضرورت خدشه ناپذیری آن تاکید شده است .این مساله
در عرصه نظری با سلطه رویکرد واقعگرایی در روابط بینالملل ،آشکار گردیده است.
از دیدگاه نظریههای واقعگرایی در روابط بینالملل ،دولتها به عنوان بازیگران اصلی در
مناسبات بینالمللی با استقالل کامل در چارچوب مناسبات قدرت در سیاست جهانی به ایفای
نقش میپردازند .بنابراین با اولویت قدرت و امنیت ،حاکمیت یعنی حفظ دولت و بقای آن ،به
عنوان اولویت بنیادین و اساسی در منافع ملی کشورها به حساب میآمد .این مساله در نحلههای
گوناگون واقعگرایی مانند واقعگرایی مدرن ،نئوواقعگرایی ،واقعگرایی نئوکالسیک و ...به عنوان
فصل مشترک اصول این نظریات مورد تاکید قرار گرفت .دراین میان ،اگرچه همواره نقدهایی از
سوی برخی نظریات رقیب مانند نظریههای لیبرالیستی -ایدئالیستی ،جهان وطنگرا و ...به مفهوم
حاکمیت و دولت ساالری مطرح میشد و بازیگران غیررسمی و غیردولتی نیز مورد تاکید قرار
میگرفتند اما تا دهه  1970میالدی ،با سلطه واقعگرایی و پوزیتیویسم ،همچنان حاکمیت دولتها
به عنوان مهمترین نشانه تداوم نظام وستفالیایی در روابط بینالملل به حساب میآمد.
در این شرایط ،تحوالت دو دهه  1970و  1980میالدی ،نقطه عزیمت جدیدی برای گذار از
حاکمیت سنتی وستفالیایی به حاکمیت جدید پساوستفالیایی را بوجود آورد و مفهوم حاکمیت با
گذشت زمان در عرصه سیاست بینالملل با تحول و دگردیسی ماهوی عملی و نظری مواجه شد.
چنانچه ظهور نظریات جریان رقیب و جایگزین در قالب نظریههای مکتب انتقادی ،پست مدرن،
فمنیسم ،سازهانگاری و ،...نشان دهنده تغییر جدی نظری و عملی مفهوم حاکمیت در سیاست
بینالملل بوده که در آن ،با نقد مفروضات دولت ساالر واقعگرایی ،چهره حاکمیت مطلق و
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خدشه ناپذیر دولتها را در نمای متفاوتی از حاکمیت توام با مسئولیت و یا حاکمیت مشترک
دولتها و جامعه جهانی ترسیم نموده است .درواقع ،در این تحول نظری ،در مفهوم حاکمیت نیز
میتوان مانند مفهوم شناسایی ،از دو نظریه حاکمیت اعالمی 1و حاکمیت برساخته 2نام برد که
عمال شاهد گذار از حاکمیت اعالمی -مقیده در شرایط شکلگیری و مطلقه در حکمرانی -به
حاکمیت برساخته – مقیده در حکمرانی با رژیمهای بینالمللی -هستیم (.)Dinicu, 2018: 184
تحول عملی مفهوم حاکمیت

اسناد و رژیمهای
بینالمللی

حاکمیت پساوستفالیبایی
حاکمیت توأم با مسئولیت

رژیم های حقوق
بشری و حقوق
بشردوستانه

حکمرانی جهانی
حکومت جهانی

حاکمیت وستفالیایی
اقتدار داخلی
استقالل تصمیمگیری

شکل گیری نهادها و
سازمان های فراملی

سطح و میزان
تعامالت میان
کشورها

تحول نظری مفهوم حاکمیت
نظریههای انتقادی ،پستمدرن ،جهان وطن گرایان
فمینیسم  ،سازهانگاری و ...

لیبرالیسم

واقعگرایی

شکل  -1تحول نظری و عملی مفهوم حاکمیت در حقوق بینالملل و سیاست جهانی

Figure 1- Theoretical and Practical Evolution of the Concept of Sovereignty in
International Law and World Politics
)(Source: Authors, 2021
این مساله بیش از همه تحت تاثیر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و نقش آن در تحدید
حاکمیت کشورها آشکار شده است .دراین میان ،ایجاد وجدان مشترک بشری به عنوان یک
فرایند روانی و معنوی ،همراه با رشد مدنیت و تربیت اخالقی انسان ها تقش بسیار مهمی را در
Declarative
Constitutive

.
.

1
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افزایش مسئولیت پذیری دولتها برعهده داشته است .درواقع ،در پرتو ارتباطات بینالمللی و بویژه
فضای سایبری جهانی ،نوعی همبستگی بینالمللی و وجدان دسته جمعی بشری ایجاد شده که از
یکسو اجازه موضع گیری در هنگام نقض حقوق بشر را به همه میدهد که در اصطالح از آن به
ارگا اُمنِز1تعبیر می شود ( )Zakerian, 2021: 154و از سوی دیگر ،فضای سایبری جهانی ،زمینه
پاالیش اخالقی همه کشورها حتی قدرت های بزرگ مدعی حقوق بشر را بوجود آورده است
چنانچه بازتاب وسیع نقض حقوق بشر در ابوغریب و گوانتنامو بویژه در شبکه های سایبری مانند
ویکیلیکس ،رییس جمهور وقت آمریکا اوباما را به دیپلماسی انتقاد از خود وادار کرد لذا در
گزارش های سالیانه از وضعیت حقوق بشر سایر کشورها که توسط وزارت خارجه امریکا منتشر
می شد ،به بررسی وضعیت حقوق بشر در خود آمریکا نیز پرداخته شد( )Zakerian, 2021: 20در
این چارچوب ،امروزه کلیه تعامالت بینالمللی -از مبادالت اقتصادی و بازرگانی تا سیاست
جهانی  -تحت الشعاع وجدان مشترک بشری در راستای تامین سعادت بشری ،کرامت انسان ها و
احترام به حقوق بشر تعریف می گردد .در این زمینه ،نهادها ،اسناد و رژیمهای حقوق بشری و
حقوق بشردوستانه ،فرسایش حاکمیت ملی را به سود حقوق و آزادیهای اساسی بشر سوق داده و
محدودیت های قانونگذاری ،قضایی و اجرایی متعددی در تحدید حاکمیت شکل گرفتهاند.
بنابراین از یکسو ،توسعه ایجاد نظام حقوقی بینالمللی در حوزههای مختلف و شکلگیری
معاهدات و کنوانسیونهای متعدد و همچنین نقشآفرینی نهادهای فرو و فراملی در
تصمیمگیری های ملی ،جوهره حاکمیت ملی را به چالش کشیده است و از سوی دیگر ،فعالیت
نهادهای قضایی فراملی مانند دیوان کیفری بینالمللی و نقش شورای امنیت در ایجاد قواعد عرفی
نیز حاکمیت را از هاله تقدسی خود دور کرده است (.)Molaii, 2010: 232
 -3معضله مداخله و فرسایش حاکمیت در حقوق بینالملل از گذشته تا کنون
مداخله از گذشته در اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون ،یکی از سنتهای رایج در
روابط بینالملل در راستای دستیابی به منافع ملی بوده است .درواقع ،دولتها به منظور تقویت
قدرت ملی خود و تضعیف تهدیدات شان همواره درصدد این بودهاند تا با مداخله در سایر
کشورها در اشکال سخت و نرم ،زمینه حفظ و توسعه منافع و اهداف ملی ،منطقهای و بینالمللی
خود را فراهم نمایند بااین وجود ،از زمان شکلگیری پیمان وستفالی و اهمیت یافتن احترام به
حاکمیت کشورها و در پرتو نظام کنسرت اروپا و عصر کنگرهها و کنفرانسها در قرن  18و 19
میالدی ،مداخالت در قالب مداخله نظامی بیشتر در چارچوب جنگ بر سر مستعمرات و محدود
بود اما در قرن  20میالدی ،وقوع دو جنگ جهانی سبب شد که اهمیت حفظ حاکمیت ،استقالل و
. Erga Omnes
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تمامیت ارضی کشورها تقویت گردد .لذا در منشور ملل متحد ،توسل به زور جز در دفاع مشروع
و اقدام دسته جمعی زیر نظر شورای امنیت ،ممنوع اعالم گردید و در ماده  2بر لزوم عدم مداخله
در امور داخلی سایر کشورها نیز تاکید گردید.
با این وجود ،تحوالت متعددی که در روابط بینالملل به فرسایش حاکمیت منجر شد ،زمینه
را برای تفسیر مضیق از حاکمیت و توسعه موارد مجاز به مداخله توسط سایر کشورها بوجود
آورد .این مساله بویژه در پایان جنگ سرد ،در قالب مداخله بشردوستانه مورد تاکید قرار گرفت و
سپس در اشکال دیگر مانند دکترین مسئولیت حمایت نیز بر آن تاکید شد که در ادامه به بررسی
انواع مداخالت مشروع در حقوق بینالملل معاصر میپردازیم.
 -1-3دفاع مشروع

1

در حقوق بینالملل برای دفاع دولتها از خود تنها یک مکانیسم مشروع قرار داده شده است.
این اصل در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است .ماده  51منشور در این زمینه با تصریح
به این موضوع اشاره میکند که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا
زمانی که شورای امنیت اقدامات الزم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد،
هیچیک از مقررات این منشور ،به حق ذاتی دفاع مشروع از خود ،خواه بهطور فردی یا دسته
جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد» ( .)Khosravi, 1994: 24-25این دفاع را به دو نوع میتوان انجام
داد  :به عنوان مثال دولت ایران در مقابل دولت عراق دفاع مشروع اینگونه قابل تحلیل است .ابتدا
باید دولت عراق به دولت ایران حمله کرده باشد تا واکنش دولت ایران دفاع مشروع تلقی شود.
نوع دوم آن است که ،دولت ایران علیه دولت عراق دست به اقدام نظامی میزند و دولت ترکیه،
بیآنکه مورد اقدام نظامی قرارگرفته باشد ،به یاری دولت عراق می شتابد .یعنی آنکه اقدام
نظامی دولت ایران علیه ترکیه شرط مجوز برای کمک به دولت عراق علیه ایران نیست

(.)Mohammad Alipour and Mumtaz, 2002: 219

 -2-3اقدام دسته جمعی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد

2

اقدام دسته جمعی علیه یک یا چند کشور ذیل اصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان یک
استثنا تعریف شده است که الزمه آن اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان تنها
رکن صالح تصمیمگیری در امور صلح و امنیت بینالملل است (.)Rezaei et.al., 2015: 203
مخالفان این نظریه برآنند که فقدان مجوز شورای امنیت و نظارت این شورا بر نحوه مداخله
بشردوستانه ،ضررهای ییشتری از منافع این اقدام را متوجه صلح و امنیت بینالمللی میکند که این
خود معمایی در مداخله بشردوستانه پدیدار میکند .این معما کنار شوربختیهای بشر در دهه 90
. Self Defense
. Collective Self-defense
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قرن بیستم میالدی سبب شد تا مفهوم مسئولیت حمایت ذیل اصل هفتم منشور ملل متحد عرضه
شود (.)Adams, 2013: 39-45
 -3-3مداخله بشردوستانه

1

اقدام به منظور جلوگیری از نقض گسترده یا پی در پی حقوق اولیه یا اساسی بشر ،مداخله
بشردوستانه نام دارد .از ابتدای نگارش منشور ملل متحد ،با توجه به سلطه بالمنازع حاکمیت در
حقوق بینالملل آن زمان ،بحثی در مورد مداخله بشردوستانه با معنایی که امروزه از آن برداشت
میشود ،ارائه نشده بود بااین وجود ،با گذشت زمان ،برخی مدافعان این مفهوم ،آنرا به عنوان
یک استثنا جهت حفظ صلح و امنیت بینالملل مطرح کردهاند ( .)Negwa, 2017: 122در این میان،
به دلیل هرج و مرج بوجود آمده پس از جنگ سرد و نقض حقوق بشر به ویژه در اواخر قرن
بیستم مفهوم مداخله بشردوستانه به منظور حفظ جان بشریت تقویت شد که البته برخی از این نوع
مداخله ،همراه با وجهه حفوق بشری اما در واقع بهمنظور تامین منافع ملی انجام گردید و انتقاد
مخالفان مداخله بشردوستانه را به همراه داشت ( .)Javanshiri, 2014: 44نمونههای کردستان عراق،
سومالی ،بوسنی و هرزگوین ،روآندا ،هائیتی و لیبی از جمله موارد مداخله بشردوسـتانه هسـتند
کـه ذیل اصل هفتم منشور در شورای امنیت ملل متحد مطرح و مجوز برای اقدام کسب کردهاند

(.)Javid and Mohammadi, 2013: 61

 -4-3دکترین مسئولیت حمایت

2

برقراری موازنه میان مفهوم مداخله بشردوستانه و اصل حاکمیت اساسیترین معمای امنیت در
سالهای اخیر بوده است .در سال « 2001کمیسیون بی المللی مداخله و حاکمیت
گزارشی ارائه کرد که طی این گزارش ،تعریف جدیدی از مفهوم سنتی حاکمیت با عنوان
«حاکمیت به مثابه مسئولیت» مطرح شد .در این تعریف تاکید شد که دولتها موظف به حمایت
از اتباع خود هستند و درصورتی که نخواهند یا نتوانند از اختیارات قانونی خود جهت حفظ
حقوق اتباع خود استفاده نمایند ،این مسئولیت یا به عبارت درستتر ،این وظیفه به جامعه جهانی
منتقل میشود .به گزارش این کمیسیون ،مفهوم مسئولیت حمایت دارای سه بخش پیشگیری،
مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی میباشد ( .)Sarkin, 2012: 17در این میان ،مسئولیت
واکنش از سوی سایر کشورها صرفا در شرایطی قابل قبول است که  5شرط وجود علت مشروع
برای مداخله ،نیت صحیح ،مداخله به عنوان آخرین حربه ،ابزارهای متناسب و چشمانداز معقول
که با عنوان «اصول پیشگیرانه» مطرح شده است ،مهیا باشند(.)Dolatkhah and Shafiei, 2017: 115

دولتها»3،

Humanitarian Intervention
)Response to Protect (R2P
)International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS
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در این چارچوب ،در آوریل  2006دکترین مسئولیت بینالمللی حمایت ،رنگ قانونی به خود
گرفت .شورای امنیت با بررسی و تصویب سند نهایی مصوب اجالس سران ،بر اساس قطعنامه
 1674درباره حمایت از غیر نظامیان در منازعات داخلی ،این مفهوم را قانونی اعالم کرد و دبیر
کل سازمان ملل در گزارش سال  2009اجرای «مسئولیت بینالمللی حمایت» را اعالم نمود
( .)Sadeghi-Haghighi, 2011: 111با این وجود ،همچنان دو دیدگاه موافق و مخالف درباره
اجرای این دکترین در میان اندیشمندان حقوق بینالملل وجود دارد (.)Erdogan, 2016: 33- 43

شکل  -2استداللهای موافقان و مخالفان دکترین مسئولیت حمایت

Figure 2- Arguments for and Against the Doctrine of Protection Responsibility
)Source: (Erdogan, 2016: 41
 -5-3مداخله با دعوت و رضایت دولت یا شورشیان

داخلی1

مداخله با دعوت از طرف ثالث ،در روابط بینالملل یکی از موضوعاتی بوده که در تاریخ
مناسبات میان کشورها همواره در مورد قانونی بودن آن بحثهای فراوانی وجود داشته است زیرا
که در بسیاری از این نوع مداخالت عمال زمینه تبدیل مخاصمات داخلی به مخاصماتی بینالمللی
بوجود آمده است .در این نوع مداخله ،چهار حالت ،متصور است که در جدول ذیل ارائه شده
است.
Intervention by Invitation

.

1
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چهار حالت
مداخله

درخواست دولت برای مداخله و دریافت کمک به منظور مقابله با شورشیان داخلی
درخواست شورشیان از دولت خارجی برای مداخله
درخواست دولت حاکم از یک گروه مسلح کشور دیگر برای مداخله
درخواست شورشیان داخلی از یک گروه مسلح کشور دیگر برای مداخله
جدول -1اشکال مداخله با دعوت و رضایت دولت یا شورشیان داخلی

Table 1- Forms of intervention with the invitation and consent of the government or internal insurgents
)(Source: Authors, 2021
در این میان ،آنچه معموال توسط کشورها صورت میگرفته بدین صورت بوده که صرفا
زمانی که سلطه شورشیان بر بخشهای مهمی از کشور محقق شده و دولت حاکم ،در آستانه
فروپاشی قرار میگرفته ،مداخله با درخواست دولت یا شورشیان پیگیری میشده است .در این
میان ،بر اساس حقوق بینالملل سنتی ،مداخله در کشورها باید با هماهنگی و درخواست دولت
مرکزی باشد تا اصل حاکمیت مورد خدشه قرار نگیرد .این مفهوم در قطعنامه شماره ( 3314بند
 )29مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین در ماده  41پیشنویس طرح کمیسیون حقوق
بینالملل در مقوله مسئولیت دولتها مورد پذیرش قرار گرفت که «رضایت دولت معتبر به
ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع
متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست میشود» این موضوع در مورد قضیه نیکاراگوئه و
جمهوری دموکراتیک کنگو ،همچنین مورد تأیید دیوان بینالمللی دادگستری نیز قرار گرفته
است( .)Saeedi and Lohrasbi, 2018: 11-14البته باید اشاره کرد منشور ملل متحد در زمینه استفاده
از خشونت به دعوت شورشیان داخلی کشورها ،سکوت اختیار کرده و تاکید نموده که «کلیه
اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل
سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری
خواهند نمود» بر این اساس ،اگر مداخله کشور یا کشورهای خارجی به دعوت دولت قانونی
صورت بگیرد ،مشروع است اما اگر مداخله با دعوت شورشیان مخالف دولت مرکزی انجام شود،
مشروعیت ندارد .لذا بر همگان آشکار است که شورشیان از حقی معادل حکومت قانونی در
حقوق بینالملل برخوردار نیستند( .)Azizi, 2010: 166با این وجود ،با توسعه حقوق بینالملل،
امروزه برخی از اندیشمندان حقوقی بر اصل بیطرفی نسبت به دولت مرکزی و شورشیان در
صورت افزایش آشوب و درگیری در سطح مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی تاکید میکنند و
معتقدند در این شرایط ،امکان دعوت از سایر دولتها برای مداخله به دلیل تعارض با قاعده آمره
حق تعیین سرنوشت ،با محدودیت مواجه میشود)Ziaei and Yadaei, 2016: 128-129( .
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در ادامه ،برای بررسی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بینالملل ،به مطالعه موردی
بحران سوریه و مداخله قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در آن اشاره میشود .بدین منظور ،ابتدا
به زمینههای شکل گیری این بحران و مداخالتی که صورت گرفته پرداخته و سپس استداللهای
هر کدام از کشورها در این زمینه ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 -4پارادوکس حاکمیت و مداخله :بحران سوریه
 -1-4زمینه ها و ریشههای مداخله در بحران سوریه

این واقعیت که بیشتر حکومتهای خاورمیانه ،دموکراتیک نیستند و توسط خاندانهای
پادشاهی اداره میش وند ،نقطه کلیدی در فهم بسیاری از تحوالت این منطقه به حساب میآید .در
این چارچوب ،شورش علیه حاکمیتهای استبدادی مستقر و سرکوب آن توسط نظامهای سیاسی
نیز یک واقعیت مستمر در تاریخ این منطقه بوده است .لذا طبیعی است که با شعارهای آزادی
خواهی به بهانه حفظ امنیت ،وحدت سرزمینی ،مقابله با نفوذ خارجی و اجرای مناسک دینی و با
اعالم « وضعیت اضطراری » مخالفت شده و در بسیاری موارد ،حقوق شهروندی عمال ملغی
میگردد تا حفظ وضعیت موجود استمرار یابد .درواقع ،استبداد و فساد درون کشورهای اسالمی و
منفعتطلبی طبقه حاکمه ،بحران مشروعیت را موجب شده و عدم توجه به مشکالت اقتصادی و
فقر جامعه ،اعتراض ساختاری را بوجود میآورد که این مساله ،بستر ساز تروریسم میشود؛ برخی
جریانها از جمله سلفیها از این ضعف سواستفاده کرده و بر امواج عدالتخواهی مسلمانان،

تروریسم را پایهگذاری میکنند ( .)Mir-Ahmadi and Valadbeigi, 2016: 126-127تحوالت
«بهارعربی» که با خودسوزی یک دستفروش در سال  1389درکشور تونس آغاز گردید و با
شتاب شگرفی به مصر ،لیبی ،یمن ،سوریه و بحرین گسترش یافت نیز در این قالب شکل گرفت و
با بکارگیری قدرت سخت و استفاده از نیروهای نظامی از سوی دولتهای این منطقه ابتدا به
بحرانهای داخلی و سپس بحرانهای پیچیده بینالمللی تبدیل شدند که نمونه بارز آن ،بحران
سوریه بود ( .)Bazrafkan and Javdani Moqaddam, 2012: 15بنابراین سوریه که از سال  1973در
هیچ جنگ خارجی حضور نداشته و از نظر داخلی نیز وضعیت ظاهرا آرام و باثباتی داشت ،با آغاز
اعتراضات در حمص و شروع مبارزات مسلحانه علیه دولت مرکزی ،با حمایت عربستان ،قطر،

ترکیه و اسرائیل از مخالفین ،به بحرانی منطقهای و بینالمللی تبدیل شد (.)Moradi, 2019: 1-21
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بازیگران درگیر
در بحران

اهداف و منافع مداخله در بحران

دولت سوریه

بقای نظام سیاسی حاکم  ،استقالل و تمامیت ارضی کشور و استمرار حکومت
بشار اسد در سوریه

شورشیان
داخلی

آمریکا
روسیه
چین
ایران

ترکیه
اسرائیل
دولتهای عربی

به دلیل وجود گروههای مختلف شورشی ،اهداف متعددی وجود دارد .برخی از
گروهها از میان جداشدگان ارتش سوریه و مردم این کشور به دنبال سرنگونی
نظام اسد و استقرار نظام سیاسی جدید هستند .گروههای نیابتی در سوریه در
چارچوب انگیزههای دولتهای منطقهای یا فرامنطقهای و یا با ارزشهای
بنیادگرایانه (مانند تاسیس خالفت اسالمی توسط داعش) فعالیت میکنند.
تغییر نظام سیاسی سوریه ،تضعیف جبهه مقاومت ،حمایت از اسرائیل ،مقابله با
گسترش نفوذ ایران و روسیه در منطقه
احیای نقش بینالمللی روسیه ،حفظ موازنه قدرت منطقهای و فرامنطقهای ،تثبیت
موقعیت خود در خاورمیانه ،مقابله با چالش امنیتی بنیادگرایان اسالمی در
روسیه ،منافع ژئوپلتیک و ژئواکونومیک سوریه برای روسیه
گسترش نفوذ در نظام بینالملل ،حفظ موازنه قدرت منطقهای ،مقابله با چالش
امنیتی بنیادگرایان اسالمی در چین
مقابله با جریانهای تروریستی – تکفیری ،حفظ جریان مقاومت ،تداوم
حاکمیت نظام اسد به عنوان لجستیک مقاومت ،اهمیت راهبردی حضور در
همجواری سرزمینهای اشغالی بویژه جوالن
نگرانی از خودمختاری کردهای سوریه و مقابله با جریانهای کردی در ترکیه و
سوریه ،جاهطلبیهای نوعثمانگرایانه اردوغان ،اسکان آوارگان عرب پناهجو
در مناطق کردنشین و تغییر چینش نژادی بخشهایی از سوریه
تضعیف نظام اسد و محور مقاومت ،مقابله با نفوذ ایران در مناطق اشغالی جوالن
جداسازی نظام سوریه از محور مقاومت ،تضعیف نقش منطقهای ایران و محور
مقاومت ،تغییر نظام سیاسی حاکم و ایفای نقش موثر در بازیگران آینده سوریه
جدول  -2اهداف و منافع بازیگران دخیل در بحران سوریه

Table 2- Goals and Interests of the Actors Involved in the Syrian Crisis
)(Source: Authors, 2021
 -2-4مداخله در بحران سوریه از دیدگاه حقوق بینالملل

بحران سوریه با توجه به منافع متعدد و متعارض بازیگران فروملی ،ملی و فراملی ،از یک
مخاصمه داخلی به مخاصمهای بینالمللی و طوالنی تبدیل شده که با مداخالت نظامی کشورهای
مختلف در این بحران ،همراه بوده است .در این میان ،هر یک از بازیگران دخیل در بحران سوریه
نیز برای توجیه این مداخالت به استداللهای متفاوتی در مشروعیت مداخلهشان در حاکمیت
سوریه دست زدهاند که در ادامه ،به این موارد اشاره میشود.

 236

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،18شماره  ،)70( 2پاییز 1400

 -1-2-4اصالت حاکمیت در حقوق بینالملل و مداخله با دعوت و رضایت دولت سوریه

حضور مستشاری ایران و مداخله نظامی روسیه در بحران سوریه ،با رضایت دولت سوریه و
دعوت این کشور از متحدین خود برای مقابله با شورشیان ،بر اساس اصل حاکمیت در سرزمین
سوریه صورت گرفته است .در این زمینه ،مخالفان این استدالل معتقدند که بر اساس نظریه
مشروعیت دموکراتیک ،دولت سوریه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت دموکراتیک،
نمی تواند دولت دیگری را برای حمایت از خود دعوت کند .این درحالی است که بر اساس آنچه
در رای دیوان بینالمللی دادگستری در رأی قضیه نیکاراگوئه و جمهوری دموکراتیک کنگو
مطرح شده ،استقرار دولت حاکم و اعمال حاکمیت آن ،شرط اصلی به حساب میآید .به عالوه
که این نظریه در مورد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه درحال حاضر صدق میکند .از سوی
دیگر ،برخی از مخالفین حضور ایران و روسیه در بحران سوریه ،بر نداشتن کنترل موثر بر مرزهای
خود توسط دولت سوریه تاکید میکنند که بر اساس آن در حقوق بینالملل ،دولتخواهان
کمک خارجی باید حداقلی از نظارت موثر بر مرزهای خود داشته باشد و آنگاه کشور ثالث را
دعوت نماید این در حالی است که در بحران سوریه ،شرایط سیاسی -امنیتی منطقه و استقرار
داعش در عراق و در بخشهایی از سوریه و همچنین حضور برخی گروههای تروریستی-
تکفیری در سرزمین سوریه را باید در پیچیدگی این بحران و ناتوانی دولت مرکزی سوریه در
کنترل بر سرزمین خود افزود .عالوه بر این ،دولتهای ایران و روسیه میتوانند مانند سایر کشورها
میتواند به دفاع مشروع در قبال بحران سوریه نیز استناد کنند (.)Zamani, M, Nikouei, 2017: 302
بر این اساس ،در چارچوب اصالت حاکمیت و اصل عدم توسل به زور مصرح در ماده 2
فصل اول منشور ملل متحد ،دولت سوریه از دیدگاه حقوق بینالملل ،به عنوان دولت قانونی
مستقر در این کشور میتواند دولتهای دیگر را از توسل به زور علیه خود منع کرده و سپس برای
اعاده تمامیت ارضی خود از هر طریق بکوشد و از دیگر دولتهای عضو ملل متحد نیز استمداد
بطلبد .در این راستا ،روسیه و ایران نیز در اجرای این اصل منشور و به خواست دولت سوریه
جهت رفع مخاصمه دست به مشاوره و مداخله نظامی در این کشور زدهاند (.)Çitlioğlu, 2020: 11
در این میان ،برخی از کشورهای غربی و عربی در توجیه قانونی بودن مداخالت خود در سوریه
مدعی شده اند که با پذیرش شورشیان مسلح سوری به عنوان دولت قانونی سوریه ،عمال مداخله با
رضایت آنان در این کشور از نظر حقوق بینالملل ،مشروع میباشد .این در حالی است که بر
اساس قواعد حقوق بین الملل ،معیارها و شرایطی برای شناسایی یک دولت وجود دارد که یکی از
مهمترین آنها« ،حاکمیت موثر»1بر سرزمین است که این مساله در مورد سوریه صدق نمیکند

(.)Wilmshurst, 2013: 8

Achive Soverenigty
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 -2-2-4مداخله بشر دوستانه در بحران سوریه

بر اساس گزارش کمیته بینالمللی صلیب سرخ که در جوالی  2012منتشر شد ،به دلیل شدت
خشونتهای انجام شده و سطح درگیری در طرفهای منازعه ،موضوع سوریه به اندازه یک
منازعه مسلحانه غیر بینالمللی یا جنگ داخلی رسیده و حقوق بشر دوستانه در این منازعه،
الزامآور شده است .مداخله بشر دوستانه که امروز در سوریه در دو حوزه نظامی و غیرنظامی
توسط کشورهای مختلف ،تسلیحات و کمکهای مالی ،غذایی و دارویی به سوریه ارسال میشود
قاعدتاٌ نمیتواند براساس حقوق بینالملل عرفی صورت پذیرد زیرا طبق اصل عدم مداخله
کشورها و عرف بینالمللی ،مداخله بشردوستانه را بجز از طریق شورای امنیت و کسب مجوز از
آن نمی توان انجام داد .از سوی دیگر باید توجه نمود که استناد به قاعده عرفی در حقوق بینالملل
با کسی است که مدعی وجود آن قاعده است ( .)Rezaei et.al. ,2015: 214درحال حاضر طرفین
درگیر ،محمولههای نظامی بسیاری به این کشور ارسال میکنند  .این موضوع تنها در حالتی مجوز
دارد که ذیل تحریم شورای امنیت تعریف نشده و به درخواست دولت قانونی سوریه باشد .این در
حالی است که برخی کشورها از طریق کامالٌ غیرقانونی به شورشیان و گروههای مسلح مخالف
دولت سوریه ،سالح میرسانند که برخالف اصول اساسی و بنیادین حقوق بینالملل است و این
عمل شورای امنیت را که متولی حفظ صلح و امنیت بینالملل است دور میزند و به گروههایی
سالح می رساند که ممکن است در راستای کشتار جمعی و نقض حقوق بشر از این تسلیحات
غیرقانونی استفاده کنند ) .(Groof, 2013: 40-42از سوی دیگر ،ادعای برخی کشورها از جمله
بریتانیا در تمایز مشروعیت و قانونی بودن در مداخالت بشردوستانه و تاکید بر وجود اجماع
بین المللی در ضرورت اقدام در این موضوع نیز از نظر بسیاری از اندیشمندان حقوق بینالملل،
غیرقابل قبول است (.)Burgueño, 2015: 13
 -3-2-4مسئولیت حمایت ،زمینه مداخله در بحران سوریه

گروه بینالمللی حمایت از سوریه در نوامبر  2014در وبن دور هم جمع شده و بیانیهای در
وخامت اوضاع سوریه صادر نمودند .به دنبال آن قطعنامه  2254شورای امنیت در تاریخ  18دسامبر
 2015در موضوع وضعیت سوریه صادر گردید .این قطعنامه ،مهر تاییدی بر نقض اساسی حقوق
بشر در این کشور بود و راه را برای مسئولیت حمایت باز کرد .طبق این اصل ،هنگامی که
دولت ها نتوانند و یا نخواهند حقوق بنیادین و اساسی اتباع خود را تامین کنند این نقش به جامعه
بینالملل واگذار خواهد شد .در واقع با این قطعنامه ،دخالت در منازعه سوریه مشروع جلوه داده
شد ( )Zamani and Zamanian, 2016: 642و دولت آمریکا بدون اثبات یافتههای تحقیقات کمیته
تحقیق و تفحص سازمان ملل در سوریه و بدون طی فرآیند اخذ مجوز شورای امنیت برای مداخله
در سوریه ،طی یک مداخله نظامی ،با نادیده گرفتن اصل حاکمیت این کشور ،حمالت موشکی
را علیه دولت سوریه انجام داد و آن را ذیل مفهوم مسئولیت حمایت ،مشروع و قانونی توجیه
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نمود در حالی که اساساً مسئولیت حمایت بدون اخذ مجوز از شورای امنیت ،وجاهت قانونی و
حقوقی ندارد .علی رغم مطرح شدن موضوع سوریه در شورای امنیت و ارسال گزارش شورای
حقوق بشر در خصوص این کشور با مضمون وقوع جنایت علیه بشریت در چندین منطقه از خاک
سـوریه ،نمیتوان با استناد به دکترین مسئولیت حمایت در این کشور مداخله بشردوستانهی انجام
داد .زیرا تهدید علیه صلح ،نقـض صلح یا عمل تجـاوز ،باید ذیل اصول  41 ،39و  42منشور ملل
متحد شناساسی شده و امکان مداخله تجویز شود (.)Rezaei et.al.,2015: 215
 -4-2-4دفاع مشروع

دفاع مشروع ،از ابتداییترین حقوق کشورها در راستای دفاع از خود میباشد که همواره
مورد تایید متون حقوقی بوده است .با این وجود ،الزمه استفاده از این حق ،وقوع تجاوز است.
قطعنامه شماره  3314مصوب مجمع عمومی ،تجاوز را در  8ماده تعریف کرده و انواع آن را
برمیشمرد این حق زمانی برای یک کشور مشروع میشود که شواهدی مبنی بر نزدیک بودن
حمله و یا حمله مستقیم کشور دیگری مسجل شده باشد .در این صورت است که دولت مورد
تجاوز قرارگرفته ضمن رعایت تناسب در دفاع و همچنین رعایت موازین حقوق بینالملل بشر
دوستانه ،به دفاع از خود مبادرت ورزیده و اقدامات مشروع خود را به شورای امنیت گزارش
میدهد ( .)Mousazadeh and Foroughiniya, 2013: 142این استدالل از سوی ائتالف علیه داعش
و همچنین کشور ترکیه در حمله و سرکوب کردهای شمال سوریه مطرح شده است اما باید توجه
داشت که هیچ یک از موارد مشروعیت بخش به دفاع مشروع در حقوق بینالملل که اشاره شد،
توسط ائتالف علیه داعش و یا ترکیه در سوریه صورت نگرفته است در واقع ،استناد نیروهای
ائتالف و یا ترکیه به این اصل و ماده  51منشور ،فاقد وجاهت قانونی است زیرا هیچ حملهای علیه
آنان از طرف دولت سوریه صورت نگرفته است.
از سوی دیگر ،این ادعای ترکیه یا برخی کشورهای غربی که مداخله در سوریه عمال نوعی
دفاع مشروع از خود در مقابل بازیگران غیردولتی تروریستی وابسته به القاعده و داعش در سوریه
است نیز قابل قبول نیست .این کشورها مدعی هستند که ماده  51منشور به طور کلی به موضوع
دفاع مشروع پرداخته و به طور ضمنی ،به حق دفاع از خود در برابر بازیگران غیردولتی تروریستی
نیز اشاره دارد  .عالوه بر این ،پس از  11سپتامبر ،شورای امنیت در قطعنامههای متعددی بر
اقدامات تروریستی القاعده و داعش به عنوان تهدید صلح و امنیت بینالملل اشاره کرده و در
قطعنامه  1638حق فردی یا جمعی در مقابله با این گروهها را تصریح نموده است .در این زمینه،
ایاالت متحده در زمان تصویب قطعنامه  2368نیز بر مبارزه با داعش در سوریه به عنوان تهدید
صلح و امنیت بین الملل تاکید نموده و مدعی شده که دولت آمریکا به درخواست دولت عراق،
در حال کمک برای نابودی داعش است ولی دولت سوریه ،ناتوان و بیمیل در مقابله با نیروهای
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داعش در کشورش است که علیه دولت عراق اقدام میکنند و لذا اقدامات آن در سوریه،
مشروعیت قانونی دارد .دولت ترکیه نیز مدعی مقابله با داعش و گروههای تروریستی در سوریه
شده که امنیت این کشور را با تهدید دائمی مواجه ساختهاند(.)Guidero & Carter, 2019: 20-22
در این زمینه باید توجه داشت که دیدگاه ترکیه ،کشورهای عربی و غربی در این استدالل با چند
مشکل مواجه است اول اینکه تعریف و رویه یکسانی در قبال گروههای تروریستی در سوریه
وجود ندارد زیرا که هر کدام از این کشورها از گروههایی حمایت میکنند که از سوی برخی
دیگر از کشورها به عنوان گروههای تروریستی و توجیه اقدام علیه آنان ،شناخته شدهاند عالوه بر
این ،تفسیر موسع دفاع مشروع به گونهای که حتی از دیدگاه ترکیه ،کردهای سوریه را نیز شامل
میشود و مخالفت کشورهای غربی با این مساله ،نشان میدهد که اجماع نظری در این مورد
وجود ندارد .همچنین این استدالل عمال برای طرفهای درگیر دیگر از جمله روسیه و ایران برای
مقابله با گروههای تروریستی در سوریه – بویژه به دلیل اینکه با رضایت دولت این کشور هم
صورت میگیرد -قابل قبولتر میباشد .این موارد ،نشان دهنده چالشهای اعمال قوانین و
هنجارهای بینالمللی و عدم اجماع در توجیه توسل به دفاع مشروع برای دستیابی به صلح و امنیت،
بهویژه در شرایطی که بازیگران غیردولتی در درگیریهای داخلی ایفای نقش میکنند را آشکار
میسازد.
نتیجهگیری
حاکمیت به عنوان یکی از مهمترین عناصر نظم وستفالیایی ،با گذشت زمان بویژه در قرن 20
میالدی در پرتو شکلگیری قواعد و رژیمهای جدید حقوق بینالملل ،دستخوش تحول شکلی و
ماهوی شده است .این مساله تحت تاثیر ورود بازیگران جدید فروملی و فراملی به عرصه روابط
بینالملل ،گسترش وابستگی متقابل کشورها ،جهانی شدن رژیمهای حقوق بشری و ...سبب شده
است که در بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله ،گذار از حاکمیت در مفهوم سنتی و
وستفالیایی آن ،به مفهومی متفاوت ،در دستور کار نهادهای حقوق بینالملل نوین قرار گیرد .از
سوی دیگر ،گسترش جهانی نظم سرمایهداری در قالب جهانی شدن نولیبرال و تشدید وابستگی
متقابل کشورها به فروکاستن اهمیت مرزهای ملی منجر شده است .بنابراین حاکمیت مطلق به
حاکمیت نسبی و توام با مسئولیت که «حاکمیت مشروط» نام دارد تغییر یافته است.
با افول حاکمیت در معنای سنتی آن ،مفاهیمی مانند مداخله نیز واسازی شده و محدودیتهای
حاکم بر دولتها در حکمرانی تشدید گردیده است لذا شکلگیری رژیمهای مداخله با تمرکز بر
ایجاد دولتهای پاسخگو به شهروندان خود و همچنین متعهد به مسئولیت های بینالمللی در
دستور کار حقوق بینالملل نوین میباشد با این وجود ،مسلما با توجه به نقش مهم منافع
قدرتهای بزرگ و تحت تاثیر بودن رژیمهای حقوق بینالمللی از آن ،هنوز مسیر پیچیده و
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مبهمی در مورد قانونی و مشروع بودن مصادیق مداخله وجود دارد چنانچه فعالیتهای شورای
،امنیت و بویژه رفتار قدرتهای بزرگ در تفسیر حاکمیت و مداخله در بحرانهای لیبی و سوریه
 آنچه در این مقاله در مورد نسبت پارادوکس، بر این اساس.این مساله را آشکار ساخته است
حاکمیت و مداخله در حقوق بینالملل مورد اشاره قرار گرفت فرضیه این پژوهش را تایید میکند
که در پرتو ارتباطات بینالمللی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت
 نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بینالملل،کشورها بویژه تحت تاثیر وجدان جهانی سایبری
نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با
.مسئولیت دولتها و همراستا با منافع قدرتهای بزرگ سوق داده شده است
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