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 وابطهای مدرن در رگیری و استمرار دولتبخش در شکلحاکمیت، عنصر بنیادین و قوام
ای که نهه به گوبا تحول ماهوی مواجه شد این مفهوم، با گذشت زمان، آید.الملل به حساب میبین
ن ست. در ایولیت تبدیل شده ائمطلق به حاکمیت نسبی و توام با مس حاکمیت معاصر، دوره در
یرات با تغی الملل نیزارچوب، مفهوم اولیه و رایج مداخله و ارتباط آن با حاکمیت در حقوق بینچ

انه و ردوستچه با تفسیر مضیق از حاکمیت، مفاهیمی مانند مداخله بشجدیدی مواجه شده چنان
بی، یحران لهایی نظیر باند. در این میان، بحرانحمایت، مورد تاکید قرار گرفته ولیتئمسدکترین 

 و حاکمیت ای، پارادوکسمنطقهای و فراهای منطقهسوریه، یمن و... با تعارض منافع متکثر قدرت
 ررسی اینش نموده تا به باین مقاله تالتر ساخته است. نوین را نمایان المللبین حقوق در مداخله

اکنش وله، اخالملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و مدسوال بپردازد که حقوق بین
 زااده فو است تحلیلی -نشان داده است؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش که از روش توصیفی

کنونی در  المللبینق بهره گرفته است، بررسی رویکرد و قواعد حقو اینترنتی و ایکتابخانه اسناد
اطات ارتب در پرتودهد که های این پژوهش نشان میرابطه میان حاکمیت و مداخله است. یافته

 ریژه تحت تاثیبو کشورها مسئولیت ی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزایدلالملبین
استای تقویت رنوین در  المللبینسایبری، نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق  جهانی وجدان

ا و هولتد تیمسئول گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با
 های بزرگ سوق داده شده است.راستا با منافع قدرتهم
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 مقدمه
 انگلیسی، زبان است. در نداشت سلطه معادل و استیال یافتن به معنی «حکم»  ریشه از 1حاکمیت

 مانند این مفهوم. است شده مشتق کشور برتر مقام و پادشاه به معنای 2حاکم واژه از که حاکمیت
 پیمان شک است که بدون متعددی معانی دارای و پیچیده بسیار سیاسی،  علوم از مفاهیم بسیاری

است، نقش مهمی  جهان تاریخ و اروپا سیاست و روابط در مهمی عطف که نقطه وستفالی صلح
وستفالی، حاکمیت را در دو بعد  معاهده گیری آن به معنای امروزی داشته است. درواقع،در شکل

داخلی یعنی اقتدار حاکمان در داخل مرزهای ملی و بعد خارجی یعنی استقالل در سیاست 
 و وجود آوردب را المللبین روابط شالوده حقیقت در اصل خارجی  نشان داد. از آن زمان، این

 هنجار عنوان به کشورها داخلی امور در مداخله عدم اصل قالب الملل نیز درسپس در حقوق بین
 .شد پذیرفته پیش دهه تا چند سخت

 و قمافو برتر، قدرت به معنای از زمان معاهده وستفالی، حاکمیت در این چارچوب،
 خارجی رامو در استقالل و( یمرز درون) داخلی امور در کامل ها که اختیاردولت انحصاری

ق حول حقوان و تباشند تعریف شد با این وجود، این مفهوم با گذشت زمرا دارا می (مرزی بیرون)
 تقدر عمالً هادولت ای که امروزهالملل، دچار دگردیسی مفهومی و ماهوی شد به گونهبین

 خارج در تنهانه دولت ارکرد و عمل را ندارند و کشور داخل در مشروطغیر و مطلق انحصاری،
الملل، ق بیندر واقع، در حقو. باشد المللبین حقوق تابع باید نیز کشور داخل در حتی بلکه

 اخلد در یکرانب یا نامحدود اختیار به معنای ها در اعمال حاکمیت،کامل دولت اکنون، اختیارهم
 المللیبین هدات، پایبندی به تعهاحق تعیین سرنوشت ملت بشر، حقوق به احترام باشد ونمی کشور

اخته س مقید، محدود و مشروطدر عمل  های ملی راتوسط دولت حاکمیت اعمال کشور و...،
 .(Khani and Saeidi, 2014: 110) است

، یکی از 3در این میان، باید توجه داشت که در کنار مفهوم حاکمیت، مفهوم مداخله
از گذشته تا کنون بوده است. این مفهوم که در  المللبینترین مفاهیم روابط پرکاربردترین و رایج

ابعاد مختلف مداخله سیاسی، اقتصادی، نظامی و... بکار گرفته شده با مفاهیم متعددی در سیاست 
المللی مرتبط مانند اهداف و منافع ملی، تمامیت ارضی، قدرت ملی و امنیت ملی و بین المللبین

حاکمیت قرار گرفته است. این مساله بویژه در حقوق  بوده و در مواردی در تعارض با مفهوم
الملل به معنای توسل به زور و اقدام نظامی علیه کشورهای دارای حاکمیت مستقل و برابر، بین

پارادوکس قاعده آمره احترام به حاکمیت کشورها و مشروعیت مداخله را بوجود آورده است. 

                                                           
1.  Sovereignty   
2.  Sovereign 
3.  Intervention 
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یز نقش مهمی در تعریف و تفسیر از این دو مفهوم را های بزرگ نمسلما در این زمینه، منافع قدرت
الملل هستیم به به همراه داشته است. درنتیجه، امروزه شاهد تحول این دو مفهوم در حقوق بین

ای که صرفا مشروعیت مداخله در قالب دفاع مشروع یا اقدام دسته جمعی در چارچوب گونه
سوال اند. به عنوان مداخله مشروع مطرح شدهشود و موارد دیگری نیز سازمان ملل محدود نمی

الملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و اصلی این پژوهش این است که حقوق بین
 و با استفاده از تحلیلی -مداخله، واکنش نشان داده است؟ فرضیه این پژوهش که با روش توصیفی

ی و شکل گیری المللبیندر پرتو ارتباطات  که ارائه شده اینگونه است اینترنتی و ایکتابخانه اسناد
سایبری،  جهانی وجدان بویژه تحت تاثیر کشورها مسئولیت وجدان دسته جمعی بشری و تزاید

نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به  المللبیننسبت حاکمیت و مداخله در حقوق 
های راستا با منافع قدرتها و هملتدو تیمسئولسود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با 

بزرگ سوق داده شده است. براین اساس، هدف این مقاله، بررسی تحول دو مفهوم حاکمیت و 
الملل نوین بویژه در شرایط بحرانی مانند بحران سوریه است مداخله و نسبت آنان در حقوق بین

ی و بویژه المللبیندوستانه که با توجه به اهمیت روزافزون موضوعات حقوق بشر و حقوق بشر
مسلما یک ضرورت اساسی به حساب محیط آشوبناک و بحران خیز منطقه خاورمیانه، بررسی آن 

  آید.می
 

 پیشینه و ادبیات پژوهش -1
ثار ون آآیند که تا کنالملل به حساب میحاکمیت و مداخله دو موضوع مهم در حقوق بین

ه را های صورت گرفتت. در این زمینه، مجموعه پژوهشها نگاشته شده اسمتعددی در مورد آن
 توان در سه دسته ارزیابی نمود:می

 المللبیندسته اول، پژوهش هایی است که به بررسی مفهوم حاکمیت و جایگاه آن در حقوق 
فرسایش ». در این زمینه، سید قاسم زمانی و آرمین طلعت در مقاله  اندتهاز گذشته تا کنون پرداخ

« الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروطحاکمیت ملی در حقوق بین
(Zamani and Talaa, 2020: 61-90)  سنتی و  المللبینبه بررسی روند تکامل حاکمیت در حقوق

و فرسایش حاکمیت اقتدارگرا در پرتو دو پدیده حقوق بشر و جهانی شدن را  اندتهمعاصر پرداخ
اند. نویسندگان دیگری نیز مانند نی جهانی مورد ارزیابی قرار دادهدر شرایط گذار به حکمرا
« یالمللبیندر قالب رویکردهای سیاسی و « حاکمیت»تحول مفهوم »شهروز ابراهیمی در مقاله 

(Ebrahimi, 2012: 1-10)  تحول مفهوم حاکمیت ملی دولت ها در »و علی فقیه حبیبی در مقاله
تا با تمرکز  اندتهنیز تالش داش (Faghih Habibi, 2018: 149-174)«پرتو دکترین مسئولیت حمایت

 معاصر اشاره کنند. المللبینبر مفهوم حاکمیت به ارزیابی زمینه ها و شرایط تحول آن در حقوق 

http://www.cilamag.ir/article_36939_37f872f68023572d7645438450472fb0.pdf
http://www.cilamag.ir/article_36939_37f872f68023572d7645438450472fb0.pdf
http://www.cilamag.ir/article_36939_37f872f68023572d7645438450472fb0.pdf
http://www.cilamag.ir/article_36939_37f872f68023572d7645438450472fb0.pdf
http://www.cilamag.ir/article_36939_37f872f68023572d7645438450472fb0.pdf
http://www.iisajournals.ir/article_68475_71285425474e3fd6a31773b28f82ad30.pdf
http://www.iisajournals.ir/article_68475_71285425474e3fd6a31773b28f82ad30.pdf
http://www.iisajournals.ir/article_68475_71285425474e3fd6a31773b28f82ad30.pdf
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الملل نهایی است که به بررسی مفهوم مداخله و تحول آن در حقوق بیدسته دوم، پژوهش
 در آن اهیگجا و مداخله عدم اصل هایچالش»چه غالمعلی قاسمی در مقاله اشاره دارند چنان

 اصل یک همچنان عدم مداخله است اصل معتقد (Ghasemi, 2017: 143-172)«المللبین حقوق
 مخدوش فرار و هایچالش برابر آن در اعتبار و بوده موجود المللبین حقوق در معتبر حقوقی

 ومفهم در حولت»است. از سوی دیگر، برخی از پژوهشگران مانند دیدخت صادقی، در مقاله  نشده
امیری و  پورقصاب و علی (Sadeghi, 2011: 93-128)«المللبین حقوق در مداخله عدم اصل

 (PourGhassab & Zonghaie, 2017: 1-20)« مسلحانه مخاصمات سوم نوع»زنقایی در مقاله  علیرضا
 ماتمخاص در خارجی مداخله از دعوت مشروعیت بررسی»و همچنین ستار عزیزی در مقاله 

 «گوکن سرزمین در نظامی هایقضیه فعالیت در دادگستری المللیبین دیوان بر رای تاکید با: داخلی
(Azizi, 2010: 165-196)  صل عدم مداخله، قداست حاکمیت در حقوق اتاکید دارند که با تحول

تر و محدودتر تنگ مداخله، عدم آینده نیز عرصه اصل نوین کمرنگ گردیده و در المللبین
 تمخاصما مسو المللی، در نوعبین دوستانه بشر نظر آنان، با تمرکز بر حقوق خواهد شد. از

 ی کوزوو، عراق، لیبی،هابحراندر  دیگر کشورهای ورود الملل، زمینهمسلحانه در حقوق بین
المللی و حتی ینبدانان سومالی، بوسنی، هائیتی و رواندا و... بوجود آمده و مناظراتی را میان حقوق

 ست. االمللی دادگستری به دنبال داشته المللی مانند دیوان بینقضایی بین در مراجع
اند ختهموردی چالش حاکمیت و مداخله پردا های موجود، به مطالعهدسته سوم از پژوهش

 دکترین اجرای ارزیابی»در مقاله  راعی و مسعود پور آرش اصل، علیرضا نژاد علی چنانچه محمد
سید   (Alinejadasl, Arashpor & Raiedehghi, 2019: 27-52)« یمن نبحرا در حمایت مسئوولیت

« سوریه نبحرا در حمایت تیمسئول دکترین جایگاه»و سورنا زمانیان در مقاله  قاسم زمانی
(Zamani & Zamanian, 2016: 627-648) پیری نیز در  و حیدر قوام آبادی رمضانی و محمدحسین

 حقوق چارچوب در و سوریه عراق در داعش علیه ائتالف نیروهای مداخله مشروعیت»مقاله 
اند تا مشروعیت تالش داشته (Ramazani Ghavamabadi & Piri, 2018: 215-238) «المللبین

ندگان د. نویسر دهنهای یمن، عراق و سوریه را مورد ارزیابی قرامداخله نیروهای ائتالف در بحران
ی اهکارهارجه به و تفسیر آنان از گزینه مداخله و عدم توهای بزرگ تاکید دارند که منافع قدرت

 ست. هانقض حقوق بشر در این کشورحمایت و گسترش مسئولیت پیشگیرانه، مانع از اجرای 
دهد که اگرچه در آثار موجود، ابهام و تعارض های صورت گرفته نشان میبررسی پژوهش

تفاوتی مورد کنکاش قرار گرفته اما نبیین جامعی از میان دو مقوله حاکمیت و مداخله از زوایای م
الملل صورت نگرفته و لذا ضرورت دارد تا تحول در رابطه آنها نسبت این دو مفهوم در حقوق بین

شوند المللی منجر میی بینهابحرانکنونی بویژه در مخاصمات داخلی که به  المللبیندر حقوق 
ر گیرد که در این راستا، این مقاله، در ابتدا با بررسی مانند بحران سوریه مورد ارزیابی قرا
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، به تبیین انواع و شرایط المللبینهای تاریخی مفهوم حاکمیت و مداخله در حقوق ریشه
را در قالب مطالعه موردی بحران سوریه، در بوته آزمون مداخالت مشروع پرداخته و سپس آن

  د.دهمیقرار 
 

 ظریانی نچارچوب مفهومی و مب -2
 های امروزی پس از پیمان وستفالی مرسومملت -گیری دولتحاکمیت از زمان شکل مفهوم

ژان  ان الک،یو، جشده و با آثاری از اندیشمندانی مانند ژان بدن، توماس هابز، شارل دو مونتسک
و ه را پیچیدم آنای که اوپنهایژاک روسو و... در تفاسیر متفاوتی بکار گرفته شده است به گونه

یان مد آن مناقشه برانگیزترین مفهومی دانسته که هیچ اجماعی بر سر تعریف، ابعاد و حدو
کی از یت، یاندیشمندان سیاسی وجود ندارد. با این وجود، آنچه مسلم است این است که حاکم

حدود  ق آن،آید که با تفسیر موسع یا مضیهای مدرن به حساب میترین عناصر سازنده دولتمهم
ین در ا گردد.آن در داخل و خارج از کشور در قالب اقتدار و استقالل تعیین می عملکرد

ن ای که از زماچارچوب، اصل حاکمیت به عنوان امری مقدس و محترم شمرده شده به گونه
این مساله  گیری، همواره بر اصالت، اولویت و ضرورت خدشه ناپذیری آن تاکید شده است.شکل

 ست. الملل، آشکار گردیده اگرایی در روابط بینرویکرد واقعدر عرصه نظری با سلطه 
صلی در اران ها به عنوان بازیگالملل، دولتگرایی در روابط بینهای واقعاز دیدگاه نظریه

یفای به ا المللی با استقالل کامل در چارچوب مناسبات قدرت در سیاست جهانیمناسبات بین
ن، به قای آبیت قدرت و امنیت، حاکمیت یعنی حفظ دولت و پردازند. بنابراین با اولونقش می

های نحله له درآمد. این مساعنوان اولویت بنیادین و اساسی در منافع ملی کشورها به حساب می
.. به عنوان یک و.گرایی نئوکالسگرایی، واقعگرایی مدرن، نئوواقعگرایی مانند واقعگوناگون واقع

 هایی ازه نقدمورد تاکید قرار گرفت. دراین میان، اگرچه هموار فصل مشترک اصول این نظریات
وم گرا و... به مفهیدئالیستی، جهان وطنا -های لیبرالیستیسوی برخی نظریات رقیب مانند نظریه
رار قاکید شد و بازیگران غیررسمی و غیردولتی نیز مورد تحاکمیت و دولت ساالری مطرح می

ها حاکمیت دولت گرایی و پوزیتیویسم، همچنانیالدی، با سلطه واقعم 1970گرفتند اما تا دهه می
 آمد.  یمالملل به حساب ترین نشانه تداوم نظام وستفالیایی در روابط بینبه عنوان مهم

میالدی، نقطه عزیمت جدیدی برای گذار از  1980و  1970در این شرایط، تحوالت دو دهه 
جدید پساوستفالیایی را بوجود آورد و  مفهوم حاکمیت با حاکمیت سنتی وستفالیایی به حاکمیت 

الملل با تحول و دگردیسی ماهوی عملی و نظری مواجه شد. گذشت زمان در عرصه سیاست بین
های مکتب انتقادی، پست مدرن، چنانچه ظهور نظریات جریان رقیب و جایگزین در قالب نظریه

جدی نظری و عملی مفهوم حاکمیت در سیاست  انگاری و...، نشان دهنده تغییرفمنیسم، سازه
گرایی، چهره حاکمیت مطلق و الملل بوده که در آن، با نقد مفروضات دولت ساالر واقعبین
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و یا حاکمیت مشترک  مسئولیت ها را در نمای متفاوتی از حاکمیت توام با خدشه ناپذیر دولت
ین تحول نظری، در مفهوم حاکمیت نیز ها و جامعه جهانی ترسیم نموده است. درواقع، در ادولت

نام برد که  2و حاکمیت برساخته 1توان مانند مفهوم شناسایی، از دو نظریه حاکمیت اعالمیمی
به  -گیری و مطلقه در حکمرانیمقیده در شرایط شکل -عمال شاهد گذار از حاکمیت اعالمی

 .(Dinicu, 2018: 184) هستیم -المللیهای بینمقیده در حکمرانی با رژیم –حاکمیت برساخته 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 

 الملل و سیاست جهانیبین حقوق در حاکمیت ی مفهومتحول نظری و عمل -1شکل 
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 
ین میان، ایجاد وجدان مشترک بشری به عنوان یک حاکمیت کشورها آشکار شده است. درا

فرایند روانی و معنوی، همراه با رشد مدنیت و تربیت اخالقی انسان ها تقش بسیار مهمی را در 
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ی و بویژه المللبینپذیری دولتها برعهده داشته است. درواقع، در پرتو ارتباطات  مسئولیت افزایش 
ی و وجدان دسته جمعی بشری ایجاد شده که از المللبینفضای سایبری جهانی، نوعی همبستگی 

 د که در اصطالح از آن بهدهمییکسو اجازه موضع گیری در هنگام نقض حقوق بشر را به همه 
و از سوی دیگر، فضای سایبری جهانی، زمینه  ( ,2021Zakerian :154)تعبیر می شود  1زارگا اُمنِ

رگ مدعی حقوق بشر را بوجود آورده است پاالیش اخالقی همه کشورها حتی قدرت های بز
ه در شبکه های سایبری مانند چنانچه بازتاب وسیع نقض حقوق بشر در ابوغریب و گوانتنامو بویژ

اوباما را به دیپلماسی انتقاد از خود وادار کرد لذا در لیکس، رییس جمهور وقت آمریکا ویکی
شورها که توسط وزارت خارجه امریکا منتشر گزارش های سالیانه از وضعیت حقوق بشر سایر ک

در  (Zakerian, 2021: 20)می شد، به بررسی وضعیت حقوق بشر در خود آمریکا نیز پرداخته شد
از مبادالت اقتصادی و بازرگانی تا سیاست  -یالمللبیناین چارچوب، امروزه کلیه تعامالت 

سعادت بشری، کرامت انسان ها و  تحت الشعاع وجدان مشترک بشری در راستای تامین -جهانی 
های حقوق بشری و احترام به حقوق بشر تعریف می گردد. در این زمینه، نهادها، اسناد و رژیم

های اساسی بشر سوق داده و حقوق بشردوستانه، فرسایش حاکمیت ملی را به سود حقوق و آزادی
. اندتهکمیت شکل گرفگذاری، قضایی و اجرایی متعددی در تحدید حامحدودیت های قانون

گیری های مختلف و شکلالمللی در حوزهبنابراین از یکسو، توسعه ایجاد نظام حقوقی بین
آفرینی نهادهای فرو و فراملی در های متعدد و همچنین نقشو کنوانسیون معاهدات

های ملی، جوهره حاکمیت ملی را به چالش کشیده است و از سوی دیگر، فعالیت گیریتصمیم
ی و نقش شورای امنیت در ایجاد قواعد عرفی المللبینهادهای قضایی فراملی مانند دیوان کیفری ن

 .(Molaii, 2010: 232) نیز حاکمیت را از هاله تقدسی خود دور کرده است
 

 ته تا کنونالملل از گذشحاکمیت در حقوق بین فرسایش و مداخله معضله -3
های رایج در ابزارهای گوناگون، یکی از سنت مداخله از گذشته در اشکال مختلف و با

ها به منظور تقویت الملل در راستای دستیابی به منافع ملی بوده است. درواقع، دولتروابط بین
اند تا با مداخله در سایر قدرت ملی خود و تضعیف تهدیدات شان همواره درصدد این بوده

المللی ای و بیننافع و اهداف ملی، منطقهکشورها در اشکال سخت و نرم، زمینه حفظ و توسعه م
گیری پیمان وستفالی و اهمیت یافتن احترام به خود را فراهم نمایند بااین وجود، از زمان شکل

 19و  18ها در قرن ها و کنفرانسحاکمیت کشورها و در پرتو نظام کنسرت اروپا و عصر کنگره
چارچوب جنگ بر سر مستعمرات و محدود  میالدی، مداخالت در قالب مداخله نظامی بیشتر در

میالدی، وقوع دو جنگ جهانی سبب شد که اهمیت حفظ حاکمیت، استقالل و  20بود اما در قرن 
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تمامیت ارضی کشورها تقویت گردد. لذا در منشور ملل متحد، توسل به زور جز در دفاع مشروع 
بر لزوم عدم مداخله  2و در ماده  و اقدام دسته جمعی زیر نظر شورای امنیت، ممنوع اعالم گردید

 در امور داخلی سایر کشورها نیز تاکید گردید.
زمینه  شد، الملل به فرسایش حاکمیت منجربا این وجود، تحوالت متعددی که در روابط بین

وجود رها برا برای تفسیر مضیق از حاکمیت و توسعه موارد مجاز به مداخله توسط سایر کشو
ت و رار گرفقاکید تژه در پایان جنگ سرد، در قالب مداخله بشردوستانه مورد آورد. این مساله بوی

بررسی  دامه بهاحمایت نیز بر آن تاکید شد که در  مسئولیت سپس در اشکال دیگر مانند دکترین 
 پردازیم.الملل معاصر میانواع مداخالت مشروع در حقوق بین

 1دفاع مشروع -3-1
 ده است.شاده ها از خود تنها یک مکانیسم مشروع قرار ددولت الملل برای دفاعدر حقوق بین

زمینه با تصریح  منشور در این 51این اصل در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. ماده 
 تا تحدم ملل عضو یک علیه حمله مسلحانه وقوع صورت در»کند که به این موضوع اشاره می

 آورد، به عمل المللیبین و امنیت  صلح حفظ برای را ماقدامات الز امنیت شورای که زمانی
دسته  یا فردی طوربه خود، خواه از مشروع دفاع ذاتی به حق منشور، این مقررات از یکهیچ

توان انجام این دفاع را به دو نوع می .(Khosravi, 1994: 24-25) «کرد نخواهد وارد ایلطمه جمعی
 ابتدا ت.گونه قابل تحلیل اساین مشروع عراق دفاع دولت مقابل در ایران داد : به عنوان مثال دولت

. شود تلقی وعمشر دفاع ایران دولت واکنش تا باشد کرده حمله ایران دولت به عراق دولت باید
 ترکیه، دولت و زندمی اقدام نظامی به دست عراق دولت ایران علیه دولت آن است که، دوم نوع
که اقدام آن یعنی. شتابد می عراق دولت یاری به قرارگرفته باشد، که مورد اقدام نظامیآنبی

 یستنظامی دولت ایران علیه ترکیه شرط مجوز برای کمک به دولت عراق علیه ایران ن
(Mohammad Alipour and Mumtaz, 2002: 219). 
 2اقدام دسته جمعی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد -3-2

یک یا چند کشور  ذیل اصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان یک اقدام دسته جمعی علیه 
استثنا تعریف شده است که الزمه آن اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان تنها 

 .(Rezaei et.al., 2015: 203) الملل استگیری در امور صلح و امنیت بینرکن صالح تصمیم
مجوز شورای امنیت و نظارت این شورا بر نحوه مداخله  مخالفان این نظریه برآنند که فقدان

کند که این المللی میبشردوستانه، ضررهای ییشتری از منافع این اقدام را متوجه صلح و امنیت بین
 90های بشر در دهه کند. این معما کنار شوربختیخود معمایی در مداخله بشردوستانه پدیدار می
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حمایت ذیل اصل هفتم منشور ملل متحد عرضه  مسئولیت فهوم قرن بیستم میالدی سبب شد تا م
 .(Adams, 2013: 39-45) شود

  1مداخله بشردوستانه -3-3
 مداخله شر،ب اساسی یا اولیه حقوق پی در پی گسترده یا نقض از اقدام به منظور جلوگیری

میت در منازع حاکبا توجه به سلطه بال متحد، ملل منشور ابتدای نگارش از .بشردوستانه نام دارد
ت ن برداشآزه از با معنایی که امرو الملل آن زمان، بحثی در مورد مداخله بشردوستانهحقوق بین

ان به عنو راآن این وجود، با گذشت زمان، برخی مدافعان این مفهوم،شود، ارائه نشده بود بامی
ن میان، در ای .(Negwa, 2017: 122) اندالملل مطرح کردهیک استثنا جهت حفظ صلح و امنیت بین

رن اخر قبه دلیل هرج و مرج بوجود آمده پس از جنگ سرد و نقض حقوق بشر به ویژه در او
وع ز این نرخی اببیستم مفهوم مداخله بشردوستانه به منظور حفظ جان بشریت تقویت شد که البته 

نتقاد دید و ام گرلی انجامنظور تامین منافع ممداخله، همراه با وجهه حفوق بشری اما در واقع به
 عراق، کردستان هاینمونه .(Javanshiri, 2014: 44) مخالفان مداخله بشردوستانه را به همراه داشت

 دهسـتن وسـتانهبشرد از جمله موارد مداخله لیبی و هائیتی روآندا، هرزگوین، و بوسنی سومالی،
اند ب کردهکسبرای اقدام مجوز ذیل اصل هفتم منشور در شورای امنیت ملل متحد مطرح و  کـه

(Javid and Mohammadi, 2013: 61). 
   2حمایت مسئولیت دکترین  -3-4

ترین معمای امنیت در اساسی حاکمیت اصل و بشردوستانه مداخله مفهوم میان موازنه برقراری
 3،«هادولت حاکمیت و مداخله المللی بی کمیسیون» 2001 سال در های اخیر بوده است.سال

 حاکمیت با عنوان سنتی مفهوم از جدیدی تعریف ه کرد که طی این گزارش،گزارشی ارائ

ها موظف به حمایت مطرح شد. در این تعریف تاکید شد که دولت« مسئولیت مثابه به حاکمیت»
نخواهند یا نتوانند از اختیارات قانونی خود جهت حفظ  که  درصورتی از اتباع خود هستند و

تر، این وظیفه به جامعه جهانی یا به عبارت درست مسئولیت ایند، این حقوق اتباع خود استفاده نم
حمایت دارای سه بخش پیشگیری،  مسئولیت شود. به گزارش این کمیسیون، مفهوم منتقل می
 مسئولیت در این میان،  .(Sarkin, 2012: 17) باشدبازسازی می مسئولیت واکنش و  مسئولیت 

وجود علت مشروع شرط  5ا در شرایطی قابل قبول است که واکنش از سوی سایر کشورها صرف
انداز معقول برای مداخله، نیت صحیح، مداخله به عنوان آخرین حربه، ابزارهای متناسب و چشم

  .(Dolatkhah and Shafiei, 2017: 115)مطرح شده است، مهیا باشند« اصول پیشگیرانه»که با عنوان 
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حمایت، رنگ قانونی به خود  المللیبین مسئولیت  دکترین 2006 آوریل در این چارچوب، در
سران، بر اساس قطعنامه  اجالس مصوب نهایی بررسی و تصویب سند با امنیت شورای. گرفت
 و دبیر این مفهوم را قانونی اعالم کرد داخلی، منازعات در نظامیان غیر از حمایت درباره 1674

 نمود اعالم را «حمایت المللیبین مسئولیت »رای اج 2009 سال گزارش در ملل سازمان کل
(Sadeghi-Haghighi, 2011: 111).  با این وجود، همچنان دو دیدگاه موافق و مخالف درباره

 .(Erdogan, 2016: 33- 43) الملل وجود دارداجرای این دکترین در میان اندیشمندان حقوق بین
 

 

 تحمای مسئولیت رین های موافقان و مخالفان دکتاستدالل -2شکل 

Figure 2 - Arguments for and Against the Doctrine of Protection Responsibility 
Source: (Erdogan, 2016: 41) 

 
  1مداخله با دعوت و رضایت دولت یا شورشیان داخلی -3-5

اریخ تدر  الملل یکی از موضوعاتی بوده کهمداخله با دعوت از طرف ثالث، در روابط بین
اشته است زیرا های فراوانی وجود دمناسبات میان کشورها همواره در مورد قانونی بودن آن بحث

المللی یناتی بکه در بسیاری از این نوع مداخالت عمال زمینه تبدیل مخاصمات داخلی به مخاصم
ده شرائه ابوجود آمده است. در این نوع مداخله، چهار حالت، متصور است که در جدول ذیل 

 است.

                                                           
1.  Intervention by Invitation 
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حالت  چهار
 اخلهمد

 لیداخ درخواست دولت برای مداخله و دریافت کمک به منظور مقابله با شورشیان
 مداخله برای خارجی دولت از شورشیان درخواست

 مداخله برای دیگر کشور مسلح گروه یک از حاکم دولت درخواست
 مداخله برای دیگر کشور مسلح گروه یک از داخلی شورشیان درخواست

 یداخل انیشورش ایدولت  تیه با دعوت و رضااشکال مداخل -1جدول
Table 1- Forms of intervention with the invitation and consent of the government or internal insurgents 

(Source: Authors, 2021) 
 

رفا گرفته بدین صورت بوده که صدر این میان، آنچه معموال توسط کشورها صورت می
 ستانههای مهمی از کشور محقق شده و دولت حاکم، در آزمانی که سلطه شورشیان بر بخش

این  شده است. درگرفته، مداخله با درخواست دولت یا شورشیان پیگیری میفروپاشی قرار می
دولت  خواستالملل سنتی، مداخله در کشورها باید با هماهنگی و دربین میان، بر اساس حقوق

 بند) 3314ه شمار قطعنامه مفهوم در مرکزی باشد تا اصل حاکمیت مورد خدشه قرار نگیرد. این
 قوقح کمیسیون طرح نویسپیش 41 ماده در و همچنین متحد ملل عمومی سازمان مجمع (29
تبر به دولت مع رضایت»مورد پذیرش قرار گرفت که  هالتدو مسئولیت مقوله  در المللبین

مانع  باشد ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور
 و اراگوئهنیک قضیه این موضوع در مورد« شودمتخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می

ه گرفت رارالمللی دادگستری نیز قینتأیید دیوان ب مورد ، همچنینکنگو دموکراتیک جمهوری
فاده البته باید اشاره کرد منشور ملل متحد در زمینه است .(Saeedi and Lohrasbi, 2018: 11-14)است

 یهکل» هاز خشونت به دعوت شورشیان داخلی کشورها، سکوت اختیار کرده و تاکید نموده ک
 استقالل ارضی یا تتمامی علیه آن از هاستفاد یا زور به تهدید از خود المللیبین روابط در اعضاء
 خودداری داشته باشد مباینت متحد ملل مقاصد با که دیگری روش هر از یا کشوری هر سیاسی

 قانونی بر این اساس، اگر مداخله کشور یا کشورهای خارجی به دعوت دولت« نمود خواهند
 شود، جامولت مرکزی انشورشیان مخالف د دعوت با مداخله اگر صورت بگیرد، مشروع است اما

 ونی درلذا بر همگان آشکار است که شورشیان از حقی معادل حکومت قان. مشروعیت ندارد
الملل، ینببا این وجود، با توسعه حقوق  .(Azizi, 2010: 166)الملل برخوردار نیستندحقوق بین

 ان درشورشیطرفی نسبت به دولت مرکزی و امروزه برخی از اندیشمندان حقوقی بر اصل بی
 کنند والمللی تاکید میصورت افزایش آشوب و درگیری در سطح مخاصمه مسلحانه غیر بین

مره آقاعده  رض باها برای مداخله به دلیل تعامعتقدند در این شرایط، امکان دعوت از سایر دولت
 (Ziaei and Yadaei, 2016: 128-129) .شودحق تعیین سرنوشت، با محدودیت مواجه می
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وردی مالعه الملل، به مطبرای بررسی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بیندر ادامه، 
تدا ظور، ابشود. بدین منای در آن اشاره میای و فرامنطقههای منطقهبحران سوریه و مداخله قدرت

های تداللگیری این بحران و مداخالتی که صورت گرفته پرداخته و سپس اسهای شکلبه زمینه
 گیرد.هر کدام از کشورها در این زمینه، مورد بررسی قرار می

 
 : بحران سوریهمداخله وپارادوکس حاکمیت  -4
  هسوری بحران در مداخله هایریشه و ها زمینه -4-1

های نهای خاورمیانه، دموکراتیک نیستند و توسط خاندااین واقعیت که بیشتر حکومت
آید. در یساب موند، نقطه کلیدی در فهم بسیاری از تحوالت این منطقه به حشپادشاهی اداره می

 های سیاسیهای استبدادی مستقر و سرکوب آن توسط نظاماین چارچوب، شورش علیه حاکمیت
آزادی  ارهاینیز یک واقعیت مستمر در تاریخ این منطقه بوده است. لذا طبیعی است که با شع

ا ینی و باسک دوحدت سرزمینی، مقابله با نفوذ خارجی و اجرای من خواهی به بهانه حفظ امنیت،
 ملغی مخالفت شده و در بسیاری موارد، حقوق شهروندی عمال«  وضعیت اضطراری » اعالم 

 سالمی وارهای گردد تا حفظ وضعیت موجود استمرار یابد. درواقع، استبداد و فساد درون کشومی
و  صادیمشکالت اقترا موجب شده و عدم توجه به  وعیتمشر بحرانه، حاکم طلبی طبقهمنفعت

برخی ؛ شودمی ساز تروریسم بسترمساله،  این کهآورد اعتراض ساختاری را بوجود می فقر جامعه،
 ان،خواهی مسلمانبر امواج عدالت وها از این ضعف سواستفاده کرده ها از جمله سلفیجریان

تحوالت  .(Mir-Ahmadi and Valadbeigi, 2016: 126-127) کنندگذاری میتروریسم را پایه
با  ودرکشور تونس آغاز گردید  1389که با خودسوزی یک دستفروش در سال « بهارعربی»

کل گرفت و شگسترش یافت نیز در این قالب  بحرین و سوریه یمن، لیبی، شتاب شگرفی به مصر،
به  داه ابتهای این منطقاز سوی دولت و استفاده از نیروهای نظامی با بکارگیری قدرت سخت

حران بآن،  المللی تبدیل شدند که نمونه بارزهای پیچیده بینهای داخلی و سپس بحرانبحران
در  1973بنابراین سوریه که از سال  .(Bazrafkan and Javdani Moqaddam, 2012: 15) سوریه بود

از آغ ، باداشت هیچ جنگ خارجی حضور نداشته و از نظر داخلی نیز وضعیت ظاهرا آرام و باثباتی
ر، ن، قطاعتراضات در حمص و شروع مبارزات مسلحانه علیه دولت مرکزی، با حمایت عربستا

 .(Moradi, 2019: 1-21) المللی تبدیل شدای و بینترکیه و اسرائیل از مخالفین، به بحرانی منطقه
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بازیگران درگیر 
 در بحران

 ف و منافع مداخله در بحراناهدا

 دولت سوریه
 کومتحبقای نظام سیاسی حاکم ، استقالل و تمامیت ارضی کشور و استمرار 

 بشار اسد در سوریه

شورشیان 
 داخلی

ز خی اهای مختلف شورشی، اهداف متعددی وجود دارد. بربه دلیل وجود گروه
نی رنگوبه دنبال سها از میان جداشدگان ارتش سوریه و مردم این کشور گروه

در  وریهسهای نیابتی در نظام اسد و استقرار نظام سیاسی جدید هستند. گروه
های ای و یا با ارزشای یا فرامنطقههای منطقههای دولتچارچوب انگیزه

 کنند.بنیادگرایانه )مانند تاسیس خالفت اسالمی توسط داعش( فعالیت می

 آمریکا
مقابله با  یف جبهه مقاومت، حمایت از اسرائیل،تغییر نظام سیاسی سوریه، تضع

 گسترش نفوذ ایران و روسیه در منطقه

 روسیه
 ای، تثبیتهای و فرامنطقالمللی روسیه، حفظ موازنه قدرت منطقهاحیای نقش بین

ی در سالمموقعیت خود در خاورمیانه، مقابله با چالش امنیتی بنیادگرایان ا
 کونومیک سوریه برای روسیهروسیه، منافع ژئوپلتیک و ژئوا

 چین
ا چالش ای، مقابله بالملل،  حفظ موازنه قدرت منطقهگسترش نفوذ در نظام بین

 امنیتی بنیادگرایان اسالمی در چین

 ایران
 تکفیری، حفظ جریان مقاومت، تداوم –های تروریستی مقابله با جریان

 دی حضور درحاکمیت نظام اسد به عنوان لجستیک مقاومت، اهمیت راهبر
 های اشغالی بویژه جوالنهمجواری سرزمین

 ترکیه
رکیه و های کردی در تنگرانی از خودمختاری کردهای سوریه و مقابله با جریان

و ناهجپگرایانه اردوغان، اسکان آوارگان عرب های نوعثمانطلبیسوریه، جاه
 هایی از سوریهدر مناطق کردنشین و تغییر چینش نژادی بخش

 نی جوالشغالاتضعیف نظام اسد و محور مقاومت، مقابله با نفوذ ایران در مناطق  ئیلاسرا

 دولتهای عربی
ور ای ایران و محجداسازی نظام سوریه از محور مقاومت، تضعیف نقش منطقه

 سوریه یندهمقاومت، تغییر نظام سیاسی حاکم و ایفای نقش موثر در بازیگران آ
 هداف و منافع بازیگران دخیل در بحران سوریها -2جدول 

Table 2 - Goals and Interests of the Actors Involved in the Syrian Crisis 
(Source: Authors, 2021) 

 
 المللنسوریه  از دیدگاه حقوق بی بحران در خلهمدا -4-2

 ، از یکاملیبحران سوریه با توجه به منافع متعدد و متعارض بازیگران فروملی، ملی و فر
ورهای می کشالمللی و طوالنی تبدیل شده که با مداخالت نظاای بینمخاصمه داخلی به مخاصمه

ریه حران سودر ب ن، هر یک از بازیگران دخیلمختلف در این بحران، همراه بوده است. در این میا
میت شان در حاکهای متفاوتی در مشروعیت مداخلهنیز برای توجیه این مداخالت به استدالل

 شود.اند که در ادامه، به این موارد اشاره میسوریه دست زده
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 الملل و مداخله با دعوت و رضایت دولت سوریه ت در حقوق بیناصالت حاکمی -4-2-1
یه و سور حضور مستشاری ایران و مداخله نظامی روسیه در بحران سوریه، با رضایت دولت

مین ر سرزددعوت این کشور از متحدین خود برای مقابله با شورشیان، بر اساس اصل حاکمیت 
ظریه ساس نسوریه صورت گرفته است. در این زمینه، مخالفان این استدالل معتقدند که بر ا

ک، ک، دولت سوریه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت دموکراتیمشروعیت دموکراتی
آنچه  اساس تواند دولت دیگری را برای حمایت از خود دعوت کند. این درحالی است که برنمی

کنگو  کدموکراتی جمهوری و نیکاراگوئه قضیه در رأی دادگستری المللیبین در رای دیوان
وه آید. به عالحاکمیت آن، شرط اصلی به حساب می مطرح شده، استقرار دولت حاکم و اعمال

کند. از سوی که این نظریه در مورد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه درحال حاضر صدق می
زهای ر بر مرل موثدیگر، برخی از مخالفین حضور ایران و روسیه در بحران سوریه، بر نداشتن کنتر

خواهان الملل، دولتر اساس آن در حقوق بینکنند که بخود توسط دولت سوریه تاکید می
لث را ور ثاکمک خارجی باید حداقلی از نظارت موثر بر مرزهای خود داشته باشد و آنگاه کش

تقرار ه و اسامنیتی منطق -دعوت نماید این در حالی است که در بحران سوریه، شرایط سیاسی
 -های تروریستیرخی گروههایی از سوریه و همچنین حضور بداعش در عراق و در بخش

یه در ی سورتکفیری در سرزمین سوریه را باید در پیچیدگی این بحران و ناتوانی دولت مرکز
 شورهاک سایر توانند مانندمیهای ایران و روسیه کنترل بر سرزمین خود افزود. عالوه بر این، دولت

  .(Zamani, M, Nikouei, 2017: 302) نندتواند به دفاع مشروع در قبال بحران سوریه نیز استناد کمی
 2 زور مصرح در ماده به توسل عدم بر این اساس، در چارچوب اصالت حاکمیت و اصل

الملل، به عنوان دولت قانونی فصل اول منشور ملل متحد، دولت سوریه از دیدگاه حقوق بین
خود منع کرده و سپس برای  های دیگر را از توسل به زور علیهتواند دولتمستقر در این کشور می

ملل متحد نیز استمداد های عضو اعاده تمامیت ارضی خود از هر طریق بکوشد و از دیگر دولت
 سوریه اجرای این اصل منشور و به خواست دولت در نیز ایران و بطلبد. در این راستا، روسیه

(. Çitlioğlu, 2020: 11)اند هدر این کشور زد جهت رفع مخاصمه دست به مشاوره و مداخله نظامی
در این میان، برخی از کشورهای غربی و عربی در توجیه قانونی بودن مداخالت خود در سوریه 

اند که با پذیرش شورشیان مسلح سوری به عنوان دولت قانونی سوریه، عمال مداخله با مدعی شده
د. این در حالی است که بر باشالملل، مشروع میرضایت آنان در این کشور از نظر حقوق بین

الملل، معیارها و شرایطی برای شناسایی یک دولت وجود دارد که یکی از اساس قواعد حقوق بین
کند بر سرزمین است که این مساله در مورد سوریه صدق نمی 1«حاکمیت موثر»ها، ترین آنمهم

(Wilmshurst, 2013: 8). 
                                                           

1.  Achive Soverenigty 
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 در بحران سوریه دوستانه بشر همداخل -4-2-2
دلیل شدت  منتشر شد، به  2012 جوالی که در سرخ صلیب المللیبین کمیته بر اساس گزارش

 یک های منازعه، موضوع سوریه به اندازههای انجام شده و سطح درگیری در طرفخشونت
 منازعه، نای دوستانه در بشر جنگ داخلی رسیده و حقوق یا المللیبین غیر مسلحانه منازعه

 غیرنظامی و دو حوزه نظامی سوریه در که امروز در دوستانه بشر ست. مداخلهشده ا آورالزام
شود ل میبه سوریه ارسا دارویی و غذایی مالی، هایکمک و توسط کشورهای مختلف، تسلیحات

 داخلهم الملل عرفی صورت پذیرد زیرا طبق اصل عدمتواند براساس حقوق بینقاعدتاٌ نمی
 سب مجوز ازامنیت و ک بشردوستانه را بجز از طریق شورای داخلهم المللی،بین عرف و کشورها
الملل قوق بینحی در توان انجام داد. از سوی دیگر باید توجه نمود که استناد به قاعده عرفآن نمی

فین درحال حاضر طر .(Rezaei et.al. ,2015: 214) با کسی است که مدعی وجود آن قاعده است
در حالتی مجوز  این موضوع تنها  .کنندیاری به این کشور ارسال میهای نظامی بسدرگیر، محموله

ر . این دباشد دارد که ذیل تحریم شورای امنیت تعریف نشده و به درخواست دولت قانونی سوریه
خالف های مسلح محالی است که برخی کشورها از طریق کامالٌ غیرقانونی به شورشیان و گروه

ین االملل است و که برخالف اصول اساسی و بنیادین حقوق بینرسانند دولت سوریه، سالح می
هایی هزند و به گروالملل است دور میعمل شورای امنیت را که متولی حفظ صلح و امنیت بین

 لیحاترساند که ممکن است در راستای کشتار جمعی و نقض حقوق بشر  از این تسسالح می
کشورها از جمله  از سوی دیگر، ادعای برخی . (Groof, 2013: 40-42)غیرقانونی استفاده کنند

 د اجماعر وجوبریتانیا در تمایز مشروعیت و قانونی بودن در مداخالت بشردوستانه و تاکید ب
الملل، ینقوق بالمللی در ضرورت اقدام در این موضوع نیز از نظر بسیاری از اندیشمندان حبین

 .(Burgueño, 2015: 13)غیرقابل قبول است 
 حمایت، زمینه مداخله در بحران سوریه مسئولیت  -4-2-3

ای در دور هم جمع شده و بیانیهن وبدر  2014سوریه در نوامبر  زالمللی حمایت ابین گروه
دسامبر  18 امنیت در تاریخ شورای 2254 مهقطعناوخامت اوضاع سوریه صادر نمودند. به دنبال آن 

. این قطعنامه، مهر تاییدی بر نقض اساسی حقوق در موضوع وضعیت سوریه صادر گردید 2015
باز کرد. طبق این اصل، هنگامی که حمایت  مسئولیت  بشر در این کشور بود و راه را برای

ها نتوانند و یا نخواهند حقوق بنیادین و اساسی اتباع خود را تامین کنند این نقش به جامعه دولت
ن قطعنامه، دخالت در منازعه سوریه مشروع جلوه داده در واقع با ای الملل واگذار خواهد شد.بین
های تحقیقات کمیته و دولت آمریکا بدون اثبات یافته (Zamani and Zamanian, 2016: 642) شد

تحقیق و تفحص سازمان ملل در سوریه و بدون طی فرآیند اخذ مجوز شورای امنیت برای مداخله 
گرفتن اصل حاکمیت این کشور، حمالت موشکی  در سوریه، طی یک مداخله نظامی، با نادیده

حمایت، مشروع و قانونی توجیه  مسئولیت را ذیل مفهوم  را علیه دولت سوریه انجام داد و آن
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وجاهت قانونی و  حمایت بدون اخذ مجوز از شورای امنیت، مسئولیت نمود در حالی که اساساً 
ای امنیت و ارسال گزارش شورای حقوقی ندارد. علی رغم مطرح شدن موضوع سوریه در شور

خاک ین منطقه از جنایت علیه بشریت در چندحقوق بشر در خصوص این کشور با مضمون وقوع 
انجام  یبشردوستانه مداخلهدر این کشور  حمایت مسئولیت دکترین توان با استناد به نمی سـوریه،

منشور ملل  42و  41، 39اصول  ، باید ذیلتهدید علیه صلح، نقـض صلح یا عمل تجـاوزداد. زیرا 
  .(Rezaei et.al.,2015: 215) متحد شناساسی شده و امکان مداخله تجویز شود

  دفاع مشروع -4-2-4
واره باشد که همترین حقوق کشورها در راستای دفاع از خود میدفاع مشروع، از ابتدایی

. اوز استقوع تجاز این حق، ومورد تایید متون حقوقی بوده است. با این وجود، الزمه استفاده 
ع آن را کرده و انوا تعریف ماده 8 تجاوز را در عمومی، مجمع مصوب 3314 شماره قطعنامه

ودن بشود که شواهدی مبنی بر نزدیک شمرد این حق زمانی برای یک کشور مشروع میبرمی
 مورد حمله و یا حمله مستقیم کشور دیگری مسجل شده باشد. در این صورت است که دولت

 بشر المللبین حقوق موازین رعایت دفاع و همچنین در تجاوز قرارگرفته ضمن رعایت تناسب
زارش نیت گام دوستانه، به دفاع از خود مبادرت ورزیده و اقدامات مشروع خود را به شورای

عش این استدالل از سوی ائتالف علیه دا .(Mousazadeh and Foroughiniya, 2013: 142) دهدمی
وجه اید تبهمچنین کشور ترکیه در حمله و سرکوب کردهای شمال سوریه مطرح شده است اما  و

شد،  الملل که اشارهداشت که هیچ یک از موارد مشروعیت بخش به دفاع مشروع در حقوق بین
روهای اد نیتوسط ائتالف علیه داعش و یا ترکیه در سوریه صورت نگرفته است در واقع، استن

ای علیه ا هیچ حملهمنشور، فاقد وجاهت قانونی است زیر 51رکیه به این اصل و ماده ائتالف و یا ت
 آنان از طرف دولت سوریه صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، این ادعای ترکیه یا برخی کشورهای غربی که مداخله در سوریه عمال نوعی 
به القاعده و داعش در سوریه  دفاع مشروع از خود در مقابل بازیگران غیردولتی تروریستی وابسته

منشور به طور کلی به موضوع  51است نیز قابل قبول نیست. این کشورها مدعی هستند که ماده 
طور ضمنی، به حق دفاع از خود در برابر بازیگران غیردولتی تروریستی دفاع مشروع پرداخته و به

های متعددی بر نیت در قطعنامهسپتامبر، شورای ام 11نیز اشاره دارد . عالوه بر این، پس از 
الملل اشاره کرده و در اقدامات تروریستی القاعده و داعش به عنوان تهدید صلح و امنیت بین

ها را تصریح نموده است. در این زمینه، حق فردی یا جمعی در مقابله با این گروه 1638قطعنامه 
با داعش در سوریه به عنوان تهدید نیز بر مبارزه  2368ایاالت متحده در زمان تصویب قطعنامه 

الملل تاکید نموده و مدعی شده که دولت آمریکا به درخواست دولت عراق، صلح  و امنیت بین
میل در مقابله با نیروهای در حال کمک برای نابودی داعش است ولی دولت سوریه، ناتوان و بی
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اقدامات آن در سوریه، کنند و لذا داعش در کشورش است که علیه دولت عراق اقدام می
های تروریستی در سوریه مشروعیت قانونی دارد. دولت ترکیه نیز مدعی مقابله با داعش و گروه

  .(Guidero & Carter, 2019: 20-22)نداشده که امنیت این کشور را با تهدید دائمی مواجه ساخته
غربی در این استدالل با چند  در این زمینه باید توجه داشت که دیدگاه ترکیه، کشورهای عربی و

های تروریستی در سوریه مشکل مواجه است اول اینکه تعریف و رویه یکسانی در قبال گروه
کنند که از سوی برخی هایی حمایت میوجود ندارد زیرا که هر کدام از این کشورها از گروه

اند عالوه بر ، شناخته شدههای تروریستی و توجیه اقدام علیه آناندیگر از کشورها به عنوان گروه
ای که حتی از دیدگاه ترکیه، کردهای سوریه را نیز شامل این، تفسیر موسع دفاع مشروع به گونه

دهد که اجماع نظری در این مورد شود و مخالفت کشورهای غربی با این مساله، نشان میمی
جمله روسیه و ایران برای  های درگیر دیگر ازوجود ندارد. همچنین این استدالل عمال برای طرف

بویژه به دلیل اینکه با رضایت دولت این کشور هم  –های تروریستی در سوریه مقابله با گروه
 و قوانین اعمال هایچالش دهنده نشان باشد. این موارد،تر میقابل قبول -گیردصورت می

 امنیت، و صلح به دستیابی توجیه توسل به دفاع مشروع برای و عدم اجماع در المللیبین هنجارهای
کنند را آشکار ایفای نقش می داخلی هایدرگیری در غیردولتی بازیگران در شرایطی که ویژهبه

 سازد.می
 

 گیری نتیجه
 20ر قرن ژه دترین عناصر نظم وستفالیایی، با گذشت زمان بویحاکمیت به عنوان یکی از مهم

کلی و شالملل، دستخوش تحول جدید حقوق بینهای گیری قواعد و رژیممیالدی در پرتو شکل
 ه روابطه عرصماهوی شده است. این مساله تحت تاثیر ورود بازیگران جدید فروملی و فراملی ب

سبب شده  های حقوق بشری و...الملل، گسترش وابستگی متقابل کشورها، جهانی شدن رژیمبین
تی و از حاکمیت در مفهوم سنمداخله، گذار  و حاکمیت پارادوکس است که در بازخوانی

از  ار گیرد.الملل نوین قروستفالیایی آن، به مفهومی متفاوت، در دستور کار نهادهای حقوق بین
 وابستگی شدیدنولیبرال و ت شدن جهانی در قالب داریسرمایه نظم جهانی سوی دیگر، گسترش

مطلق به  حاکمیت راینبناب. منجر شده است ملی مرزهای اهمیت به فروکاستن کشورها متقابل
 ست. نام دارد تغییر یافته ا« حاکمیت مشروط»که  مسئولیت حاکمیت نسبی و توام با 

های آن، مفاهیمی مانند مداخله نیز واسازی شده و محدودیت سنتی حاکمیت در معنای با افول
تمرکز بر های مداخله با گیری رژیمها در حکمرانی تشدید گردیده است لذا شکلحاکم بر دولت

المللی در های بینمسئولیت های پاسخگو به شهروندان خود و همچنین متعهد به ایجاد دولت
باشد با این وجود، مسلما با توجه به نقش مهم منافع الملل نوین میدستور کار حقوق بین

المللی از آن، هنوز مسیر پیچیده و های حقوق بینهای بزرگ و تحت تاثیر بودن رژیمقدرت
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های شورای مبهمی در مورد قانونی و مشروع بودن مصادیق مداخله وجود دارد چنانچه فعالیت
های لیبی و سوریه، تفسیر حاکمیت و مداخله در بحرانهای بزرگ در امنیت و بویژه رفتار قدرت

این مساله را آشکار ساخته است. بر این اساس، آنچه در این مقاله در مورد نسبت پارادوکس 
کند الملل مورد اشاره قرار گرفت فرضیه این پژوهش را تایید میت و مداخله در حقوق بینحاکمی

 مسئولیت ی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزایدالمللبینکه در پرتو ارتباطات 
 المللبینسایبری، نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق  جهانی وجدان بویژه تحت تاثیر کشورها

ی تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با نوین در راستا
 های بزرگ سوق داده شده است.راستا با منافع قدرتها و همدولت مسئولیت 
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