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چکیده
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشیی ا نضیگ تسیترد ظ ن یا منی حضیو
بنیادین انسانها در دهۀ  09میالدی ظ همچنین اق ا هایی است که موجبات ته ی علیه صیل
را فراهم آظرد که این امر در قطعنامههای شورای امنیت منعکس است .براساس تیاار دبییر
کل ظقت سا مان ملل ،در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بن های 831ظ  830بیانییۀ سیران
دظلت ها در اجالس مجمع عمومی ملیل متحی در سیال  5992بیه تصیویب رسیی  .مسیئولیت
حمایت در برابر بن  7ا مادۀ  5منشور ملل متح موسو به اصل منع م اخلیه ،در برابیر ظقیو
جنایات جنگی ،جنایت علیه بشر ،پاکسا ی نیاادی ظ ننوسیی ظ فیعو دظلیتهیا در حماییت ا
حضو اتبا یا م اخله در ظقو ظ استمرار نضگ این حضو  ،قرار ترفت .امیا در بحیس سیوریه بیا
توجه به آنچه ا فوریۀ  5988تا به امرظ شاه آنیم ،بیانگر نضیگ تسیترد ظ ن یا منی حضیو
بنیادین شهرظن ان ظ اتبا این کشور ا ناحیۀ برخی ا نیرظهای دظلتیی ظ همچنیین تیرظ هیای
مسل مخالو در بحران سوریه است .با توجه به ظظیفۀ ذاتی شورای امنیت در برقیراری صیل ظ
امنیت بینالمللی ،متأسفانه شورا بهدلیل اختالف ش ی میان اعضای دائم خود ،بنا بیه مصیال ظ
اغراض متفاظتی که نسبت به آن کشور دارن  ،به ناتوانی اعمیال مسیئولیت حماییت ظ تسیتر
نضگ مکرر ظ فاجعهبار حضو بنیادین مرد سوریه دامن د ان .
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مقدمه
پس ا تحوالتی که در سال  5989ا انضالب مرد تونس ظ سضوط حکومت یینالعابی ین بین
علی در خاظرمیانه عربی آغا ش  ،به ت ریج تب تغییرات بنیادین سیاسیی ظ اجتمیاعی بیا بیه را
افتادن جنبش های اعترافی مرد خاظرمیانه نسبت به سیاسیتهیای برخیی ا دظل عربیی بیاال
ترفت .سوریه هم ا این مسئله مستثنا نبود ،لکن به عوض بهار عربی ،توفانی مهیب ظ ظحشت ا
جایگاین آن بهار نوی بخش ش  .ش ت این توفان به ان ا ای است که با ظجیود تذشیت حی ظد
پنج سال ظ کشته ظ خمی ش ن ص ها هاار نفر ا مرد سوریه ظ میلیونها آظار در کشیورهای
همسایه ش ظ اخیراً هم موج ظرظد این پنا جویان به حیو ۀ اتحادییۀ ارظپیا ،ایین اتحادییه را بیا
مشکالت ع ی ۀ انسان دظستانه ،اقتصادی ظ سیاسی مواجه کرد است .امرظ در حضیضت سیوریه
به آ مایشگاهی مجها ظ متنو ا انوا نضگ قواع عرفی ظ معاه ای در حضو بینالملل مبی ل
ش است.
اظلین بار در مارس  ، 5988میرد شیهر درعیا در اعتیراض بیه با داشیت جنی نوجیوان کیه
به ظاسطۀ شعارنویسی توسط نیرظهای امنیتی محلی با داشت ش بودن ظ سپس با داشت جنی
تن ا سران قبیله که برای استمالت ظ شفاعت برای آ ادی آنان مراجعه کرد بودنی  ،دسیت بیه
ت اهرات ب ظن سالح یا سایر تجهیااتی که ممکن است برای ایجاد بلوا ظ اغتشیا بیهکیار رظد،
برای آ ادی ن انیان ظ تضبی عملکرد نیرظهای مسئول دظلتی می نن ظ نه برای تغییر ظ سیضوط
حکومت مرکای .اما پاسخ نیرظهای امنیتی ظ ف اغتشا با خشونت ظ تن ی همرا بود که در
نهایت تضابل بین طرفین به کشته ظ خمی شی ن عی ای ا ت اهرکننی تان ظ با داشیت د هیا
معترض منجر می شود .پاسخ تن ظ خشن نیرظهای امنیتی ظ ن امی در درعا نه تنها منتهیی بیه
خامو ش ن غائله ظ اعتراض نمیشود ،بلکه موجب شعلهظر شی ن آتیش خشیم میرد شی ظ
اعتراض به این موفو ظ سیاستهای دظلت به سراسر شهرهای سوریه سرایت میکن  .با توجیه
به تستر اعترافات مردمی در شهرها ،ارتش سوریه در کنار نیرظهای امنیتی ظ سایر نیرظهیای
هوادار دظلت ا آپریل  5988با استفاد ظ اسیتعمال سیالحهیای سیبک ظ سینگین ظ تجهییاات
ن امی جون تانک ظ رهپو ظ همچنین بهر تییری ا تیوان هیوایی ارتیش ،در پیی برخیورد ظ
خامو کردن اعتراضهای مردمی ،ا طریق تلولهباران شهرهای درعا ،ادلب ،حمص ظ محاصیرۀ
آنها میپردا د؛ یعنی بهطور عملی ظ ج ی ظارد فا ن امی میشیود .بیا توجیه بیه مسیل شی ن
نیرظهای مخالو دظلت مرکای ظ آغا درتیریهای ن امی بین طرفین ،ظفعیت حاکم بر سیوریه
ا من ر حضو بینالملل ا حالت اغتشا ظ آشوبهای خیابانی خارج شی اسیت (Arimatsu,
) .Choudhury, 2014: 7-19در این مضالۀ تحضیضی بررسی پیرامون دکترین مسیئولیت حماییت
در بحران سوریه ظ کارکرد آن م ن ر است .بر همیین اسیاس اظالً ریشیههیای پیی ایش ظ نضیج
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ترفتن دکترین مسئولیت حمایت پس ا پایان جنگ سرد ظ فرظپاشیی اتحیاد جمیاهیر شیورظی
سابق (  ،)8009-08ثانیاً مر ظرظد ظ قلمرظ این دکترین در صورت ظقیو بحیرانهیای شی ی ظ
داخلی یا خارجی که به نضگ حضو بنیادین بشری منجر میشود ظ در نهایت تطبیق موفو بیا
بحران سوریه ،بررسی ظ نتیجهتیری خواه ش .

ریشههای پیدایش دکترین مسئولیت حمایت
اظلین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا دکترین مسئولیت حمایت 8با بنی 7
ا مادۀ  5منشور ملل متح یا همان اصل منع م اخله در امور داخلی سایر دظلیتهیا بیهجیا در
موارد اعمال فصل هفتم منشور ظ تحت رهبری شورای امنیت در تعارض قرار دارد یا خیر؟
آنچه امرظ مرد دنیا را به عنوان یکی ا تابعان حضو بین الملل در امور مربوط به مضیررات
ظ قواع حضو بشری ظ بشردظستانه ا هم ج ا میسا د ،مر های سیاسی بین دظلتها نیست که
به دلخوا سیاستم اران رظی صفحات کاغذ ترسیم میش  .امرظ مر های سیاسیی ظ جغرافییایی
اهمیت کمتری نسبت به مر های ای ئولونیک دارن  ،این مر هیای ایی ئولونیک موجیب جی ایی
مرد ظ ملل ا هم ش  ،البته ج ایی بر اثر افکار ظ عضی تا تی ن ارد ،یرا در دظرۀ اظل حضیو
بینالملل ،عضای مذهبی ظ در دظرۀ دظ  ،افکار ملیترایانه موجبات این ج ایی ظ افترا را فیراهم
آظردن  ،بهعبارت دیگر ،امرظ دیگر قلمرظ صالحیت ملی ظ انحصاری دظلتها کیه حیو ۀ داخلیی
آنها قلم اد میش  ،آنچنانکه در مان تأسیس سا مان ملیل تصیور مییشی  ،قلمیرظ محصیور ظ
اختصاصی ظ نفوذناپذیر بهشمار نمیآی ظ حضو بینالملل ظ قواع حاکم بر آن به مرظر ایا خوا
ظ ناخوا به داخل آن را یافته است (ذظالعین.)382 :8310 ،
دیر مانی دظلتها به اصل صالحیت ملی ظ ع م اخلیه در امیور داخلیی خرسین بودنی ظ
رفتار با شهرظن ان خود را موفوعی نمیانگاشتن که مانی حضو بیینالملیل در ایین میورد بیه
تح ی حاکمیت آنها بپردا د .در سالهای اظلیۀ تأسیس سا مان ملیل متحی  ،ایین خیو بینیی
برای دظلت ها ظجود داشت ،که حریم محفوظ ا م اخله یا حیاط خلیوت آنهیا همچنیان پیردظا
خواه مان  .با ظجود این ،قلمرظ حکومتی محفوظ ا (م اخالت بینالمللی) مح ظد ای است کیه
حضو بین الملل هنو در آن به طور کامل تا ننهاد است .ب یهی است این قلمرظ متغیر است ظ
با توسعۀ حضو بینالملل بیش ا پییش محی ظد مییشیود .بیهعبیارت دیگیر ،معییار تشیخیص
موفوعات تحت سیطرۀ صالحیت ملی ،تعهی ات بیین المللیی آن اسیت کیه هیر رظ تسیتر
مییاب (ظاالس .)378 :8317 ،امرظ  ،ج ایی قلمرظ حضو داخلی ظ حضو بینالملل آنچنانکیه
در حضو بین الملل کالسیک معتبر است ،عمالً ار خود را ا دسیت داد اسیت ظ در آسیتانۀ
1. Responsibility to Protect
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دظرۀ سو حضو بینالملل بای بهسرعت خالیی را کیه ا عضیبنشیینی حضیو داخلیی حاصیل
میشود پر کن  ،ظترنه ممکن است این خأل موقتاً توسیط سیاسیت پیر شیود (ذظالعیین ،همیان:
.)381
8
پایههای علمی ظ تئوریک پی ایش دکترین مسیئولیت حمایت)بیه مضولیۀ امنییت انسیانی ظ
حاکمیت بهمثابۀ مسئولیت 5با میتردد ظ براساس ن ریۀ اعالمیی ،حاکمییت تعهی اتی در برابیر
تابعان خود ظ جامعۀ بین المللی دارد ظ در صورت نضگ یا ع ایفای تعهی ات ،دارای مسیئولیت
خواه بود ). (Deng, 2006: 219
ا سوی دیگر ،مفهو امنیت انسانی که بر فرد فرد انسیانهیا تأکیی دارد ،نخسیتین بیار در
تاار توسعۀ انسانی (برنامۀ عمران ملل متحی ) در سیال  8001مطیرح شی ظ شیامل هفیت
مؤلفه برای تبیین امنیت انسانی است ،که عبارت ان ا  :امنیت اقتصادی ،امنیت غیذایی ،امنییت
به اشتی ،امنیت یستمحیطی ،امنیت شخصی ،امنیت اجتماعی ظ امنیت سیاسی.3
به هر حال امنیت انسانی مضوله ای است که بر ظاقعیاتی جون درتییریهیای خشیونتآمییا،
فضر ،بحرانهای بشردظستانه ،بیماریهای فراتییر ،ته یی  ،بییعی التی ظ نیابرابری مییپیردا د ظ
رعایت موا ین ظ مضررات حضو بشری ،پایۀ حمایت ا امنیت انسیانی اسیت ظ پ یی ۀ تکیالیو ظ
تعه ات با پذیر اهمیت اخالقی ظ سیاسی (امنیت انسانی) را تکمیل میکنی  .امنییت انسیانی
دارای جهار عنصر ظ ظیاتی است ب ین شرح که :الو) امنیت انسانی یک نگرانی جهیانی بیود ظ
به همۀ مرد فضیر ظ ثرظتمن جهان مرتبط است؛ ب) عناصیر متشیکلۀ امنییت انسیانی بیه هیم
ظابستگی متضابل دارن ؛ ج) امنیت انسانی راهکار ساد تری در جهت پیشیگیری ظ در مضایسیه بیا
م اخالت بع ی است؛ د) امنیت انسیانی بیر محورییت میرد قیرار دارد .در مضابیل آن امنییت
دظلتم ار با سه عنصیر ظجیود دارد کیه عبیارتانی ا  :الیو) نیرظهیای ن یامی ،ب) اختییارات
حاکمیتی ظ ج) صالحیتهای سر مینی (ظکیل.)329 :8305 ،
با توجه به دی تا های مربوط به اصل منع م اخلیه ظ تئیوریهیای مبنیایی آن ظ در مضابیل،
شکلتیری دکترین مسئولیت حمایت براساس دظ مضولیۀ امنییت انسیانی ظ حاکمییت بیهمثابیۀ
مسئولیت ،بای اذعان داشت که پس ا فرظپاشی اتحاد جماهیر شورظی سابق ،بیا رشی فااینی ۀ
مخاصمات داخلی مواجه می شویم ،که به برظ فجایع تأسوبار انسیانی در نیواحی مختلیو دنییا
منجر ش است .در پی این حوادث دلخرا  ،دکترین مسئولیت حمایت به تعرییو ج یی ی ا
حاکمیت مسئوالنه می پردا د ظ در حضیضت با تابی است ا حساسیتهای جامعۀ بینالمللیی بیه
این حوادث .پس آنچه در مسئولیت حمایت مطرح بود ظ اساس شکلتیری این دکتیرین قیرار
1. Human Security
2. Sovereignty as Responsibility
3. UNDP, Human Development Report 1994, (New York: Oxford University 1994),
http//hdr/reports/global 1994/en/
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ترفته ،بر این پایه استوار است که هیر تیا دظلتیی در حفیپ ظ پاسی اری ا حضیو بنییادین ظ
اساسی بشر نسبت به شهرظن ان ظ اتبا خود عاجا بود یا خود در این نضگ حضو دخیل باش ،
با ظجود بن  7مادۀ  5منشور ملل متح که بیانگر اصل ع م اخله است ،مسئولیت حماییت ظ
حراست ا این قبیل حضو نضگش به جامعۀ بینالمللی محول میشود.
بر پایۀ این دکترین ،دظلتها حق سکوت ظ جشمپوشیی در برابیر نضیگ اساسیی ظ بنییادین
حضو انسانها را ن ارن  .اما این مسئله ،امرظ هنو در مرحلۀ دکتیرین بیاقی مانی ظ ا حضیو
نر  8پای به حو ظ مح ظدۀ حضو سخت 5نگذارد (نجفی اسفاد ،)351 :8305 ،ییرا اقی ا ا
جانب دیگران 3به رسمیت شناخته نش است .اق ا ا جانب دیگیران بی ین معناسیت کیه هیر
دظلتی حتی آنجایی که منافع مستضیم حضوقی ن ارد ،میتوان به نیابت ا سیایر دظلیتهیا علییه
دظلت ناقگ اق ا کن .
مالح ه می شود که دکترین مسئولیت حمایت به حمایت ا فرد انسانی در محیط ملی کیه
با شاخۀ ن ا بینالمللی ح مایت ا حضو بشر مرتبط است ،که پس ا پایان جنگ جهیانی دظ
در ظاکنش به جنایات سران آلمان نا ی در پهنۀ جامعۀ بینالمللی رش ظ توسعه یافته است ،بیا
میتردد (فلسفی.)531 :8309 ،
ا آغییا دهییۀ  8009بییه بعیی  ،بیشییتر مخاصییمات مسییلحانه جنبییۀ داخلییی داشییته ظ در
کشورهایی رخ داد که حضو بشر ارج ظ ق ر جن انی ن اشته است ظ بهطور کلی ،بییعی التیهیا
ظ نابرابریهای اجتماعی – اقتصیادی ییا رفتیار تبعییگآمییا نسیبت بیه بعضیی ا اقلییتهیای
قومی ظ مذهبی ،سبب سا اصلی این مخاصمات بود است .فضر ظ تنشهای اجتماعی ظ اقتصادی
ناشی ا آن ،شکنن تی دستگا های حکومتی که بیمییل ییا نیاتوان ا رعاییت حضیو بشیرن ظ
همچنین ،دامن دن به منا عات قومی ظ مذهبی برای کسب یا حفپ اقتی ار سیاسیی ظ ا همیه
ب تر ،ارعاب ظ کشتار برای رسی ن به ق رت ،باعس آغا ظ ت اظ بسیاری ا منا عات ظ مخاصمات
مسلحانه مرتبار در سالهای پس ا فرظپاشیی شیورظی مییتیردد (ممتیا ظ رنجبرییان:8317 ،
.)508
همانتونهکه بیان ش  ،عمق حوادث منتهی به برظ فجایع دهشیتبیار انسیانی در دهیۀ 09
میالدی در سومالی ،بوسینی – هیر تیوین ،آنگیوال ،ئییر ،سییرالئون ،رظآنی ا ،برظنی ی ظ سیایر
کشورهای آفریضایی ،سبب ش تا کوفی عنان ،دبیر کل ظقت سا مان ملل در تاار موسیو بیه
هاار در سال  5999به طرح این پرسش بپردا د که جنانچیه می اخالت بشردظسیتانه تعرفیی
غیرقابل قبول به حاکمیت باش  ،جگونه بای به ظفعیتهایی جون رظآن ا ظ سربرنیتسا که نضیگ
1. Soft Law
2. Hard Law
3. Actio Popolaris
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فاحش ظ سیستماتیک حضو بشر ،که ظهن تما بشریت است پاسخ دهیم؟ متعاقباً دظلت کانیادا
در پاسخ به پرسش آقای کوفی عنان ،مبادرت بیه تشیکیل کمیسییون متشیکل ا حضوقی انان ظ
کارشناسان برجستۀ بین المللی تحت عنوان «کمیسیون بین المللی م اخله ظ حاکمیت دظلیت»8
می کن  .ه ف این کمیسیون یافتن راهی برای توجیه می افعات بشردظسیتانه بیود ،جالیب آنکیه
دستاظرد جنین دکترینی نه با مضررات منشور ظ نیه بیا حضیو بیینالملیل عرفیی مطابضیت دارد
(دادان یش.)800 :8308 ،
به هر تض یر تاار کمیسیون در سال  5998تض یم کوفی عنان دبیر کل ظقت سا مان ملل
میشود ظ نتیجۀ رهیافتهای بهدستآم  ،منشأ تاار دبیر کیل بیا عنیوان «جهیانی امینتیر،
مسئولیت مشترک ما» می شود .به هر حال ،کوفی عنان تاارشیی تحیت عنیوان «آ ادی بیشیتر
به سوی توسعه ،امنیت ظ حضو بشر برای همه» را به مجمع عمومی سران در سال  5992ارائیه
میکن که در بن  832آن ،مسئولیت حمایت مورد تأیی ظ پذیر سران حافر در اجالس قرار
میتیرد ظ در بن های  831ظ  830در سه مورد با این مسیئولیت ییا در حضیضیت بیا اعمیال آن
موافضت حاصل میشود که عبارتان ا :
 .8مسئولیت حمایتی دظلتها در حمایت ا اتبا خود در برابیر ننوسیی  ،پاکسیا ی قیومی،
جنایت علیه بشریت ظ جنایات جنگی؛
 .5کمکهای بینالمللی به کشورهای درحال اعمال این مسئولیت؛
 .3پاسخ بهموقع ظ قاطع جامعۀ بینالمللی در مواردی که دظلت مربوطه ناتوان ا پاسیخگویی
به این ظفعیتها باش (همان 800 :ظ .)879
در هر صورت ظ با تما این تفاصیل بای تفت که جوهرۀ مسئولیت حمایت ،یک رظ حفپ
ظ حراست بهینه ا امنیت بشری با مشارکت حضو ملی ظ بین المللی است ،بییتردیی آنچیه در
این ن ریه نهفته ،دستیابی به جیای ظرای ظاقعیتی است کیه در حیو ۀ رظابیط بیینالملیل ا آن
بهعنوان صل منفی ،یعنی ظفعیتی که در آن جنگ ظجود ن ارد ،ییاد مییشیود .اترجیه جنیین
ظفعیتی برای تحضق آنچه دکترین در پی آن است ،شرط ال بهحساب میآی  ،اما شرط کیافی
برای دستیابی به آن ه ف اصیل ظ اخالقی ،برقراری صل مثبت است ،که در دی تا کانتی ظ در
دنیای امرظ مستلا شکستن برخی حصارهایی است که قالبهای حضو بینالملل کالسیک که
بعضاً با اخال جهانی سا تاری ن ارد ،بر آنها تکیه د است (سواری ظ حسیینی8377 :8309 ،
ظ .)8371
شورای امنیت در قطعنامۀ شمارۀ  8071مصوب  51آپریل  5990با عنوان «محاف ت ا غیر
ن امیان در درتیریهای مسلحانه» مسیئولیت حماییت را تأییی مییکنی ظ در بنی  1اجراییی
قطعنامه میتوی  :مفاد بن های 831ظ  830سن نهایی نشست سران در سال  5992در ارتبیاط
1. International Commission on Intervention and State Sovereignty
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با مسئولیت حمایت ا افراد در برابر ننوسی  ،جنایت جنگی ،جنایت علییه بشیریت ظ پاکسیا ی
ناادی ظ امور تأیی مج د قرار میده 8.
بای این رظی اد را پیشرفت مفهومی بسیار مهم دانست ،یرا هرجنی قطعنامیههیای مجمیع
عمومی در معرفی اصول خاص مفی ظ مهمان  ،جایگا شورای امنیت بهعنوان یک نهاد اجراییی،
این اهمیت را دظجن ان میکن ).(Gareth, 2007: 101
قطعنامۀ شمارۀ  8790مصوب  38آتوست  5990شورای امنیت در خصوص ظفعیت دارفور
سودان ظ ایجاد مأموریت بین المللی نیرظهیای حیافپ صیل هیم ،بیا ییادآظری قطعنامیۀ ،8071
بن های 831ظ  830بیانیۀ نهایی سران در اجالس مجمع عمومی ملل متحی در سیال  5992را
تأیی میکن  5.شورا عینیاً در قطعنامیۀ شیمارۀ  8700مصیوب  38جیوالی  5997در خصیوص
مأموریت حفپ صل مشترک سا مان ملل با اتحادیۀ آفریضایی بیا تأییی قطعنامیههیای میذکور،
مج داً بحس مسئولیت حمایت در بن های  831ظ  830بیانیۀ نهیایی سیران در اجالسییۀ سیال
 5992را تأیی میکن 3.
تأیی ات مکرر شورای امنیت در قالب قطعنامههای ذیل فصل  7منشور در سالهیای 5990
ظ  5997ظ ایضاً قطعنامۀ مربوطه به اعمال این مسئولیت در بحران لیبی در سیال  5988مبیین
جا افتادن ظ پذیر ت ریجی دکترین بود  ،لکن را طوالنی تا تب یل این هنجار به ییک قاعی
در حضو بینالملل در پیش است.
اما جا دارد قبل ا ظرظد به بحس بع ی ،اشار ای اجمالی به تفاظت میان مسئولیت حمایت با
م اخلۀ بشردظستانه 1صورت پذیرد .ب ین شرح که م اخلۀ بشردظستانه عبارت اسیت ا دخالیت
ن امی برای حمایت ا اتبا دیگیر دظلیت هیا ییا اتبیا دظلیت میورد م اخلیه ا سیوی کشیور ظ
م اخله ترا که بیشترین آن برای دفا ا حضو بشر ظ دفا ا دموکراسی صورت میترفت ،مثل
م اخلۀ آمریکا در ترانادا در سال .8013
م اخلۀ حمایتگرانه عبارت است ا دخالت ن امی برای حمایت ا اتبا کشور م اخلهکنن ،
که بیشتر تا نیمۀ قرن بیستم مص ا داشیته اسیت .امیا مسیئولیت حماییت فراتیر ا دظ مضولیۀ
باالست ،جراکه م اخلۀ بشردظستانه ،بیم سلطه براساس سلسلهمراتب ق رت بینالمللی را ایجیاد
می کن  ،ظلی در ان یشۀ مسئولیت حمایت ،عنصیر همبسیتگی بیینالمللیی جیای ترفتیه اسیت
(ظکیل.)520 :8309 ،
بی تردی دکترین مسئولیت حمایت مکمل م اخلۀ بشردظستانه ظ در حضیضت شکل پیشرفته
ظ تکاملیافتۀ آن است ،همانتونهکه کوفی عنان دبیر کل ظقت سیا مان ملیل در تیاار سیال
1. S/RES/1674, 28 April 2006
2. S/RES/1706, 31 August 2006
3. S/RES/1769, 31 July 2007
4. Humanitarian Intervention
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 5992خود موسو به «آ ادی بیشتر :به سوی توسعه ،امنیت ظ حضو بشر برای همه» ،میتوی :
مسئولیت حمایت دیگر منحصراً بهعنوان جانشینی برای م اخالت بشردظستانه تلضی نمییشیود،
بلکه رظیکردی در ارتضای تعه تما ملتها به حکومت قانون ظ امنیت انسانی محسوب میشیود
).(Carsten, 2007: 107
ا سویی تریفیتس ،کالگان ظرظچ ،در تعریو م اخلۀ بشردظستانه در کتاب مفیاهیم کلیی ی
در رظابط بین الملل می توین م اخلۀ بشردظستانه به اق ا قهری توسط یک دظلت یا ترظهیی ا
دظلت ها در قلمرظ دظلت دیگر ب ظن موافضت آن اشار دارد که یا مینههای انساندظستانه متعه
است یا به جهت با تردان ن دظلت قانونی اتخاذ میشود ظ بهطور معمول با بهکارتیری نیرظهای
ن امی همرا است ،ظلی فرظرتاً همیشه اینتونه نیست ( مانی ظ نوری.)502 :8308 ،
کمیسیون بینالمللی م اخله ظ حاکمیت دظلت در سال  ،5998سه دلیل عمی در تیاار
خود برای جایگاینی «مسئولیت حمایت» به عوض «حق م اخلۀ بشردظستانه» بیان میکن .8 :
ظانۀ «حق» اصوالً ناظر است به امتیا های دظلیت م اخلیهتیرا ،درحیالیکیه میراد ا مسیئولیت،
حمایت ا انسانهایی است که حضو اساسی آنیان بیهطیور تسیترد در حیال نضیگ اسیت؛ .5
مسئولیت حمایت ذاتاً متوجه همۀ دظلتهیای میابیان اسیت ظ اصیوالً م اخلیهای در مسیئولیت
حمایت صورت نمیتیرد؛  .3مسئولیت حمایت منحصر به م اخلۀ ن امی نیست ،بلکیه پییش ا
این مرحله ،مرحلۀ پیشگیری ،سپس مرحلۀ ظاکنشی که جایی ا آن م اخلۀ ن امی است ظ پس
ا آن مرحلۀ با سا ی قرار دارد (توسلی نایینی ظ آقا داظدی.)573 :8303 ،

قلمرو اعمال دکترین مسئولیت حمایت
همانطورکه تفته ش  ،بنابر تفکر حاکم در دظرۀ جنیگ سیرد ،دکتیرین مسیئولیت حماییت در
تعارض با اصل منع م اخله (بن  7ا مادۀ  5منشور ملل متح ) ظ حتی اصل منع توسل بیه ظر
ظ اصل حسن نیت در رظابط بین دظلت ها قرار دارد ،اما پس ا پایان ایین دظر در صیورت نضیگ
تسترد ظ ن ا من حضو اساسی ظ بنیادین انسانها با توجه به مضولیۀ امنییت انسیانی ،ظظیفیۀ
حمایت ا این حضو در ظهلۀ اظل مسئولیت دظلتهاست کیه در صیورت عجیا ا جلیوتیری ییا
دخالت در این نضگ ،این مهم به جامعۀ بینالمللی ظ سایر دظلتها منتضل میشود .حیال اظلیین
سؤالی که به ذهن می رس آن است که میاان این نضگ ا جه ش تی بای برخوردار باش ظ ایین
مر آال بشری که موجب ظرظد به حیطۀ اصل منع م اخله میتردد ،تا کجاست؟ ییرا دکتیرین
مابور می توان کارکردی دظتانه داشته باش ؛ هم ا ن یر پاییان بخشیی ن بیه نضیگ تسیترد ظ
ن ا من حضو بنیادین انسان ظ هم میتوان در اجرای منویات ظ مطامع ق رتهای بینالمللی ظ
حتی منطضه ای برای تغییر حکومت های غیرهمسو با آنها ظ ساقط کردن دظلتهایی که مغایر بیا
خواست این قبیل ق رتها عمل میکنن  ،مورد سوءاستفاد قرار تیرد.
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با توجه به مادۀ  30منشور ملل متح  ،در خصوص ظظایو ظ اق ا های شورای امنیت ا ن ر
برقراری صل ظ امنیت بین المللی ،سه مفهو ته ی علییه صیل  ،نضیگ صیل ظ اعمیال تجیاظ ،
ته ی بر صل معنای بسیار ظسیع تری دارد .به همین سبب ،هر عملی که احتماالً نضگ صل ییا
تجاظ باش  ،می توان (ته ی بر صل ) تلضیی شیود .مثیل ظفیعیتی کیه در آن ظجیود مخاصیمۀ
مسلحان ه کامالً مشهود بود  ،اما شورا آن را ته ی بر صل دانسته است .همچون قطعنامۀ شمارۀ
 8557در قضیییۀ مخاصییمات مییر ی میییان اریتییر -اتیییوپی در سییال  .8000شییورای امنیییت
همانتونهکه تفته ش  ،دامنۀ شمول ته ی بر صل را بهنحو جشیمگیری نسیبت بیه حیوادث ظ
مسائل داخلی کشورها تستر داد است ،برای مثیال در مینیۀ مخاصیمات مسیلحانۀ داخلیی
جملگی آنها را که ا سال  8008به بعی رظی داد  ،ته یی علییه صیل قلمی اد کیرد .ا جملیه
قطعنامههای شمارۀ  701در سیال  8005در قضییۀ سیومالی ،شیمارۀ  711در سیال  8005در
موفو لیبریا ،شمارۀ  101در سال  8003ظ  8857در سال  8007در قضیۀ آنگوال ظ سایر موارد
مشابه (فلسفی ،همان.)539 :
تاهی انعکاس ظقایع داخلی در جامعۀ بین المللی سبب ش است تا آن حوادث را هم ته ی
بر صل قلم اد کن  .برای مثال در قطعنامۀ  8971مورخ  8000در قضیۀ ئیر ،جنگ داخلیی در
آن کشور را «بحران انسانی» ظ موج «ته ی بر صل » توصیو کرد ظ آن را عامیل جابیهجیایی
تع اد انبوهی ا پناهن تان ظ اشخاص دیگر دانسته است .تاهی شورا نضگ حضو بشر یا حضیو
بشردظستانه در مخاصمات داخلی را بهدلیل ظسعت آن «ته ی ی بر صل » قلم اد کرد است .ا
جمله در قطعنامۀ  050مورخ  8001در قضیۀ جنگ داخلی رظآن ا با ایین اسیت الل کیه شی ت
بحران انسانی در این کشور بهح ی است که صل به مخاطر افتاد ظ امنیت منطضه مختل ش
است یا در قطعنامۀ شمارۀ  157مورخ  8003در قضیۀ بوسنی ظ هر توین ،شورا پس ا تصی یق
موارد نضگ فاحش ظ بسیار تستردۀ حضو بشردظستانۀ بینالمللی ،تجاظ سا مانیافته بیه نیان،
پاکسا ی مستمر ظ م اظ ناادی در یوتسالظی سابق ،دستور به تأسییس دادتیاهی بیینالمللیی
برای رسی تی ظ تعضیب عامالن این جنایات ،صادر میکن (همان 531 :ظ .)532
صرفن ر ا اق ا ها ظ رظیۀ عملی شورای امنیت که جملگی بیانگر ظرظد ظ م اخلیۀ آن نهیاد
اعم ا ن امی یا غیرن امی ا جهت عجا دظلت هیای درتییر نسیبت بیه حفیپ حضیو بنییادین
انسانها یا تعم در نضگ ن ا من آن است ،دبیر کل ظقت سا مان ملیل کیوفی عنیان در سیال
 5991در تاار خود با عنوان «جهانی امنتیر ،مسیئولیت مشیترک میا» 8منبعیس ا تیاار
کمیسیون بینالمللی م اخله ظ حاکمیت دظلت در سال  ،5998میتوی «اصل ع م اخلیه در
امور داخلی نمی توان برای حمایت ا اعمال نسلکشی یا دیگر اق امات بیرحمانه که بهدرسیتی
ته ی ی علیه امنیت بین المللی است مورد استفاد قرار تیرد ظ ،...با امضای منشور ملیل متحی ،
1. A More Secure World, Our Share Responsibility
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دظلتها نه تنها ا ماایای حاکمیت بهر میبرن  ،بلکه همچنین مسئولیتهای ناشی ا حاکمیت
را نیا عه دار میتردن » (دادان یش ،همان.)800 :
اما مسئلۀ مهم ،بررسی ظ شناسایی مسئولیت اظلیۀ دظلتها در جلوتیری ا ظقو نضیگهیا ظ
پایمال ش ن این حضو اساسی ظ بنیادین است .یکی ا مهیمتیرین اصیول بیرای شیناخت ایین
مسئولیت ظ تعه اظلیۀ دظلت درتیر در مسئله ،توجه به اصل تال اسیت .براسیاس ایین اصیل،
دظلتها بای تمامی توان ظ تال خود را در مینۀ پایبن ی به تعه ات بیینالمللییشیان بیهکیار
تیرن  .یکی ا مهم ترین تعه ات هر دظلتی براساس منشور ،الاا آنها به احترا ظ تیرظیج حضیو
بشر ظ جلوتیری ا نضگ آن است .امرظ میبینیم که هیچ دظلتی این مفهو را ،که حضو بشیر
بای در تما نضاط جهان رعایت شود ،به جالش نمیکش  .بیا توجیه بیه صی ظر اعالمییۀ جهیانی
حضو بشر ظ سایر معاه ات ظ کنوانسیونهای حضو بشری که اغلب جنبیۀ قاعی ۀ آمیر  8پیی ا
میکنن ظ جاظ معاه ات ار شی محسوب میشون  ،مبنی بر اینکه اصول کلی ج ی ی در حضو
بینالملل ا نیمۀ دظ قرن بیستم بهظیا پس ا پایان جنگ سرد ایجاد ش که بیه موجیب آن،
تخلفات ش ی ظ تسترد ا حضو بنیادین بشر ظ آ ادیهای اساسیی انسیانهیا ممنیو اسیت ظ
دظلتها هم بهت ریج این ای ظ اصل را پذیرفتهان  ،این اصیل دظلیتهیا را بیه تی ظین ظ اجیرای
مضررات خاص در مورد حضو بشر ملا نمیکن  .بلکه دظلتها را ملا میکن ا یر پیا نهیادن
مکرر ظ نضگ ج ی همۀ حضو اساسی ظ همچنین نادی انگاشتن مجموعۀ کلی حضو (بهطیور
نمونه حضو بنیادین م نی – سیاسی یا حضوقی فرهنگی ،اقتصادی ظ اجتماعی) خودداری ظر ن
(کاسسه 582 :8308 ،ظ .)580
5
یکی ا مؤلفه های شایان توجه در بحس دکترین مذکور ،اصل توجه یا تال مضتضی اسیت
که در شاخههای توناتون حضو بین الملل محتوا ظ قلمرظ متفاظتی دارد ظ تنها ظجه شیباهتش ظ
اتما این شاخه ها ،در پیشگیری ظ حفاظت است که بسته به درجۀ کنتیرل دظلیتهیا در قلمیرظ
سر مینیشان (پیشبینی خسارت ظ اهمیت منافعی که بای حمایت کرد) ،این امر متفاظت است
(Xue, 2003: 162-166).ان ا تیری ح اقل رفتارهای دظلیت ظ اسیتان اردهیای بیینالمللیی ا
جمله جالش های پیش رظی اصل تال مضتضی است ،جراکه این استان اردها نامشخص بیود ظ
نیا من شفافسا ی هستن (Felemme, 2004: 5-11).
اصل تال مضتضی ،در حضیضت آستانۀ فعالیت یک دظلت را مشخص مییکنی  ،بی ظن آنکیه
قواع خاص رفتاری ظفع کن  .بلکه فضا را برای مشخص ش ن اینکه جه اقی ا هیای فیرظری ظ
مناسب ظ جه اق ا هایی در دسترس ظ موجود است ،در جارجوب ظرفیت ظ توانمن ی دظلیتهیا،
تعیین میکن  .این اصل ،بر کنترل قانونی فعالیتهایی که در قلمرظ یک دظلت صورت میتییرد،
1. Jus cogens
2. Due Diligence
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تأکی دارد .ب ین ترتیب ،آستانۀ م اخله را بای براساس ش ت ته ی  ،تعریو کرد ظ نیا میتوان
مبتنی بر فوریت ظ افطراری بودن ته ی هم باش  .بیشتر حضوق انان با این مسئله موافقان کیه
برای توجیه م اخله ،بای نضگ تسترد یا سیسیتماتیک حضیو بشیری کیه هیم جی ی ظ هیم
غیرقابل جبران باش  ،تحضق یابن (فرظتن ظ دستافکن.)573 :8303 ،
ا آنجا که در مناطق مختلو جهان ا حیس ظقو من م ظ تسیتردۀ نضیگ حضیو بنییادین
انسان ها ظفعیت اسفناکی حاکم است ظ ناتوانی دکترین مسیئولیت حماییت در ایفیای آنچیه در
بن های  831ظ  830ا بیانیۀ اجالس سران در سال  5992آم  ،در  1سپتامبر  5981نشسیت
غیررسمی در مجمع عمومی برای تفتظتو دربارۀ مسئولیت حمایت تشکیل میشود .آقای بیان
کی مون دبیر کل سا مان با توجه به نضگ ش ی حضو بشر در بیشیتر منیاطق تحیت بررسیی
اعال کرد :پیش ا آنکه هر ظفعیت به یک بحران تب یل شود ،سا مان بایی اقی اماتی را پییش
ببرد .با توجه به قطعنامۀ شمارۀ  5878شورای امنیت کیه در  58آتوسیت  5981صیادر شی ،
فمن افاایش اختیارات دبیر کل سا مان برای جلوتیری ا مناقشات ظ بحرانها در جهان ،دبییر
کل را مأمور جمعآظری اطالعات ظ تجایهظتحلیل رظ های بالضو ای کرد اسیت کیه بتوانی بیه
پیشگیری ا نضگ ش ی حضو بین الملل کمیک کنی  .تیاار دبییر کیل در نظیییۀ  5981در
خصوص مسئولیت حمایت به مجمع عمومی ملل متح  ،حکایت ا توجه به رکن دظ مسئولیت
حمایت (مسئولیت به تشویق ظ یاری دظلت ملی) دارد .تشویق بیه همکیاری ،دامنیۀ مختلفیی ا
با یگران را دربرمیتیرد که همگی به طور مساظی به حماییت ا شیهرظن ان در مضابیل جناییات
من رج در رکن اظل مسئولیت حمایت متعه ن  .رکن دظ مسئولیت حماییت سیه شیکل عمی
دارد :تشویق ،ظرفیتسا ی ظ کمک به دظلت برای حمایت ا شهرظن انش8.
علیای حال ،در پایان این قسمت آنچه مر م اخله را تعیین میکن  ،در دکترین مسیئولیت
حمایت موارد مصرحه در بن  831بیانیۀ سران در اجالسیۀ مجمیع عمیومی ملیل متحی سیال
 5992است که دظلت ها را مسئول حمایت ظ حفاظت ا شهرظن ان ظ اتبا خیود در برابیر ظقیو
جرایم جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی ،ننوسی ظ پاکسا ی نیاادی ظ قیومی مییدانی  .حیال
مصادیق هر یک ا این جرایم در رظیۀ عملیی ظ قضیایی بیینالمللیی ظ میواد  7ظ  1ا اساسینامۀ
دیوان کیفری بین المللی ر بیان ش که ظرظد به جاییات آن ا حو ۀ این مضالۀ تحضیضی خیارج
است.
سوریه و دکترین مسئولیت حمایت
همان طورکه در مض مه بیان ش  ،ت اهرات معترفان به با داشت ع ای مع ظد در اظاییل میارس
 .8نسیم رترنااد ،نشست غیررسمی مجمع عمومی ملل متح در مورد مسئولیت حمایت ،سایت ع الت بینالملل،
ک خبر 80 ،580آبان .www.1945.ir ،8303
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 5988در شهر درعای سوریه ،با ظاکنش تن مسئوالن امنیتی ظ انت امی محلی رظبهرظ مییشیود
ظ بر اثر ع کنترل صحی ت اهرات ظ برقراری آرامش ،آشوب ظ اغتشیا هیا آغیا مییشیود ظ
تستر می یاب ظ در م ت کوتاهی به سایر شهرها ظ بخشهای آن کشور سرایت مییکنی  .بیه
قطع اق ا های نیرظهای مسئول جه در درعا ظ جه در سایر شهرها هرجن بنیا بیه تیاار هیای
کمیسیونر شورای حضو بشر سا مان ملل ،خشن ظ سرکوبگرانه بود  ،جون در مرحلیۀ آشیوب ظ
ت اهرات خیابانی است ،در حو ظ قلمرظ دکترین مسئولیت حمایت قرار نخواه ترفت.
اما این مسئله موجب آن نخواهی شی کیه تحضیق جنیین امیوری را کیه موجیب کشیتار ظ
با داشت های ظسیع ظ تخریب اموال عمومی ظ خصوصی مرد مییشیود ،رهاشی بی انیم ،بلکیه
من ور ع صالحیت ظرظد دکترین مسئولیت حمایت در این مرحلیه اسیت ،جیه آنکیه رعاییت
قواع ظ مضررات حضو بشری به شرح آنچه در اعالمیۀ جهانی حضیو بشیر ( ،)8011ییا میثیا
بینالمللی حضو م نی-سیاسی ( )8000آم است ،ال الرعایه خواه بیود .امیا بایی دیی کیه
مرحلۀ نضگ تسترد ظ ن ا من حضو بنیادین انسان ها در میان مرد ظ معترفان سیوری جیه
مانی ظ با جه ش تی اتفا افتاد است؟ آیا اصوالً این نضگ حضو بیا برنامیهرییای ظ بیه شیکل
مستمر بود یا بهطور اتفاقی رظی داد است؟
محاصرۀ شهرها ا جمله درعا ،ادلب ظ حمص در ما های آغا ین بحیران در سیوریه ،توسیط
نیرظهای دظلتی یا هوادار دظلت تا آنجا که معترفان در قالب ترظ ظ دسیتۀ منسیجم دسیت بیه
اسلحه نبرد ظ حمله به نیرظهای دظلت مرکای را ت ارک ن ی یا حی اقل اتیر مسیل شی انی
برای دفا در مضابل حمله باش  ،ا موارد نضگ حضو بنیادین است ،ییرا محاصیرۀ میرد ییک
شهر که معترض به اظفا هستن ظ استفاد ا سالحهای سبک ظ سینگین ،تلولیهبیاران مراکیا
تجمع مرد یا استفاد ا نیرظی هوایی برای تضعیو ظ در هم کوبی ن موافع مخالفیان ،جییای
جا ش ت ظ نضگ تسترد ظ ن ا من حضو بنیادین را به ذهن متبادر نخواه ساخت.
بنابر تاار معاظن کمیسیونر ارش شورای حضو بشر تا آتوست  ،5988اعتراضها همیرا
با آرامش ظ بهطور درتیری پراکن بین طرفین ظجود داشت ،اترجه پیش ا آن نیرظهای ارتیش
با استفاد ا تانک ظ ر پو به شهرهای درعا ،بانیاس ،حمص ظ منطضۀ رییو دمشیق در نضیاط
مختلو مستضر ش ن  ،پس ا این تاریخ به شی ت حمیالت هیوایی ظ مینیی ارتیش ظ نیرظهیای
امنیتی افاظد ش  .جلسۀ ظیاۀ شورای حضو بشر در  57آپریل  ،5988بیرای بررسیی ظفیعیت
بحرانی سوریه تشکیل ش ظ دظ رظ بع شورای حضو بشر قطعنامیۀ -s 80/8را صیادر کیرد کیه
به صراحت ،استفاد ا خشونت مرتبار علیه معترفان توسیط مضامیات سیوریه ظ ممانعیت بیرای
دسترسی به مراقبتهای پاشکی را محکو ظ دظلت سوریه را مکلو کرد تا بالفاصیله بیه تمیامی
نضگ های حضو بشر پایان ده ظ احترا کامل برای حضیو بشیر ظ آ ادیهیای اساسیی شیامل
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آ ادی بیان ظ اجتما قائل شود .همچنین اجا ۀ دسترسی به شبکههای اینترنتیی ظ مخیابراتی ظ
جلوتیری ا سانسور تاار هیا ظ دسترسیی خبرنگیاران خیارجی صیادر شیود .در  55آتوسیت
 ،5988شورای حضو بشر طی قطعنامۀ شیمارۀ -s 87/8مضیرر کیرد تیا کمیسییون بیینالمللیی
تح ضیق ظ تفحص در جمهوری عربی سوریه ،مسئول تحضیق ظ بررسی در مورد تما موارد نضیگ
مضررات قواع حضو بشر ظ بشردظستانه ا مارس  5988شود .ا اینرظ تیاار هیای درییافتی ا
کمیسیون ظ نماین تان اعاامی حکایت ا ظقو یک فاجعۀ انسانی ناشی ا نضگ تستردۀ حضیو
بنیادین بشر دارد).(Arimatsu, Choudhury, 2014: 7-19
بای به این نکته توجه کرد که در سوریه ،دظلت پیس ا آنکیه تیرظ هیای مخیالو ظارد فیا
مبار مسلحانه ش ن ظ ا سویی شبهن امیان اسال ترای سلفی مانن الضاعی  ،جبهیۀ النصیر ،
اجناد الشا ظ در رأس همۀ آنها دظلت اسالمی عرا ظ شا موسو به «داعش» ظارد سوریه ش
ظ به اق ا های ن امی ظ تصرف بخشهایی ا کشیور پرداختنی ظ حتیی بیا نیرظهیای ارتیش آ اد
سوریه ،در کنار مخاصمۀ مسلحانه برای تصرف ظ تسیلط بیر تمیامی خیاک سیوریه بیا نیرظهیای
دظلتی ،ظارد نبرد مسلحانه ش ن  ،اظفا بهتونهای رقم خورد که نضگ مکرر ظ ن یا منی حضیو
بنیادین را شاه بودیم ،به خصوص در مناطق تحت تصرف ترظ های تن رظی اسال ترا همچیون
داعش ظ جبهۀ النصر ظ دظلت سوریه هم ،در این مناطق ناتوان ا جلوتیری ا نضگ تسیترد ظ
ن ا من حضو بنیادین انسانهاست.
به موجب بن های  831ظ  830بیانییۀ سیران در اجالسییۀ مجمیع عمیومی ملیل متحی در
 ،5992یکی ا ارکان متشکلۀ دکترین مسئولیت حمایت ظقو یکی ا جیرایم ننوسیی  ،جناییت
علیه بشریت ،جنایات جنگی یا پاکسا ی قومی است .در موفیو سیوریه ظقیو جیرایم جنگیی
حتمی است که ا جمله مصادیق بار آن ظفق مادۀ  1اساسنامۀ دییوان کیفیری بیینالمللیی ر ،
استفاد ا سالحهای شیمیایی ظ تا های سمی ظ خفهکنن است ظ در طول دظ سال اخیر الاقل
جن ین مرتبه ا سالح شیمیایی یا تا های خفهکنن در عرصۀ مخاصمۀ مسلحانه در این کشور
استفاد ش که همین مسئله موجب ص ظر دظ قطعنامه ا شورای امنیت میشود که شیرح آن
بع تفته خواه ش  ،اما نکتۀ اساسی این است که دظلت سوریه با فرض ع استفاد ا جنیین
سالحهای ممنوعهای ظ با فرض اینکه این سیالح توسیط تیرظ هیای مخیالو مسیل اسیتفاد ظ
استعمال ش باش ،توانایی ال برای حفپ حضو بنیادین بشری مرد سوریه را ن ارد .بنیابراین
ا حیس تئوری ،اعمال مسئولیت حمایت در سوریه قطعی است ،لکن ا حیس عملی به خواسیت
ظ ن ر اعضای دائم شورای امنیت بستگی دارد.
موج میلیون ها آظار ظ پناهجوی سوری به کشورهای همسایه ظ اخیراً ظرظد د ها هاار نفیر ا
آنها به حو ۀ اتحادیۀ ارظپا ظ ا همه مهمتر پیشرظی نیرظهای داعش ا خیاک سیوریه بیه داخیل
خاک عرا ظ اشغال غرب ظ بخش هایی ا شمال غرب آن کشور ،همگیی توییای ایجیاد جیالش
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بارگ ظ عمیق برای دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه است.
حال جا دارد که به نضش سا مانهای بینالمللی ظ منطضه ای با توجه به مسیئولیت حماییت
در بحران سوریه بپردا یم.

الف) نقش سازمان ملل متحد
نضش سا مان ملل در بحران سوریه به دظ بخش قابل تضسیم اسیت .اظل نضیش شیورای امنییت؛
شورای امنیت بر عکس قضیۀ لیبی ظ با ظجود قطعنامههیای متعی د ظ در بحیس نضیگ تسیتردۀ
حضو بنیادین انسان ظ ته ی علیه صل ظ امنیت بینالملل ،بهظیا در هنگامۀ ظقو منا عیات ظ
مخاصمات مسلحانۀ داخلی ،به ظاسطۀ ممانعت رظسیه ظ جین با هر تونه م اخله یا اق ا هایی که
در مرحلۀ ظاکنشی برای مسئولیت حمایت در ن یر ترفتیه شی ظ ظتیوی مکیرر قطعنامیههیای
پیشنهادی ،عمالً مح ظدۀ اق ا ظ ایفای ظظایفی را که در راستای مادۀ  51منشور ا بابت حفیپ
صل ظ امنیت بین المللی به اعضای دائم آن تفویگ ش است ،مح ظد ظ ناکارام کیرد انی  .امیا
اق ا های اظلیۀ شورا به ص ظر بیانیه موفو مادۀ  30منشور که ا قضا غیرالاا آظر است .لکن بیا
توجه به استفاد ا سالحهای شیمیایی در سال  5983کیه براسیاس ادعاهیای تأیی نشی ۀ دظل
مخالو آقای بشاراس  ،منتسب به ارتش سوریه ش  ،شورا به اتفا  ،طی قطعنامیۀ شیمارۀ 5851
مورخ  57سپتامبر  85983فمن محکو کردن بهکار بردن این نو سالحها در منطضیۀ الغوطیه
شرقی ریو دمشق ظ با تأکی بر این مطلب که استفاد ا سالح شییمیایی نضیگ جی ی حضیو
بین الملل است ،هر دظ طرف درتیر را ا بهکارتیری این نو سالح ممنیو کیرد ظ بیرای هیر دظ
طرف درتیری مضررات سختگیرانهای را ظفع کرد ظ حتی دظلتهای ثالس را موظو کیرد تیا در
صورت آتاهی ا تهیه ظ تأمین سالح شیمیایی ،تجهیاات ،کاالها ظ فناظری یا کمکهای مربوطیه
ا سوریه به خارج ا آن توسط اتبا یا با استفاد ا شناظرها یا هواپیماهای تحت پرجم آن ،اعیم
ا اینکه با مب أ قلمرظ سوریه باشن یا خیر را ممنو کنن ظ در بن  58بهصراحت اعیال داشیت
که هر تونه تخطی موجب اتخاذ ت ابیر من رج در فصل هفتم منشور میشود.
دظلت سوریه در ظاکنش ب ه فوریت ظ در برابیر ته یی ات میؤثر ظ شی ی قی رتهیای بیارگ
پایبن ی خود را به تعه ات بینالمللی اعال میکنی ظ بالفاصیله درهیای مراکیا انباشیت تولیی
جنین سالحهایی را به رظی با رسان سا مان ملل میتشای ظ فمن الحا سریع به کنوانسییون
منع تولی  ،توسعه ،نگه اری ،اکتساب ظ کاربرد سالحهای شیمیایی ظ انه ا آنها (پاریس )8003
ظ تودیع سن الحا  ،خود مشارکت ظسیعی در جمعآظری ظ انتضال ظ نابودی ایین نیو سیالحهیا
میکن .
1. S/ RES /2128, 27 September 2013
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ا طرفی در همین قطعنامیه در بنی های  80ظ  ،87شیورا بیه بحیس اقی ا هیای سیاسیی ظ
دیپلماتیک در مینۀ اجرای دقیق سن پایانی کنفرانس ننو مورخ  39نظئن  5985مییپیردا د ظ
انجا آن را تأیی می کن  .همچنین با توجه به استفادۀ مج د ا تا خفهکنن ۀ کلر که به کشته
ظ خمی ش ن ص ها نفر در منطضۀ خان العسل در سال  5982منجر ش  ،شیورا طیی قطعنامیۀ
 5532که در  1آتوست  85982به اتفا آرا به تصویب رسی  ،بیرای تعییین مضصیران ظ اعمیال
مجا ات مربوطه تشکیل هیأت تحضیق ظرف بیست رظ ظ سیپس اعیالن اظلیین تیاار هییأت
ظرف  09رظ ا تاریخ تشکیل را تجویا میکن  .یا در سایر قطعنامههای دیگر که مهیمتیرین آن
 5871در سال  55981ظ در راستای ترظریست شناختن ترظ های معارض مسل جون الضاعی ،
جبهۀ النصر ظ داعش ظ لاظ مضابلۀ ج ی با ترظریسم در سط سوریه ظ عرا میپردا د.
در همین مینه ظرظد ظ حضور ن امی ارتش رظسیه بنابر دعوت دظلت سوریه برای مضابلیه بیا
ترظ های ترظریستی مذکور ا سپتامبر  5982ظ همچنین اعیاا جنگنی هیای اییاالت متحی ،
فرانسه ظ انگلستان به عنوان اعضای دائیم شیورای امنییت را بایی در قالیب دکتیرین مسیئولیت
حمایت بهنحوی ا انحا دانست.
اما جا دارد پیش ا همه آنچه در مینۀ شورا تفته ش  ،بیه قطعنامیۀ  5915شیورا در سیال
 59853اشار کرد که اعاا ناظران بینالمللیی بیرای ن یارت بیر آتیشبیس در سیوریه ظ پاییان
بخشی ن به درتیریهای مسلحانۀ هر دظ طرف ظ اجا ۀ دظلت سوریه به اق ا سریع برای ارسیال
کمک های بشردظستانه ظ تحت ن ارت آقای کوفی عنان نماین ۀ ظیا در امور سوریه با همکیاری
اتحادیۀ عرب است .لکن مأموریت ناظران بهدلیل برخی کارشکنیها به سرمنال مضصود نرسی .
اما قطعنامۀ  5521مصوب  81دسامبر  5982شورای امنییت 1کیه در تعاقیب بیانییۀ تیرظ
بین المللی حمایت ا سوریه در نوامبر  5981در ظین صادر ش  ،اهمیت ظییا ای در ایین مینیه
دارد.
در مض مۀ قطعنامه موصوف به بحس رنج عمیق ظ ظفعیت انسیانی ظخییم ملیت سیوریه کیه
ناشی ا منا عۀ جاری ظ خشونت م اظ ظ ظحشیانۀ نیابودی فیایکیی آن کشیور اشیار مسیتضیم
می تردد که در حضیضت تأیی نضگ تسترد ظ ن ا من حضو بنییادین میرد سیوریه در قالیب
تعریو دکترین مسئولیت حمایت است .سپس در ادامه ا تمامی طرفهیای درتییر درخواسیت
میشود تا تا های مناسبی برای حفپ جان شهرظن ان بردارن ظ تأکی میشود کیه مسیئوالن ظ
دظلتمردان سوریه بیش ا همه مسئول جان مرد آن کشورن  .بنابراین نضگ عام انۀ این حضو
بنیادین توسط دظلت سوریه ظ همچنین ترظ های معارض ظ ناتوانی دظلت مرکیای در حفیپ آن
1. S/ RES /2235, 8 August 2015
2. S/ RES /2178, 24 September 2014
3. S/ RES /2042, April 2012
4. S/RES/2254, December 2015
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ر حتمی است.

در بخشهایی ا قلمرظ سر مینی که تحت کنترل مخالفان قرار دارد ،به ن
به موجب بن های  1 ،5 ،8ظ  2قطعنامۀ خواهان آتش بس ،مذاکرات سیاسیی بیین دظلیت ظ
مخالفان با ماهیت غیرترظریستی ،تشکیل دظلت ائتالفی ظیرف شیش میا ظ برتیااری انتخابیات
سراسری تحت ن ارت سا مان ملل طی م ت هجی میا را بایی در قالیب مراحیل ظاکنشیی ظ
با سا ی در دکترین مسئولیت حمایت دانست.
بن  1نسبت بر ترظ های ترظریستی مانن داعش ،جبهۀ النصر ظ الضاع ظ لیاظ برخیورد ظ
مضابلۀ عملی ظ مؤثر با ترظریسم بین الملل تأکی دارد .در بن های  85ظ  83با اتکیا بیه قطعنامیۀ
 5802مصوب  5981که تم ی هم ش  ،بحس اجا ۀ دسترسی سیریع ظ مطمیئن سیا مانهیای
ارائهکنن ۀ کمکهای بشردظستانه در سوریه را مطرح ظ تصویب مییکنی ظ همیۀ طیرفین را بیه
رعایت مضررات حضو بشردظستانۀ بینالمللی متعه میدان .
نکتۀ حائا اهمیت دیگر که در مرحلۀ با سا ی میتنج  ،بن  81قطعنامه است کیه تمیامی
طرفین درتیر ن امی در سوریه ظ دظلت ها را برای تمهی ات عملیی اجیرای پرظتکیل مربیوط بیه
ظفعیت پناهن تان با نگا به کنفرانس لن ن در مورد مرد سوریه کیه در فورییۀ  5980برتیاار
میشود ،دعوت میکن .

ب) نقش مجمع عمومی
این نهاد با ابتکار عربستان ظ قطر ظ هماهنگی سایر دظلتهای عربیی تیا هیای میؤثری را در دظ
سال اظل آغا بحران در سوریه برداشتهان  .ا آنجا که به موجب بن  8مادۀ  51منشیور ،مجمیع
عمومی ظظیفۀ برقراری ظ حفپ صل ظ امنیت بینالمللی را بر عهی ۀ شیورای امنییت قیرار داد ،
مفهو این مسئله آن است که مسئولیت مجمع در این خصوص ثانویه است ظ سلب این حیق ا
شورا ناممکن است ظ ظفق بن  8مادۀ  85منشور ،تا میانیکیه شیورا در میورد هیر اخیتالف ییا
ظفعیت در حال انجا ظظایفی باش  ،مجمع نمیتوان در مورد آن اختالف یا ظفعیت توصییهای
به شورا کن  ،مگر اینکه شورا جنین تضافایی داشته باش  .در هر صورت ،بنا به پیشینهاد قطیر ظ
عربستان دظ قطعنامه ا سوی مجمع عمومی در ما های فوریه ظ آتوسیت  85985ظ بیا اکثرییت
دظسو اعضا ظفق بن  5مادۀ  81منشور صادر میشود .اترجه این قطعنامههیا جنبیۀ توصییهای
دارد ،نبای فرامو کرد که در آنها به بحس جنایت علیه بشریت توسط دظلت سوریه نسیبت بیه
معترفان اشار ش  ،بهعبارت دیگر یکی ا پایههای تحضق یافتن دکترین مسئولیت حمایت در
حال پیریای قرار میتیرد .ا طرفی در قطعنامۀ فورییۀ  ،5985مجمیع عمیومی درتییریهیای
مسلحانه در سوریه را جاء مخاصمات مسلحانۀ غیر بین المللی تشخیص داد ظ ترظ هیای مسیل
1. A/RES//66/253. 16 February 2012
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معارض را بهعنوان شورشی شناسایی کیرد ،بیر همیین اسیاس در شیمول میادۀ  8پرظتکیل دظ
الحاقی  8077ننو قرار میتیرن  .جا دارد به این نکتیۀ حیائا اهمییت کیه در قطعنامیۀ آتوسیت
 5985مجمع عمومی ب ان اشار ش  ،توجه کرد ب ین شرح که در قطعنامه،تمامی اقی ا هیای
خشونتآمیا ب ظن در ن ر ترفتن عامالن آن محکو ش ظ دظلت سوریه هم بهدلیل ع خرظج
سالحهای سنگین ظ تانکها ا شهرها ظ نضگ مکرر حضو بشر محکو ش است.
در می  5983مجمع عمومی در تا ترین قطعنامۀ خود که به ابتکیار دظلیت قطیر تن ییم ظ
طرح میشود ،اق ا های دظلت سوریه را محکو کرد ظ تیرظ هیای مسیل مخیالو را شناسیایی
میکن  ،مسئلۀ مهم توجه به این مطلب است که ایین بیار ظ بیرعکس سیال  ،5985صیرفاً 897
کشور به قطعنامه رأی مثبت داد ظ  50کشور موافق سال تذشته اینبار ن ری ممتنع داشتهان
ظ مالک کسب اکثریت دظسو آرا ظفق مادۀ  81منشور مراعات نش  ،که خود جای تأمیل بسییار
دارد که یکی ا دالیل آن را بای در اق امات مغایر با موا ین حضو بشر ظ حضو بشردظسیتانه ظ
نضگ ج ی قواع حضو بینالملل در این مینه ا سیوی برخیی ا تیرظ هیای مسیل معیارض
همچون داعش ظ جبهۀ النصر دانست.

ج) نقش سازمانهای منطقهای و اتحادیهها
یکی ا سا مانهای فعال در برخورد با نضگ حضو بنیادین انسانها در بحران سوریه ،نسبت بیه
هر دظ طرف درتیر ،اتحادیۀ ارظپاست که ا جمله در  57فوریۀ  5985عیالظ بیر مسی ظد کیردن
دارایی های بانک مرکای سوریه ظ ممنوعیت پرظا های باری ا سوریه به ارظپا ،مح ظدیتهایی در
خصوص معامالت مربوط به طال ظ سایر فلاات ترانبها ظفع کیرد .سیپس در  1جیون  5983بیا
تش ی تحریم ها مانن ممنوعیت سفر برخی ا مضامات ن امی ظ سیاسیی سیوریه بیه ممنوعییت
صادرات ظ ظاردات تجهیاات ارتباطی میپردا د 8.همچنین در اظل مارچ  5983تحریم تسلیحاتی
خود در سوریه را برای انتضال ظسایل ظ تجهیاات ن امی به مخالفان دظلت بشار اس لغو میکنی
(خان احم بیگی .)8951 :8305 ،در  39آپریل  5983طی قطعنامۀ ج ی ی محی ظدیت خیود
را برای فرظ ظ اجا ۀ ظاردات نفت خا برای تضویت مالی نیرظهای مخالو دظلت سوریه کیاهش
داد ظ به کشورهای عضو اجا ۀ معامله ظ سرمایهتذاری در حو ۀ صنعت نفت با ائتالف مخالفیان
را ادامه میدهن ) . (Friedman, 2013همچنین در نظییۀ  5983اتحادییۀ ارظپیا شیاخۀ ن یامی
حاباهلل لبنان را به دلیل پشتیبانی تاکتیکی برای کمک به دظلت سوریه در فهرست سا مانهای
ترظریستی قرار داد (خان احم بیگی ،همان .)8952 :اتحادییۀ ارظپیا در  57میی  5983تحیریم

1. Council of the European Union (4 June 2013), The European Union and Syria, available at:
http//consilium.europa.eu/Uedocs/CMS Data/docs/press data/EN for off 128379.pdf
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تسلیحاتی مخالفان دظلت بشاراس را به پایان میرسان  8ظ باالخر طی دظ قطعنامیه ،یکیی در 5
جون  5981ترظ جبهۀ النصر ظ دیگری در آتوست  5981ترظ دظلیت اسیالمی شیا ظ عیرا
(داعش) را در فهرست سا مانهای ترظریستی خود قرار میده .
دیگر اتحادیه ظ سا مان منطضه ای ،اتحادیۀ عرب است .اتحادیۀ مابور با توجیه بیه اساسینامۀ
خود ،خاصه مواد  5ظ  3برای تحکیم ارتباط بین کشیورهای عضیو ظ همکیاری بیا سیا مانهیای
بینالمللی بهمن ور حمایت ا صل ظ امنیت بیینالمللیی ظ لحیاظ ماهییت عربیی بیودن کشیور
سوریه ،نضش ظیا ای دارد.
ا آنجا که یکی ا اه اف اتحادیۀ عرب ،حفپ صل ظ امنیت بینالمللی است ،اق امات آن را
بای در راستای مواد  25ظ  23ا فصل هشتم منشور ملل متح قلم اد کرد .همچنین اق ا های
اتحادیه در ظرظد به مسئلۀ بحران سوریه در راستای مادۀ  21منشور قلم اد ش  ،که تصری بیه
این مطلب دارد :فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطضهای یا توسط مؤسسیات منطضیهای
برای حفپ صل ظ امنیت بینالمللی انجا میتیرد یا مورد ن ر است ،بای در همۀ مواقع بهطیور
کامل به اطال شورای امنیت برس  .اق ا های اظلیۀ این اتحادیه ،در بحران سیوریه ظ اقی ا هیای
تأمینی بع ی ا جمله تعلیق عضویت دظلت بشاراسی در اتحادییه ظ اعطیای کرسیی سیوریه بیه
ائتالف ملی سوریه ،اعاا ناظران بیطرف به ظییا همکیاری در اجیرای قطعنامیۀ شیمارۀ 5915
شورای امنیت در سال  5985ظ اعمال تحریم های مالی ،سیاسی ظ تال برای تصویب قطعنامیه
در شورای امنیت ،علیه اق امات منجر به نضگ های مکرر حضو بشیر ظ حضیو بشردظسیتانه در
سییوریه ،را بای ی در جییارجوب دکتییرین مسییئولیت حمایییت دانسییت .همییانتونییهکییه سییا مان
همکاریهای اسالمی براساس بن  1ا مجموعه اه اف ذیل میادۀ  5اساسینامۀ خیود ظظیفیهای
مشابه اتحادیۀ عرب را عه دار است ،عضویت دظلت سوریه را در اجالس ج به حالیت تعلییق
در آظرد.
اما نکات حائا اهمیت دیگر در این مینه م اخالت غیرموجه برخی دظلتهای اسالمی جون
ترکیه ،قطر ظ عربستان در دامن دن به بحران سوریه است که مانع بارتی برسر فرظکش کردن
درتیریها در این کشور است .آمو نیرظهای معارض مسل سوری در ترکییه ظ اقی ا دظلیت
ترکیه در آ اد تذاردن عبور ظ مرظر آنها ا مر بهسوی سوریه ظ بیرعکس ظ کمیک آن دظلیت بیه
معارفان تأیی میی شیود .تأییی ارسیال سیالح ا میر لبنیان ظ اردن بیرای شورشییان ظ تأییی
کمکهای تسلیحاتی ظ مالی توسط دظلتهیای عربسیتان ظ قطیر بیهظییا پرداخیت حضیو بیه
جنگجویان مخالو دظلت ظ همچنین کمکهای میالی ،لجسیتیکی ظ تسیلیحاتی تیرظ دظسیتان
سوریه شامل  899دظلت ،همگی توسط تاارشگر ظیاۀ سوریه ظ کمیسیون بینالمللیی تحضییق ظ
2. Council of the European Union (27 May 2013), council Declaration on Syria, available at:
http//consilium.europa.eu/Uedocs/CMS Data/docs/press data/EN for off 137315.pdf.
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تفحص شورای حضو بشر سا مان ملل احرا میشود ).(Arimatsu, Choudhury, 2014: 7-19
اق ا های اتحادیۀ ارظپا ،اتحادیۀ عرب ظ سا مان همکاریهیای اسیالمی کیه در میرۀ فصیل
هشتم ا منشور انجا ترفته است ،در تطبیق با دکترین مسئولیت حمایت ظ مراحل اجیرای آن
در جارجوب مرحلۀ ظاکنشی ظ در قالب راهبردهای سیاسی – دیپلماتیک ظ مرحلۀ پیشیگیری ا
طریق اق ا های سیاسی بنیادین ظ تحریمهای مالی – بانکی اتحادییۀ ارظپیا را بایی در راسیتای
مرحلۀ ظاکنشی دانست.

نتیجهگیری
با توجه به مطالب ذکرش بای اذعیان داشیت ،قبیل ا پاییان جنیگ سیرد ( )8009-08بحیس
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امنیت در ذیل فصل هفتم منشور .
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قومی ظ مذهبی در جهان بع ا پایان جنگ سرد بود ،درصورتیکیه دظلیتهیا در حفیپ حضیو
اساسی ظ بنیادین شهرظن ان ظ اتبا خود ناتوان بودن یا عم اً در نضگ آن دخالت کنن  ،ظظیفیۀ
حمایت ا این حضو به جامعۀ بین المللی منتضل خواه ش  .در همین مینه به موجب بن های
831ظ  830بیانیۀ سران دظلت ها در اجالسیۀ مجمع عمومی ملیل متحی در سیال  ،5992ایین
دکترین به تأیی ظ تصویب رسی  .قطعنامه های مکرری هم در تأیی مستضیم ییا غیرمسیتضیم ا
ناحیۀ شورای امنیت صادر میشود ،که ا جمله میتوان به قطعنامههای شمارۀ  8071ظ شیمارۀ
 8731در سال  ،5990شمارۀ  8101در سیال  5990ظ بیاالخر شیمارۀ  5878در سیال 5981
اشار کرد.
این دکترین همانتونهکه می توان کارکرد مثبتی در راستای حماییت ظ حفاظیت ا حضیو
بنیادین انسان ها داشته باش  ،ممکن است کارکردی منفی داشته باش ظ دستاظیای برای تعرض
به حاکمیت دظلتهای فعیو تر ظ غیرهمسو با خواست ق رتهای بینالمللی قرار تیرد؛ موفو
مهمی که موجب تردی های ج ی در تأثیر اعمال صحی ظ منطبق بر اصیول حیاکم بیر منشیور
ملل متح قلم اد شود.
در خصوص بحران سوریه با توجه به اسناد ظ م ارک موجود خاصه تاار کمیسیونر ارشی
شورای حضو بشر ظ نماین تان ظیاۀ شورای امنیت ظ اتحادیۀ عرب اظفا پیوسته رظ به ظخامیت
تذارد که همگی بر نضگ تسترد ظ ن ا من حضو بنییادین اتبیا آن کشیور داللیت دارد .بیا
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دقت در سیر مراحل مانی آغا تا به امرظ بحران سوریه ا من ر حضو بینالملل ،درمییییابیم
که این نضگهای سیستماتیک ا سوی طرفین درتیر اعمال می شیود ظ در قسیمتی ا موفیو
دظلت ناتوان ا حمایت ا حضو بنیادین شهرظن ان خود اسیت کیه توسیط تیرظ هیای معیارض
به خصوص ترظ های ترظریستی نضگ می شود .با توجه به تعریو دکتیرین مسیئولیت حماییت ظ
مؤلفههای آن اظفا سوریه در ظفعیت ته ی علیه صل قرار دارد ،لکن شورای امنیت همچنان
در اعمال این دکترین در سوریه به ظاسطۀ موانع سیاسی که ا سوی اعضای دائم شورا بیهظجیود
آم  ،ناتوان است ظ اق ا ها ظ پار ای ا قطعنامههایی که ا بهکارتیری حق ظتو به سالمت عبیور
کرد صرفاً در جارجوب مراحل پیشگیری ظ ظاکنشی تا قبیل ا ظرظد بیه مرحلیۀ ن یامی اعیم ا
مستضیم یا غیرمستضیم میباش  ،که مهمتیرین آن قطعنامیۀ  5521شوراسیت .نیاتوانی شیورای
امنیت در اعمال درست ظ دقیق ظ به موقع دکترین که رکن سو مسیئولیت حماییت محسیوب
میشود ،موجب ظخامت بیشتر اظفا ظ رش ترظ های ن امی معارض با دیی تا هیای میذهبی ظ
بنیادترانه ش است ،که دامنۀ اق ا های آنها موجب نضیگ میادۀ  3مشیترک کنوانسییونهیای
جهارتانۀ  8010ننو ظ پرظتکلهای الحاقی  8077ننیو ظ میواد  7ظ  1اساسینامۀ دییوان کیفیری
بین المللی ش ظ در حضیضت یکی ا دالیلی خواهی بیود تیا موجیب شیود بپیذیریم دخالیت در
سوریه تحت لوای دکترین مسئولیت حمایت قطعی است؛ البته نه لاظماً م اخلۀ ن امی.
به هر تض یر ،بحران سوریه ظ ع اق ا صحی ظ بهموقع جامعۀ بینالمللی ظ توانمن نبیودن
شورای امنیت در اجرای ظظیفۀ ذاتی خود ،یعنی برقراری ظ حفپ صل ظ امنیت بینالمللیی کیه
دلیل آن اغراض ظ منافع سیاسی اعضای دائم آن نسبت به بحس سیوریه بیا توجیه بیه موقعییت
خاص سیاسی ظ نئوپلیتیک آن کشور در خاظرمیانه ،ا طریق حق ظتو است ،موجب شی تیا بیه
سردرتمی ظ رکود در توسعه ظ قوا یافتن دکترین مسئولیت حماییت کیه همچنیان در مرحلیۀ
حضو نر ظ بهصورت یک هنجار باقی مان  ،پی ببیریم ظ شیای میان را حلیی بیرای توسیعه ظ
قاع من ش ن دکترین ظ اعمال آن ب ظن در ن ر ترفتن موقعیت کشورها ظ جایگا دظلیتهیای
مسئول نضگ باش  .در پایان آنچه مهم بهن ر میرس  ،این مسئله است که بیا توجیه بیه حضیور
نیرظهای رظسیه در مخاصمۀ سوریه ا سیپتامبر  5982تیا میارس  5980ییا اقی ا هیای اییاالت
متح  ،فرانسه ،انگلیس در بمباران موافع ترظ های ترظریسیتی موجیب ظقیو یکیی ا جیرایم
جهارتانه که تشکیل دهن ۀ عناصر اظلیۀ مسئولیت حمایت است ،شود ،با توجه به همان دکترین
جه اق امی ا ن ر حضو بینالملل متصور خواه بود؟ پرسشی که پاسخ آن پیچی بیود ظ بیه
سیر حوادث ظ اتفاقات در آین منوط است .
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