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تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بینالملل
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چکیده
از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال میگذرد .آنچه در طوالنی شدن این بحران بسییار
حائز اهمیت است حمایتهای مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای است.
این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیحکننده نهتنها ناقض اصی منیت توسی بیه زور بیه
جهت دخالت در کشور سوریه به شمار میآید ،بلکه ،به موجب اص عدم مداخله ،حماییتهیای
تسلیحاتی صورتگرفته به بهانههای بشردوستانه و متقاب نیز نمییتوانید ادلیهای پیذیرفتنی در
عرصة بینالمللی دانسته شود .همچنین ،به موجب دالی بیانشده ،توجه به برگیزاری انتاابیات
صورتگرفته در سال  4102و انتااب قاطت بشیار اسید ،بیه ستیمیت ریاسیتجمهیوری ،تسیلیح
معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بینالمللی است .بر اساس آنچه بییان شید،
در تدوین مقالة پیش رو ،به مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی ،سیعی شید بیه کمیش رو هیای
توصیفی ،ضمن بیان توجیهات ارائهشده در زمینة ارسال سالح و تجهیزات نظامی و تأمین میالی
به معارضان سوری به کمش مبانی حقوق بینالمل  ،پاسای مستدل ارائه شود.
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مقدمه
از آغاز بحران سوریه ،در سال  ،4100که منجر به کشته شدن بییش از دویسیت و پنجیاه هیزار
نیروی نظامی و غیر نظامی شد و نیز هزاران مجیروح و بییش از اهیارمیلیون و پانزیدهزار نفیر
مجبور بیه تیرک کشیور شیدهانید ( un office for the coordination of humanitarian affairs
http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-

(ocha),

 ،)crisisائتالف ماالفان سوریه ،که از گروههای تروریسیتی معیار ماننید القاعیده و داعیش و
جبهة النزره تا اخوان المسلمین و گروههای اپ سوسیالیسیت را شیام مییشیود ،بیه کمیش
حامیان منطقهای و بینالمللی خود و با هدف سرنگونی دولت قانونی بشار اسد اقدام بیه مبیارزه
در سوریه کردهاند .این گروهها همواره از کمشهای مالی و تسیلیحاتی اییاالت متحیده ،0برخیی
دولتهای اروپایی ،عربستان سعودی ،ترکیه ،قطر ،و  ...برخیوردار بیودهانید .میثال ،اخییرا اییاالت
متحده ،عالوه بر کمشهیای میالی فیراوان ،پنجیاه تُین مهمیات ،شیام انیواع اسیلحة سیبش و
نارنجشهای دستی ،را در استان حسکه به گیروههیای شورشیی سیوریه رسیانده اسیت ( BBC
News, 2015, www.bbc.com/news/world-middle-east-34509793; The Guardian,
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/13/us-syria-rebelsammunition .)airdrop-isis-assad-regimeهمچنین عربستان سعودی پانزد فروند موشش ضد تانش تاو 4را

به معارضان سوری ضد اسد تحویی

داده اسیتEurasia Review Journal of Analysis and ( 3

 .0گاردین در تاریخ  41آوری  4103مینویسد« :با توجه به آماری که کیا سیفید ارائیه داده کمیشهیای اییاالت
متحده به ماالفان سوری ،از قبی کمشهای غیر تسلیحاتی و کمشهای تسیلیحاتی غییر کشینده (زره بیدن،
وسای نقلیة زرهی ،عینش دید در شب ،تجهیزات ارتباطی پیشرفته) صید و هفیده میلییون دالر بیرآورد شیده
اسییییییییت.)http://www.theguardian.com/world/2013/apr/20/us-syria-130m-military-aid-package( ».
همچنین والاستریت جورنال ،که یکی از روزنامههای اقتزادیی سیاسی مهم و پرنفوذ جهان است ،اعالم کیرد:
«دولت اوباما سال  4102از کنگره درخواست کرد پانزدمیلیون دالر برای آموز و تجهییز شورشییان سیوریه

در بودجه اختزاص دهند .این موضوع نشاندهندة نقش روبهرشد ایاالت متحده در شرق میانه اسیت( ».

The

Wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/obama-proposes-500-million-to-aid-syrian-rebels.)1403813486

 .4موششهای ضد تانش  TOWساخت امریکا.
 .3به گزار دیلینیوز در اول مارس  4101سانگوی وزارت امور خارجة ترکییه اعیالم کیرد کیه ترکییه و امریکیا
تفاهمنامهای را بیه امایا رسیاندند کیه بیه موجیب آن تسیلیح و آمیوز معارضیان سیوری فیراهم مییشیود.
(http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-us-train-equip-program-for-syrian-opposition-to-kick-off-

 .)march-1.aspx?pageID=238&nID=78964&NewsCatID=510همچنییین ،فرانسییوا اوالنیید ،رئییی جمهییور
فرانسه ،در جمت دیپلماتهای فرانسوی ،جهت کمش به گروههای مسلح در سیوریه ،دسیتور تسیلیح معارضیان
سوری را صادر کرد .او اعالم کرد« :شورشیان استحقاق همهگونه حمایتی را از جانب ما دارنید ( “deserve all
 .)our support” (http://www.france24.com/en/20140821-france-arms-syria -(rebels-hollandeدر هیر
حیال ،سیالحهییا همچنیان راه خیود را بییرای رسییدن بیه دسییت شورشییان پییدا میییکننید .در ووئیین 4104
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News, 2016, http://www.eurasiareview.com/13102015-washington-airdrops-tons-of.)weapons-to-rebels-in-syria-oped/

این در حالی است که با دقت در بحران سوریه و تطبیق آن با مقررات و اسناد بیینالمللیی،
مانند منشور مل متحد ،محرز میشود در موضوع سوریه مفاهیمی مانند حق تعیین سرنوشت و
مداخلة بشردوستانه امروزه انان بازیچة قدرتهای بزرگ و حامیان منطقهای آنها شیده اسیت
که نهتنها جنایات گروههای معار را نادیده میانگارند ،بلکه بیه دنبیال ایجیاد بسیتری قیانونی
برای تسلیح معارضان سوریاند .بنابراین ،نوشتار حاضر با مداقه و تحلی ادلة بیانشده از ناحییة
حامیان معارضان در موضوع سوریه به این مهم میپردازد که قدرتهیای بیزرگ بیینالمللیی بیا
تفاسیر خود از مفاهیم خاص بینالمللی و استفادة ابزاری از آنها راهی جهیت دسیتدرازی بیه
حاکمیت ملی دولت سوریه پیدا کردهاند .این در حالی است که تبیین و تحلی درست مفیاهیم
بینالمللی نهتنها می تواند مانت ایجاد بحران در دیگر کشورها ،از جمله لبنان و حتی ایران ،شود،
بلکه در صورت اثبات تعار تسلیح معارضان با حقوق پذیرفتهشیدة بیینالمللیی مییتیوان بیه
مسئولیت بینالمللی دولتهایی که معارضان را تسلیح میکنند استناد کرد.
هر اندازه ابعاد ماتلف بحران سوریه و عوام مؤثر در تسلیح معارضان و جایگاه حقوقی این
تسلیح و عوام ایجاد آن بیشتر مطالعه و تجزیه و تحلی و عمیقتر ریشهیابی شود ،راهبردهایی
مؤثرتر در زمینة بحران سوریه اتااذ خواهد شد .بدین منظور ایین پیووهش بیه دنبیال ارزییابی
حقوقی عملکرد دولتهای حامی شورشیان سوری و در پی پاسیاگویی بیه ایین سیؤال اساسیی
است که با توجه به حاکمیت اصولی اون اص عدم مداخله و اص منت توس به زور و حقیوقی
اون حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالمل معاصر عملکرد برخی دولتهای غربی و عربی در
تسلیح و کمشرسانی به معارضان و شورشیان سوریه و حمایت از ایشان ،که به قزید برانیدازی
دولت بشار اسد اقدام کرده اند و از نقض حقوق بنییادین بشیری ابیایی ندارنید ،از منظیر حقیوق
بینالمل اگونه ارزیابی میشود؟ آیا شناسایی «ائیتالف ملیی ماالفیان سیوریه» اثبیات «حیق
تعیین سرنوشت» مردم سوریه را به همراه خواهد داشت؟ و اگیر انیین باشید ،نظیام حمیایتی
شک گرفته در دهة استعمارزدایی به وضعیتهای غیر استعماری همچون سیوریه قابی تعمییم
است؟ از طرفی ،قانونی بودن حمایت از دولت در وضعیتهیای مااصیمة داخلیی موجیب شیده
بعای از حقوقدانان بینالمللی ،با استناد به نظریة برابری منفی یا مداخلة متقاب  ،سیعی کننید
کمشها و مساعدتهای بهعم آمده از سوی معارضان و گروههیای شورشیی فعیال در کشیوری
دیگر را مشروعیت بباشند .حامیان این دیدگاه بر این باورند که کمیش و مسیاعدت بیه دولیت
حاکم در برابر گروههای مسلح فعال در یش سرزمین ممانعت از اتعمال «حق تعییین سرنوشیت»
نیویورکتایمز گزار داد که نیروهای  CIAدر جنوب ترکیه به هدایت کردن اسلحههایی که از جانب ترکییه و
عربستان سعودی و قطر برای مبارزان معار سوری تهیه میشود کمش میکنند (.)Thakur, 2015: 120
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از سوی مردم آن کشور قلمداد میشود .بررسی وضعیتها و ااراوبهای نظری این دییدگاه از
جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شیده اسیت .البتیه بیدیهی اسیت بیدون
شناخت مبانی حقوقی تأمین تسیلیحات از جانیب طیرفهیای ثالی اظهیارنظر و موضیتگییری
سیاسی مطلوب در این زمینه میسر ناواهد بود .ازاین رو ،فرضیة اصلی نگارنیدگان آن است که
تسلیح معارضان سوری خالف اصول و قواعد حقوق بینالمل است .در این ایاراوب ،در ادامیه
ابتدا بر اساس برخی اصول و قواعد حقوق بینالمل ارسال کمشهیای تسیلیحاتی بیه معارضیان
سوری و سپ مشروعیت شناسایی شورای ملی ماالفان سوری در حقیوق بیینالملی مطالعیه
می شود و پی از بییان مبیانی حقیوقی حماییت تسیلیحاتی اییران و روسییه از دولیت سیوریه
کمشهای غیر تسلیحاتی به گروههای مورد بح از منظر حقوق بینالمل بررسی میشود.

گفتار اول .کمکهای تسلیحاتی بهه معارضهان سهوری از منظهر ا هول
حقوق بینالملل
 .1ا ل عدم مداخله
مداخلیه0

یکی از دالی بسیار مهم غیر قانونی بودن تسلیح معارضان سیوریه نقیض اصی عیدم
است .در ممنوعیت این اص مهم کنوانسیونها و اسناد 4و مقررات بسیاری در عرصة بینالمللی
وجود دارد که از آن جمله میتوان به منشور سازمان مل متحد اشاره کرد که در بند  7مادة 34
بر ممنوعیت مداخله در اموری که در صالحیت داخلی دولتها است تأکید میکند .سازمان مل
متحد در اسناد و قطعنامههای متعدد اص منت مداخله را به جامعة جهانی گوشزد کیرده اسیت.
مثال ،در اعالمیة مجمت عمومی سازمان مل  ،موسوم به اعالمیة «مداخلیة غییر قیانونی در امیور
داخلی دولتها» ،2مداخله در امور داخلی و خارجی دولتها تهدید صیلح و امنییت بیینالمللیی
دانسته شد 1.ماافا اینکه مجمت عمومی در قطعنامة  ،4030میور  40دسیامبر  ،0391نگرانیی
1. The principle of non-intervention

 .4تعدادی از این اسناد عبارتاند از:
UN General Assembly document A/RES/36/103, "Declaration on the Inadmissibility of Intervention and
Interference in the Internal Affairs of States", 9 December 1981, Para. 1; UN General Assembly
document. A/RES/2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly
Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations,
Annex, 24 October 1970.

« .3هیچ یش از مقررات مندرج در این منشور مل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که اساسا در صیالحیت داخلیی
هر دولت است دخالت کنند و اعاا را نیز ملزم نمی کند که انین اموری را بر اساس این منشور فیزله دهنید
ولی این اص نافی اعمال اقدامات قهری پیشبینیشده در فز هفتم نیست».
4. UN General Assembly document A/RES/36/103, "Declaration on the Inadmissibility of Intervention
and Interference in the Internal Affairs of States", 9 December 1981.
5. Considering that any violation of the principle of non-intervention and non-interference in the internal
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عمیق خود را در زمینة وخامت اوضاع بینالمللی به علت توس مکرر بیه تهدیید ییا اسیتفاده از
زور ،تجاوز ،مداخلة نظامی و اشغال سرزمین ،و تشیدید حایور نظیامی از طرییق همیة اشیکال
مداخله ،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،آشکار یا پنهانی ،کیه بیا هیدف برانیدازی حاکمییت
استقالل سیاسی دولتهای دیگر را به خطر میاندازد ،ابراز 0و تأکید میکند که همیة دولیتهیا
باید از سازماندهی و مساعدت و برانگیاتن اقدامات مسلحانة براندازانه ییا اعمیال تروریسیتی بیا
هدف تغییر حکومت دولتی دیگر از راه خشونت یا مسامحه در زمینیة ایین اقیدامات خیودداری
کنند و نباید در منازعات درونیی دولیتهیای دیگیر مداخلیه کننید ( UN General Assembly
) .)document A/RES/36/103, 1981, para. II(aهمچنین مجمیت عمیومی در قطعنامیة ،377
مزوب  07نوامبر  ،0311مداخلهای را که هدف آن سرنگونی یش حکومت با توس به خشیونت
اسیت محکیوم کیرد ( .)UN General Assembly resolution 377 (V), 1950بیه همیین نحیو،
قطعنامة  0371انستیتوی حقوق بینالمل  4هر نوع مداخلة دول خارجی در مااصمات داخلی و
کمش به طرفین مااصمه را ممنوع دانسیت (عزییزی .)033 :0331 ،از مفیاد قطعنامیة میذکور
انین برمیآید که جنگ داخلی بهمنزلة مااصمة مسلحانة غیر بینالمللی دو ویوگی دارد :الف)
سطح باالیی از فعالییتهیای نظیامی در کشیور روی داده اسیت ب) نییت ماالفیان سیرنگونی
حکومت است (عزیزی.)070 :0331 ،
اص منت مداخله در رویة قاایی بینالمللی نیز جایگاهی برجسته دارد .دییوان بیینالمللیی
دادگستری در قاایای متعدد 3بر این ممنوعیت تأکید کرده است .تعریفیی کیه دییوان از اصی
عدم مداخله ارائه داده عبارت است از حق هر دولت مستق به اینکه امور خود را بدون دخالیت
خارجی انجام دهید .)ICJ, Nicaragua v. United States, 1986, para. 202( 2دییوان در شیرح
این سان مداخله را شام مداخلة مستقیم و غیر مستقیم مییدانید و اعیالم مییکنید مداخلیه
زمانى غیر قانونی است که با رو هاى قهرآمیز ،بیهویوه اعیمال زور ،خیواه به شک مسیتقیم در
and external affairs of States poses a threat to the freedom of peoples, the sovereignty, political
independence, territorial integrity of States to their political, economic, social and cultural
development, and also endangers international peace and security.
1. Deeply concerned at the gravity of the international situation and the increasing threat to international
peace and security owing to frequent recourse to the threat or use of force, aggression, intimidation,
military intervention and occupation, escalation of military presence and all other forms of
intervention or interference, direct or indirect, overt or covert, threatening the sovereignty and
political independence of other States, with the aim of overthrowing their Governments.
2. Resolution on "the intertemporal problem in public international law" adopted by the Institute of
International Law in 1975.

 .3تعدادی از این قاایا عبارت است از:
ICJ, Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua
v.USA), Judgment, 1986, para. 202-209; ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem.
Rep. Congo v.Uganda), 2005, para.161-164.
4. "The principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs
"without outside interference.
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قالب اقدام نظامى خواه به رو غیر مستقیم به صورت حییمایت از فییعالیتهیاى براندازانیه در
کشور دیگر انجیام گییرد .)ICJ, Nicaragua v. United States, 1986, para. 205( 0.همچنیین،
دیوان در قسمتی دیگر از رأی خویش در قایة نیکاراگوئه 4تأکید میکنید صیرف تیأمین میالی
ماالفان و شورشیان داخلی بدون شش مداخله در امور داخلی دیگر دولتها محسوب مییشیود
( .)ICJ, Nicaragua v. United States, 1986, para. 228به عبارت دیگر ،دیوان درمییابید کیه
ایاالت متحدة امریکا با آموز  ،تسلیح ،ارائة تجهییزات ،تیأمین میالی ،و پشیتیبانی از نیروهیای
کنترا تعهد خود را در زمینة عدم مداخلیه در امیور داخلیی دیگیر دولیتهیا بیر اسیاس حقیوق
بینالمل عرفی نقض کرده است ( .)Ruys, 2014: 32عالوه بر این ،دیوان خاطرنشان مییسیازد
اگراه در سالهای اخیر نمونههایی از مداخلة خارجی در یش کشور بیه نفیت نیروهیای مایالف
دولت آن کشور صورت گرفته است ،این رویه دیدگاهی را که در عرصة حقوق بیینالملی بیرای
دولت ها حقی جهت مداخله در امور دولتی دیگر را از طریق حمایت از گروه ماالف آن دولت به
رسمیت میشناسد بههیچوجیه توجییه نمییکنید ( ICJ, Nicaragua v. United States, 1986,
 .)para. 206بنابراین ،دیوان شک گیری عرفی برخالف نظر خویش را نفی مییکنید و مغیایر بیا
حقوق بینالمل میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری ،در حمایت از نظر خود ،بیه اعالمییة مجمیت عمیومی سیازمان
مل  ،در زمینة اصول حقوق بیین المل  ،دربارة روابط دوستانه و همکاری مییان دولت هیا ،طبیق
منشور مل متحد ،اشاره و اظهار میکند« :هر دولتی به خودداری از سازماندهی ،تشویق ،کمش،
یا مشارکت در آشوب های داخلیی و اععمیال تروریسیتی در کشیوری دیگیر موظیف اسیت .ایین
خودداری تا آنجا پیش میرود که دولتها باید از فعالیتهای سازمانیافته در سرزمین خود ،که
به نحوی منجر به اعمال اقدامات یادشده میشود و متامن تهدید یا توس به زور علیه دولتیی
دیگر است ،جلوگیری کنیدUN General Assembly document. A/RES/2625 (XXV), ( 3».
 .)1970زیرا بر اساس این اعالمیه «هیچ دولتی یا هیچ گروهی از دولتها ،بیه هییر دلیی  ،حیق
1. "Either in the direct form of military action or in the indirect form of support for subversive activities in
"another State.

 .4بعد از پیروزی انقالب نیکاراگوئه و تشکی یش حکومت ملی به رهبری ساندنیستهیا در نیکاراگوئیه ،گروهیی از
طرفداران رویم سابق سوموزا و بهویوه اعاای گارد ملی سابق جبهة نظیامی واحیدی بیرای مبیارزة مسیلحانه و
واوگون کردن رویم سیاسی آن کشور تشکی دادند و با کمش مالی و نظامی گسترده و مستمر امریکیا جنگیی
را در مناطق مرزی علیه دولت جدید نیکاراگوئه آغاز کردند .امریکا دلیی حماییت خیود از کنتراهیا را حماییت
نیکاراگوئه از شورشیان السالوادور اعالم کرد .بنابراین ،در این قایه دولت نیکاراگوئه در آوریی  0312دعیوایی
را علیه امریکا در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد.
3. Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil
strife or terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory
directed towards the commission of such acts, when the acts referred to in the present paragraph
involve a threat or use of force.
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مداخلة مستقیم یا غیر مستقیم در امیور داخیلی ییا خارجی دولت دیگر را نییدارند .درنییتیجه،
نهتنها مداخلة مسلحانه بیلکه هیر گونه مداخلیه علییه دولیت ییا ارکیان سیاسیی و اقتزیادی و
فرهنگی آن مغایر با حقوق بینالمل است 0».هراند اعالمیة مزبیور بیهمثابیة قطعنامیة مجمیت
عمومی سازمان مل متحد برای دولتهای عاو الزامآور نیست ،تزویب آن از سوی این دولتها
میتواند مؤید اعتقاد حقوقی دولتهیا در بسیتر حقیوق بیینالملی عرفیی قلمیداد شیود ( ICJ,
 .)Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons1996, para. 41عالوه بر این ،بیانییة
قاب پذیر نبودن مداخله در امور داخلی دولتها و حفاظت از حاکمیت و استقالل آنهیا نییز
اظهار میکند « :هیچ دولتی نباید بیه سیازماندهی ،تیأمین میالی ،تحرییش ،تشیویق ،ییا تحمی
فعالیتهای مسلحان ه و خرابکارانه و تروریسیتی کیه بیه منظیور سیرنگونی روییم ییا دخالیت در
آشوبهای داخلی دولتی دیگیر صیورت مییگییرد مبیادرت ورزدGA Res., A/RES/2131, ( ».
 .)1965, para. 2با پذیر توصیف تسلیح شورشیان بهمنزلیة توسی بیه زور ،واضیح اسیت کیه
تسلیح معارضان سوری مداخلة غیر قانونی را شک میدهد .در تأیید این سیان گفتنیی اسیت
یکی از حقوق دانان برجسته در زمینة حقوق بینالمل اصی عیدم مداخلیه را گرایشیی جهیانی
معرفی میکند که در سه قاعدة عرفی گنجانده شیده اسیت :الیف) اصی عیدم دخالیت در امیور
دولتهای دیگر ب) الزام دولتها به عدم حمایت از سازمانی که علیه مزالح دولت دیگر اقییدام
مییکند ج) کیمش نکردن به شورشیان هنگام جنگ داخلی (کیاسسه 011 :0371 ،ی  .)010با
عنایت به آنچه آمد ،میتوان اظهار کرد تأمین تسلیحاتی و آموز نظامی بازیگران غییر دولتیی
مسلح ،با عدول از اص عدم توس به زور ،موجبات نقض اص عدم مداخله را فراهم میآورد .در
این میان تأمین مالی صرف و پشتیبانی غیر تسلیحاتی به نقض اص عیدم مداخلیه مییانجامید.
درواقت ،می توان گفت تسلیح معارضان و شورشیان در قایة سوریه نیاقض اصی عیدم مداخلیة
مطروحه در بند اهارم مادة  4منشور و دیگر اسناد بینالمللی است.
در مقاب  ،استثنایی بر اص عدم مداخله وارد شده است که حمایتهای ایران و روسییه بیه
دولت اسد را از جهت حقوقی توجیه میکند .در این ااراوب ،یش دولت میتوانید از دولیت ییا
دولتهای دیگر درخواست کند که نیروهای نظامی را برای کمش به دولت آن کشور در سرکوب
شور داخلی اعزام کند .این دخالت ،به جهت اینکه با رضایت دولت مذکور صورت میگیرد ،از
شمول بند  2مادة  4منشور خارج است و ناقض حقوق بینالمل ناواهد بود .مبنیای ایین اصی
آن است که به موجب حقوق عرفی کمش به حکومیت مشیروع ،بیا درخواسیت علنیی و رسیمی
خود  ،مجاز خواهد بود (یاقوتی .)0047 :0331 ،تا کنون کمشهای متعدد تحیت ایین عنیوان
1. No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in
the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other
forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political,
economic and cultural elements, are in violation of international law.
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انجام شده اسیت از جملیه مداخلیة شیوروی در مجارسیتان ( )0319و اکسیلواکی ( )0391و
افغانستان ( ،)0373مداخلة امریکا در لبنان ( )0311و دومینییکن ( )0319و گرانیادا ( )0313و
ویتنام ( ،)0391مداخلة انگلی در اردن (( )0311یاقوتی .)0041 :0331 ،بیدینسیان از آنجیا
که حقوق بینالمل پذیرفته است دولت قانونی میتواند از دولیتهیای ثالی درخواسیت اعیزام
نیروهای مسلح و به طریق اولی پشتیبانی مالی و تأمین تسلیحاتی کند ،حماییت و پشیتیبانی و
ارسال سالح به دولت اسد مشروع و مجاز است (.)Ruys, 2014: 32

الف) مداخلة بشردوستانه
دولتهای تسلیحکنندة گروههای معار سوری در توجیه حقوقی تسلیح معارضیان بیه دالیلیی
استناد میکنند .یکی از این دالی و توجیهیات دکتیرین مداخلیة بشردوسیتانه و در وهلیة بعید
اعمال مسئولیت حمایت است .بدین توضیح که اسیتفاده از تسیلیحات شییمیایی ،کیه بیهزعیم
غربیها از سوی دولت اسد در حومة دمشق علیه غیر نظامیان به کار گرفته شد ،آنیان را بیر آن
داشت تا بار دیگر دکترین مداخلة بشردوستانه را مطرح کنند .ایین دکتیرین باعی شید برخیی
دولتها تسلیح معارضان سوری را بر مبنیای مداخلیة بشردوسیتانه توجییه کننید میثال دولیت
انگلییی بییا انتشییار بیانیییة حقییوقی (www.gov.uk/government/publications/chemical-
 ،)/weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-positionدر  43آگوسیییت ،4103
و مشیاور حقیوقی وزارت امیور خارجیة امریکیا ( )Koh, 2013, www.justsecurity.orgبیه ایین
دکترین اشاره کردند .شایان ذکر اینکه دکترین مذکور از روییة دولتیی و اعتقیاد حقیوقی کیافی
برخوردار نیست مثال دولتهای عاو ناتو 0و دولیتهیای گیروه  477از ایجیاد روییه و سیابقهای
حقوقی مبتنی بر مداخلة بشردوستانه با توجه به مشارکت در عملیات کوزوو ناراضی بودند و آن
را بهمثابة «حقوق موجود» 3قلمداد نکردند .از سوی دیگیر مااصیمة داخلیی سیوریه بیا بحیران
کوزوو متفاوت است .هراند دولت اسد از سوی ماالفان متهم به ارتکاب جنایت جنگی و نقیض
گستردة حقوق بشر است ،ارتکاب سیاست پاک سازی نوادی یا نس کشیی از سیوی ایین دولیت
اثبات نشد و با ابهامات جدی روبه روست و عمال در مااصمة داخلی سوریه این جیرایم از سیوی
دولت اسد محقق نشده است .همچنین ،از منظر حقیوق بیینالملی کالسییش ،دولیتهیا حیق
مداخله در امور داخلی یش دیگر را حتی در مواجهه با نقضهیای حقیوق بشیری و بشردوسیتانه
ندارنید ( .)Schmitt, 2014: 149شیاهد مثیال اینکیه دییوان بیینالمللیی دادگسیتری در قاییة
 .0در جریان دادرسی قایة قانونی بودن توس به زور توسط ناتو علیه یوگسالوی بسیاری از کشورهای اروپایی از
انین حقی دفاع نکردند و صرفا انگلی و بلویش بهصراحت به دکترین مداخلة بشردوستانه اشاره کردند.
2. The 2000 Declaration of the South Summit by the G77, Havana, Cuba, 10-14 April 2000.
3. De lege lata
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نیکاراگوئه ادعاهای امریکا را مبنی بیر نقیض تعهیدات حقیوق بشیری توسیط نیکاراگوئیه میورد
مالحظه قرار داد و اعالم کرد« :هراند امریکا ارزیابی خود را از وضعیت احترام به حقوق بشر در
نیکاراگوئه مطرح کرد ،توس به زور روشی مناسب به منظور نظارت و تامین احترام به حقیوق
بشیر نیسییت .درواقییت ،بییه طییور مشییاا حماییت و حفاظییت از حقییوق بشییر و اهییداف عینییی
انسییاندوسییتانه بییا آمییوز و تسییلیح و پشییتیبانی لجسییتیکی از آن سییازگار نیسییتICJ, ( ».
 .)Nicaragua v. United States, 1986, para. 268یگانیه رو پذیرفتیهشیده جهیت جبیران
بحرانهای انسانی ناشی از مااصمة مسلحانه توس به شورای امنیت سازمان مل متحید اسیت.
این شورا میتواند ،با صدور قطعنامهای مبتنی بر مادة  24منشور مل متحد ،توس به زور را در
زمینة وضعیت مورد اشاره تجویز کند (  .)ICTY, Prosecutor v. Tadic, 1995, para. 30مادة 1
کنوانسیون ونوسید 0نیز به این موضوع اشاره می کنید .درواقیت ،شیورای امنییت در مواجهیه بیا
بحرانهای انسانی در خالل مااصمات مسلحانه مجوز دخالت نظامی را صیادر کیرده اسیت کیه
مورد اخیر آن واکنش نظامی به مااصمة مسلحانة داخلی در لیبی در سال  4100است ( U.N.
 .)Doc. S/RES/197, 2011نکتة حائز اهمیت اینکه حتی در شیاخاتیرین مداخلیة فراشیورای
امنیتی ،یعنی موضوع کوزوو ،دولتهای شرکتکننیده در عملییات هییچ تمیایلی بیه شناسیایی
عملیات نیروهای متحد ،تحت عنوان رویهای برای مداخالت بشردوستانة بعدی ،نشان نیدادهانید
(برونو .)473 :0371 ،بیالعک  ،آنیان انیین وضیعیتی را «منحزیر بیه فیرد» 4معرفیی کردنید
( .)Albright, Prepared Remarks at the Council on Foreign Relations, 1999نتیجه اینکه،
هراند تاکنون مشاا نشده که دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی علیه جمعیت غیر نظیامی
استفاده کرده است ،بر فر صحت به کارگیری تسلیحات شیمیایی در حد و گسترهای که فقط
شورشیان را شام شده باشد ،نمیتواند موجب ادعای مشروعیت مداخلیه ذیی عنیواند مداخلیة
بشردوستانه باشد .بنابراین ،توجیه تسلیح معارضان سوری بر مبنای مداخلة بشردوستانه ،بیدون
مجوز شورای امنیت ،عملی غیر قانونی است و میتوانید موجبیات نقیض حیق حاکمییت دولیت
سوریه را فراهم آورد.

ب) مداخلة متقابل
3

یکی دیگر از توجیهات حقوقی در تسلیح معارضان سوری اسیتناد بیه تئیوری مداخلیة متقابی
است .با این توضیح که برخی دولتهای حامی معارضان سوری ،با نقض اص عدم مداخله و بیه
بهانة حمایت ایران و حزب اهلل و روسیه از دولت بشار اسد ،که به درخواست ایین دولیت صیورت

1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide art. 8, Dec. 9, 1948.
2. Unique
3. Counter Intervention
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گرفته است ،برای خود حق «مداخلة متقاب » قائ اند .به عبارت دیگر ،به باور ایشان ،در صورتی
که اقدام به تسلیح در واکنش به مداخلة قبلی دولت ثالی انجیام شیود بالمیانت اسیت ( Gray,
 .)2008: 94-95این تئوری در یکی از اسناد وزارت خارجة انگلی انین آمده است« :بیه طیور
گسترده پذیرفته شده که دخالت خارجی در حمایت از یکی از طرفین مناقشه مداخلیة متقابی
به حمایت از دیگیری را مجیاز مییسیازدThe UK Foreign Policy Document No. 148, ( ».
 .)1986این در حالی است که انین حقی برای دولتهای تسلیحکننیدة معارضیان بیا ماالفیت
شدید از سوی سایر دولتها روبهرو شده است (.)Gray, 2008: 94-95
در این زمینه ،به باور عدهای از حقوق دانان ،اگر ارسال تسلیحات و اعطای آن به دولت اسید
خالف اص عدم مداخله باشد ،روسیه و دیگر دولتها مییتواننید ،بیه اسیتناد مداخلیة متقابی ،
ارسال سالح به سوریه را واکنشی در مقاب ارسال پیشین تسلیحات از سوی کشورهای ثال بیه
ارتش آزاد سوریه و دیگر بازیگران غیر دولتی مسلح در سوریه بیه شیمار آورنید ( Ruys, 2014:
 .)46این در حالی است که حمایت از دولت اسد نظر به اینکه با رضیایت دولیت قیانونی صیورت
میگیرد مجاز است .از این رو ،رئی سابق ائیتالف ماالفیان سیوریه از کشیورها خواسیت ایین
ائتالف را یش دو لت بدانند .او این اقیدام را گیامی در جهیت تسیهی تسیلیح معارضیان سیوری
دانست .این درخواست مؤید آن است که در حقوق بینالملی معاصیر پشیتیبانی تسیلیحاتی در
جنگ داخلی محدود به نیروهای مسلح دولتی است ( BBC News, France backs Anti-Assad
 .)Coalition, 13 November 2012درواقت ،دفاع از دولت قانونی موضیوعی غییر قابی اخیتالف
است و تا زمانی که دولیت قیانونی مقاومیت کنید و سیاختارهای سیاسیی خیود را حفی کنید،
شناسایی گروه انقالبی بهمثابة یش دولت شناسایی زودرس است و دولت قانونی مییتوانید آن را
عملی مداخلهگرایانه ،که خالف حقوق بینالمل است ،تلقی کند ( .)Lauterpacht, 1947: 94بیر
این اساس ،تسلیح معارضان سوری با توجیه مداخلة متقاب بههییچوجیه پیذیرفتنی نیسیت .در
مقاب  ،رویة معاصر بینالمللی پر است از نمونههای اعزام نیروهای مسلح از یش کشور به کشیور
درخواستکننده ( .)Dinstein, 2011: 119با توجه به آنچیه آمید ،مییتیوان دریافیت مداخلیه و
حمایت ،خارج از ترتیباتی که منشور مل متحد ارائه کرده است ،موجب اصالح امور ناواهد شد
و حتی میتواند موجبات سوء استفاده را فراهم آورد و منجر به تشدید منازعیه و تایییت بیشیتر
حقوق انسانها شود .درنتیجه ،مداخلة متقاب خالف اص منت مداخله است و از ایین جهیت بیا
قواعد حقوق بینالمل تعار دارد و نمیتواند استداللی حقیوقی در توجییه تسیلیح معارضیان
سوری به شمار آید .زیرا اگر مداخله به درخواست یش گروه داخلی در برابر یش دولت قانونی ییا
مستقر مجاز تلقی شود ،دیگر مفهومی از اص عدم مداخله باقی ناواهید مانید .بیا وجیود ایین،
تسلیح و ارسال نیروهای نظامی از سوی دولت یا دولتهای دیگر به دولتی کیه درگییر جنیگ و
شور داخلی شده است ،اگر با رضایت و درخواست دولت سیرزمینی انجیام شیود ،مداخلیه در
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امور داخلی دولتها ناواهد بود .بنابراین ،کمشهای ارسالی به دولت سوریه ،که با درخواسیت و
رضایت این دولت انجام میگیرد ،مغایر اص عدم مداخله نیست.

 .2ا ل منع توسل به زور
اص عدم مداخله شام منت توس به زور هیم میی شیود و اسییاسا یییکی از عییناصر مییداخله
عنزر زور است .بنابراین ،اص عدم توس به زور اصلی خاص است کیه درون اصی عییام عیدم
مداخله جای میگیرد (اکبری .)412 :0371 ،به عبارت دیگر ،منظور از توس بیه زور مایمونی
فراتر از جنگ است لکن نسیبت بیه مفهیوم مداخلیه حیطیهای محیدودتر را شیام مییشیود.
ممنوعیت توس به زور در کنوانسیونها و قطعنامههای متعدد تأکید شده اسیت 0.منشیور ملی
متحد در بند  2مادة  44به صراحت اعاای مل متحد را از تهدید یا توس به زور منت مییکنید.
قاعدة منت توس بیه زور در منشیور ملی متحید هیر گونیه اقیدام زورمدارانیه 3را در مناسیبات
بینالمللی در بر میگیرد (ضیایی بیگدلی.)01 :0311 ،
قاعدة منت توس به زور ،حداق پ از تزویب منشور ملی متحید و پاییان جنیگ جهیانى
دوم ،به قاعده اى عام و بیه قیولى میهم ترین قاعدة حقوق بین المللى ،که از قداست قاعیدة آمیره
برخوردار است ،تبدی شید و استثناهاى آن نیز کامال محیدود و مشیاا شید (آقیایی:0313 ،
 .)17ماافا اینکه ،به طور قطت ،در عرصة بینالمللی منت تهدید یا توس بیه زور بیه ییش اصی
حقوق بینالمل عرفی مبدل شده است ( ICJ, Legal Consequences of the Construction of
a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004, Para. 87; ICJ, (Nicaragua
 .)v.USA), 1986, para. 188دیوان بینالمللی دادگستری در قایة نیکاراگوئه به این مهم توجه

کرد .در این قایه دولت نیکاراگوئه مدعی بود که ایاالت متحده یش گروه مسلح مزدور ،بیه نیام
کنتراها ،را در نیکاراگوئه تشکی داده و برای مبارزه بیا دولیت انقالبیی نیکاراگوئیه آنهیا را بیه
صورت گسترده از لحاظ مالی تأمین و تسلیح میکند و آمیوز مییدهید و عملییات جنگیی را
سازماندهی و تاکتیشهای آن را هدایت میکند .البته در این قایه دیوان به نقض بند  2مادة 4
 .0بند  2مادة  4منشور مل متحد مواد  0و  1پیمان آتالنتیش شیمالی (نیاتو) ،میور  2آوریی  0323میادة 14
عهدنامة وین حقوق معاهدات  0393پیمان ریو که معاهدهای منطقیه ای اسیت و در آن جمعیی از کشیورهای
امریکایی متعهد شدهاند در روابط خود به زور متوس نشوند قطعنامیة  4941مجمیت عمیومی سیازمان ملی ،
قطعنامه های مجمت عمومی سازمان مل  0323و  0311در زمینة خودداری ملیت هیا از هیر گونیه تهدیید ییا
توس به زور برخالف منشور و خودداری از هر گونه تهدید یا اقدامی که بیه اسیتقالل ملیتهیا لطمیه بزنید ییا
جنگهای داخلی را موجب شود کنفران هلسینکی  0371و ...
« .4همة اعاای سازمان مل باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توس به زور علیه تمامیت ارضی و اسیتقالل
سیاسی کشوری دیگر یا هر عملی که با اهداف سازمان مل مغایر باشد خودداری کنند».
 .3جنگ ،تهدید به جنگ ،اقدامات مقابله به مث .
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منشور اشاره نکرد .ولی اعالم کرد اقدامات امریکا در زمینة تسلیح و آموز کنتراها نقض اصی
عرفی «ممنوعیت توس به زور» به شمار میرود ( .)Schmitt, 2014: 141با توجه بیه اسیتدالل
دیوان در رأی نیکاراگوئه ،در قایة سوریه نیز میتوان قائ به این امر بود که تأمین تسیلیحاتی
معارضان سوری نقض اص بنیادین منت توس به زور به شمار میرود.
البته ،بر این قاعده استثنائاتی وارد است که عبارتاند از دفاع مشروع در صورت بروز حملیة
مسلحانه و اقدام دسته جمعی بر اساس فز  7منشیور .اصی دفیاع مشیروع ییا دفیاع از خیود0
مهم ترین استثنا بر قاعدة منت تهدید یا توس بیه زور میسلحانه ،پی از تییدوین منشیور ملی
متحد و تأسی سازمان مل متحد ،محسوب می شود .در عین حال ،نباید از نظر دور داشت که
حق مزبور پیش از تکوین منشور به منزلة حق مسلم دولت ها پذیرفته شده بود و منشور در ایین
زمینه نوآوری نکرده ،بلکه قیاعده ای عیرفی را تدوین کرده است (ممتاز و محمدعلیپور:0310 ،
 413و  .)403حال این سؤال مطرح میشود که آیا دولت سوریه با توس بیه میادة  10منشیور
مل متحد ،4که مبتنی بر حقوق بینالمل عرفی (کیرمزاده ،072 :0314 ،بیه نقی از Brierly,
 )1963: 421است ،میتواند در قالب دفاع مشروع علیه حملة مسلحانه در برابر دولتهای حیامی
معارضان به زور متوس شود؟ به عبارت دیگر ،آیا تسلیح معارضان سوری نوعی حملة مسیلحانه
از سوی دولتهای تسلیحکننده علیه سوریه محسوب میشود؟ در این زمینیه گفتنیی اسیت بیا
عنایت به اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در قاایایی اون سکوهای نفتی و نیکاراگوئه میان
اشکال شدید توس به زور که حملة مسلحانه را شک مییدهید و انیواعی کیه از شیدت کمتیر
برخوردارند تفاوت قائ شده است ( ،)ICJ, Case Concerning Oil Platforms, 2003, para. 51
دولت سوریه نمیتواند با استناد به حق دفیاع مشیروع بیه دولیتهیای حیامی معارضیان حملیة
مسلحانه کند .زیرا ،به طور کلی ،اجماعی در جامعة بینالمللی شک گرفته که تأمین تسلیحاتید
گروههای معار را ،هراند توس به زور میدانند ،حملة مسلحانه تلقی نمییکننید .عیالوه بیر
این ،حملة مسلحانه معموال با کشتار ،تاریب ،جراحت ،و تاریب اساسیی همیراه اسیت کیه بیه
1. Self-defence

 .4مادة  10منشور مل متحد« :هییچیش از میقررات این منشور بیه حیق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در
صورت وقوع حملة مسلحانه به یش عاو مل متحد ،تا زمیانی کیه شیورای امنیت اقدامات الزم را برای حف
صلح و امنیت بیینالمللی بیه عیم آورد ،لطیمهای وارد نیاواهد کیرد .اعاا باید اقداماتی را که در اعمال این
حق به عم میآورند فوری به شورای امنیت گزار دهند .این اقدامات بههیچوجه بر اختیار و مسئولیتی که
شورای امنیت طبق منشور دارد و به موجب آن بیرای حف و اعادة صلح و امنیت بینالمللی در هر زمان که
ضروری تشایا دهد اقدام الزم را به عم خواهد آورد تأثیری ناواهد داشت ».پروفسور کلسن در شرح این
ماده مییگوید« :منشور حیق دفاع مشروع را فقط به مورد دفاع در مقاب وقوع حملة مسلحانه محدود کرده
است و بر این اساس حملة محتم الوقوع و سایر اشکال رفتارهای غیر دوستانه غیر حملة نظامی باع این
حق نمیشوند( ».ضیاییفر.)02 :0371 ،
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صورت مستقیم از سوی یش دولت یا بازیگران غیر دولتی مسلح تحت کنترل ،علیه دولتی دیگر،
به وقوع میپیوندد (.)Schmitt, 2014: 142
لکن دولت سوریه میتواند در مقاب معارضان ،که به طور وسیت اقدام بیه کشیتار و تارییب
کردهاند ،به دفاع مشروع متوس شود و در این خزوص با عنایت به نا صریح دیوان بینالمللی
دادگستری در قایة نیکاراگوئه 0میتواند کمش دولتهای دیگر را تحیت عنیوان دفیاع مشیروع
دستهجمعی 4خواستار شود .بنابراین ،بر اساس این استدالل ،کمش و حمایت دولتهای ثال به
دولت سوریه در قالب حق دفاع مشروع دستهجمعی توجیهپذیر است.

 .3ا ل حق ملتها برای تعیین سرنوشت
در دهة  0391و  0371بسیاری از دولتهای در حال توسعه و سوسیالیست بر ایین بیاور بودنید
که مردمی که حق تعیین سرنوشتشان نقض میشود ،نیهتنهیا از حیق توسی بیه زور مسیلحانه
برخوردارند ،بلکه میتوانند کمشهایی از دیگر دولیتهیا دریافیت کننید از جملیه کمیشهیای
تسلیحاتی .این حق در بعای از اسناد مجمت عمومی سازمان ملی  ،تحیت عنیوان «مشیروعیت
مبارزة مردم برای آزادی از نظامهای استعماری و اشغالگر و نوادپرست با توس به همة ابزارهای
در دسترس ،از جمله مبارزة مسیلحانه» ،3آمیده اسیت ( UN General Assembly resolutions:
A/RES/37/43,1982: Para. 2; A/RES/3246, 1974: Para. 3; A/RES/31/34, 1975; and
UN General Assembly Resolutions 1514, 3070, 3103, 3328, 3421, 3481, 31/91,
 .)32/42 and 32/154این استدالل درخزوص تسلیح معارضان سوری از سوی برخی دولیتهیا

نیز بیان می شود .در این زمینه ذکر اند نکته حائز اهمیت است .ناست اینکه ،در خیالل دهیة
 0391و  0371بعای از دولتها حمایت و پشتیبانی از مردم در اعمال حق تعییین
خویش را به طیرق متفیاوت ،همچیون ارسیال سیالح و حتیی اعیزام نیروهیای مسیلح ،مشیروع
میپنداشتند .با وجود این ،نباید این واقعیت را از نظر دور داشیت کیه جامعیة بیینالمللیی ایین
موضوع را هیچگاه به نحو قاطت نپذیرفت .این مسئله بارها در مذاکراتت منجر به تزویبد اعالمییة
روابط دوستانه و همچنین در قطعنامة تعریف تجاوز بیان شد و دولتها از اظهار این ادعا کیه از

سرنوشیت2

 .0پاراگراف  033رأی دیوان در قایة نیکاراگوئه به این مهم اشاره میکند که در قوانین عرفی بینالمللی هیچ
قانونی اجازة اعمال دفاع مشروع دستهجمعی را در غیاب درخواست دولتی که قربانی حملة تجاوزکارانه است
نمیدهد .بر این اساس ورود دولت های ثال به مااصمه با درخواست دولت مورد تجاوز مشروع خواهد بود
(.)ICJ, (Nicaragua v. USA), 1986, para. 199
2. collective self-defence
3. legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation
from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means,including armed
struggle.
4. The right to Self-Determination

 334فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،6زمستان 5931

حق حمایت تسلیحاتی نهاتهای آزادی باش در موقعیتهای متفاوت برخوردارنید خیودداری
کردند ( .)Ruys, 2010: 420عالوه بر آن ،بسیاری از دولتهای غربی بیه ایین موضیوع اعتیرا
کردند که حقوق بینالمل حمایت نظامی و ارسال سالح برای مردم در حال مبارزه را به منظور
اعمال حق تعیین سرنوشت منت نمیکند 0.این اختالف عقاید در مواد اعالمیة روابیط دوسیتانه4
( )UN General Assembly document. A/RES/2625 (XXV), 1970, Annexو قطعنامیة
تعریف تجاوز منعک شد به نحوی که نهتنها موضعی قاطت در ایین زمینیه اتایاذ نشید ،بلکیه
بالعک با بیانی غیر مستقیم به حیق مردمیی کیه در حیال مبیارزه بیرای اتعمیال حیق تعییین
سرنوشت خویش اند در یافتن و دریافت پشتیبانی و حمایتهیای الزم ،بیا توجیه بیه «اهیداف و
اصول منشور مل متحید» ،اشیاره شید (.)Rosenstock, 1971: 732–733; Ferencz, 1975: 49
دوم اینکه ،حق بر «دریافت حمایت و پشتیبانی» 3همیشه محدود به مردمیی بیوده کیه از حیق
تعیین سرنوشت خارجی 2برخوردار بودهاند .بنابراین ،این حق به مردمی که از اعمال حق تعیین
سرنوشت داخلی 1خود محروماند اعطا نشده است .به عبارت دیگر ،حق بر حماییت و پشیتیبانی
فقط از نهاتهای آزادیباشی است که به مبارزه با نظامهای استعماری ،قدرتهای اشغالگر ،و
رویمهای نوادپرست میپردازند ( .)Gray, 2008: 64واقعیت این است که شورای ماالفان سوریه
نمیتوانند نهاتهای آزادیباشی به شمار آیند که در حال مبارزه برای تعیین سرنوشت خیود
هستند و این موضوعی است که در واوگان و عبارات بیانیههای صادرة دولتهای شناساییکنندة
ماالفان بهصراحت مشاا است ( .)Akande, 2013, www.EJILtalk.orgبنابراین ،تعلیق حیق
مبارزة مسلحانه در اعمیال حیق تعییین سرنوشیت در بسیتری غییر از نظیامهیای اسیتعماری و
قدرتهای اشغالگر و رویم نوادپرست با ابهام روبهروست .درواقیت ،بسیط حیق توسی بیه زور در
تعیین سرنوشت به خارج از قاایای استعماری از رویة دولتی مناسبی برخیوردار نیسیت 9.نکتیة
حائز اهمیت آن است که در دوران جنگ سرد ،با تزویب مجمت عمومی سازمان ملی  ،بیر ایین
 .1برای مطالعة بیشتر اسناد رجوع کنید:
UN Doc. A/AC.125/SR.110-114, 63(Australia), 74(UK), 83 (USA); UN Doc A/C.6/25/SR.1184, Paras.
15-16 (South Africa); UN Doc. A/C.6/25/SR.1207, Para. 50 (Portugal).
2. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among
States in accordance with the Charter of the United Nations.
3. Seek and to receive support

 .2حق تعیین سرنوشت خیارجی نیاظر بر تعیین هویت ملی است و حق استقالل در سطح بینالمللی را به مردم
اعطا میکند (امینزاده.)13 :0311 ،
 .1حق تعیین سرنوشت داخلی مربوط به نظم دولتی و اقتزادی و اجتماعی در داخ مرزهاست و آنچیه بیه مییردم
اعیطا میشود حیق شرکت در ایجاد یا بازسازی نظم اجتماعی داخلی است (امینزاده.)13 :0311 ،
 .9مثال هیچیش از دولتهای عاو ناتو ،که در عملیات نظامی علیه نیروهای مسلح صرب در سال  0333در خالل
بحران کوزوو حاور داشتند ،مبنای عملیات نظامی خود را جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم
کوزوو از سوی یوگسالوی سابق اعالم نکردند.

تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بینالملل 337

امر تأکید شد که فقط «نهاتهای آزادیباش» حق مبارزة مسلحانه را در اعمال حیق تعییین
سرنوشت دارند .در این قطعنامه ،که با اجماع تزویب شد ،مبارزة مسلحانه در جهت اعمال حیق
تعیین سرنوشت فقط از سوی نهاتهای آزادیباش مشروع دانسیته شید (.)Gray, 2008: 61
حتی اگر بپذیریم حق تعییین سرنوشیت در سیوریه قابی تحقیق اسیت ،ایین موضیوع کیه آییا
دولتهای خارجی میتوانند به تأمین تسلیحاتی مردم در حال مبارزه برای اعمیال حیق تعییین
سرنوشت مبیادرت ورزنید حی نشیده بیاقی مییمانید ( .)Schmitt, 2014: 155هرانید تسیلیح
نهاتهای آزادیباش در نیمة اول قرن بیستم امری معمول بود و در موقعییتهیای گونیاگون
مجمت عمومی سازمان مل متحد از کمش و پشتیبانی بیه نهایتهیای آزادیبایشد درگییر در
مبارزات مسلحانه برای اعمال حق تعیین سرنوشت سان گفته است ( UN General Assembly
 ،)resolutions: 2625, 1970; 3070, 1973; 35/227, 1981بسیاری از دولتها همچیون اییاالت
متحدة امریکا این کمشها را غیر قانونی دانستهاند .از این رو ،توسی امریکیا بیه اسیتدالل حیق
تعیین سرنوشت مردم سوریه و متعاقب آن ارسال کمشها و پشیتیبانیهیای تسیلیحاتی و غییر
تسلیحاتی به شورشیان سوریه با موضت آن دولت متناقض خواهید بیود (.)Schmitt, 2014: 155
در تأیید این نظر ،یکی از حقوقدانان بینالمللی اعالم کرد« :اگر قاعدة مجاز دانستن کمشهیای
خارجی به آن هایی که در مسیر حق تعیین سرنوشت میجنگند بیه قایایایی همچیون سیوریه
بسط یابد ،به نظر میرسد این استثنا میتواند تهدیدی برای اص عدم مداخله و منت توسی بیه
زور به شمار آید ( .)Schmitt, 2014: 155اصوال ،تیرجیح بر این است که حق تعییین سرنوشیت
میلت ها با رو های مسالمت آمیز ،از جمله همه پرسی و انتاابات تحت نظارت سازمان مل یییا
مقامات بیطرف ،استیفا شود (امینزاده31 :0311 ،ی  .)39سوم اینکه حتیی اگیر بپیذیریم حیق
تعیین سرنوشت در سوریه قاب اجراست ،این پرسش که «آیا دولتهای خارجی مییتواننید بیه
تأمین تسلیحاتی مردمی که در حال مبارزه برای اعمیال حیق تعییین سرنوشیت خیود هسیتند
مبادرت ورزند؟» ح نشده باقی میماند ( .)Schmitt, 2014: 155به عبیارتی اگیر پذیرفتیه شیود
مردمی که برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود مبارزه میکنند از حق دریافیت پشیتیبانی در
شک دریافت سالح از دولتهای ثال برخوردارند و در صورتی که پذیرفتیه شیود ایین حیق در
سناریوهای اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی نیز بسط یافته اسیت ،بایید پیذیرفت در شیرایط
حاضر در سوریه قاب اعمال ناواهد بود .زیرا مثال مااصمة مسلحانة جاری در سیوریه ناشیی از
تبعیض مبتنی بر نواد یا دین نیست ،بلکه نمونهای کالسیش از توس به زور مسیلحانه از سیوی
افراد علیه حاکمیتی است که بهزعم آنها غیر دموکراتییش اسیت درنتیجیه ،منجیر بیه جنیگ
تمامعیار داخلی شده است .این در حالی است کیه بیر اسیاس قیانون اساسیی سیوریه ،پییش از
اصالحات ،نظام تش حزبی بر این کشور حاکم بوده و فقط حزب بع حق فعالیت رسمی داشیته
است .لکن ،بر مبنای همهپرسیای که در  49فوریه  4104انجام شد ،حزبهای دیگر نیز آزادانه
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میتوانند در سوریه فعالیت کنند .بر اساس این تغیییر پاییهای در قیانون اساسیی سیوریه ،در 3
ووئن  ،4102ناستین انتاابات ریاست جمهیوری سیوریه برگیزار شید 0.در ایین انتاابیات ،کیه
ماالفان آن را تحریم کرده بودند ،بشار اسد با کسب اکثریت مطلیق آرا پییروز شید .از ایین رو،
هیییماکنیییون بشیییار اسییید رئیییی جمهیییور قیییانونی و مشیییروع سیییوریه اسیییتCNN, ( 4
 .)http://edition.cnn.com/2014/06/04/world/meast/syria-unrest/درنتیجییییه ،شناسییییایی
شورای ماالفان سوریه ،بهمنزلة نماینده یا نمایندگان مشروع میردم سیوریه ،توسیط تعیدادی از
دولتها ،مشروعیت دولت اسد را از بین نمیبرد .بر این اساس ،با توجه به فرجیام انتاابیات آزاد
سوریه ،حق تعیین سرنوشت به ماالفان سوری تعلق نمیگیرد .زیرا دولیت اسید مزیداق نظیام
استعماری یا اشغالگر یا رویم نوادپرست ناواهد بود.
درنهایت ،باید به این مهم اشاره شود که بهرغم ادعای دولتهای حامی معارضان سیوری بیر
اینکه این معارضان نمایندة قانونی ملت سوریه اند ،تعداد زیادی از مبارزان ماالف دولت سیوریه
را جنگجویان خارجی تشکی میدهند 3.این موضوع روشن میکند که معارضان سوری نمایندة
اکثریت مردم سوریه نیستند و با عنایت به این مهم که حق تعیین سرنوشت متعلق به اکثرییت
ملت است ،صحبت از شمول حق تعیین سرنوشت به معارضان سوری سالبه بیه انتفیاء موضیوع
خواهد بود .عالوه بر این ،حاور  91درصدی مردم سوریه در همهپرسی قانون اساسی ،در فوریة
 ،4104و مشارکت 91درصدی مردم در انتاابات شوراهای محلی در سوریه ،که از سوی دولیت
سوریه انجام شد ،نشان دهندة مقبولیت دولت بشار اسد نزد قاطبة سوریان و بی استداللی استناد
به حق تعیین سرنوشت در توجیه اعتراضات سوریه است (پروین .)91 :0330 ،همچنین ،در این
زمینه انتاابات پارلمان سوریه در سال  4109حائز اهمیت است کیه از بیین سیههیزار و پانزید
نامزد انتاابات دویست کرسی از دویست و پنجاه کرسی مجل ملت (مجل الشعب) را حیزب

 .0در انتاابات پیشین ،بر اساس نظام تشحزبی حاکم ،فقط همهپرسی تأیید رئی جمهور برگزار میشد.
 .4برای مطالعة بیشتر به سایتهای خبری ذی رجوع کنید:
Aljazeera,
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/bashar-al-assad-re-elected;syrian-president-20146419457810751.html
RT
Question
More,
https://www.rt.com/news/163696-assad-win-president-syria/; Syrian presidential election,
2014, https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_presidential_election,_2014 ; PressTV,
http://www.presstv.ir/Detail/2015/10/25/434877/Syria-Bashar-alAssad-Presidentialelections-Russia-Alexander-Yushchenko.

 .3مبارزان خارجی ،که در سوریه علیه بشار اسد میجنگند ،شام افیرادی از کشیورهای عربسیتان سیعودی ،قطیر،
اردن ،تون  ،لیبی ،مزر ،بوسنی ،این ،دیگر کشورهای عربیی ،اچین ،قفقیاز و اییاالت متحیده و کشیورهای
اروپایی همچون بلویش ،فرانسه ،اسپانیا ،انگلی  ،آلمان ،و  ...میشوند .برای مطالعة بیشتر رجوع کنید به:
Foreign rebel fighters in the Syrian Civil War, en.wikipedia.org.
Kristin Archick, Paul Belkin, Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, Derek E. Mix, European
Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United States, Congressional
Research Service, 2015.
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حاکم و متحدانش به دسیت آوردنید (France 24, http://www.france24.com/en/20160417-

.)syria-bashar-assad-baath-party-wins-majority-parliamentary-vote
نتیجه اینکه ،به طور کلی نمیتوان تأمین تسلیحاتی ماالفان سوریه را بر مبنای حق تعیین
سرنوشت قاب توجیه دانست .زیرا حقوق بینالمل کالسیش اصی حیق تعییین سرنوشیت را از
سوی اکثریت مردم و فقیط در نظیامهیای اسیتعماری و نوادپرسیت و اشیغالگر پذیرفتیه اسیت
موضوعی که بهسهولت قاب اعمال در اوضاع سوریه ناواهد بود.
با بررسی موارد فوق میتوان استدالل کرد که تسلیح معارضان سوری از سوی دولتها نقض
قواعد کلی حقوق بینالمل  ،بهویوه اص منت توس به زور و اص عدم مداخله در امیور داخلیی
دولتها و اص حق ملتها در زمینة تعیین سرنوشت خویش ،به شمار میآید0.

گفتار دوم .تسلیح معارضان سوری از منظر قواعد اتحادیة اروپا
در قایییة سییوریه ارتییش آزاد سییوریه و دیگییر بییازیگران غیییر دولتییی مسییلح از حمایییتهییا و
پشتیبانیهای مالی و لجستیکی و تسلیحاتی بسیاری از دولیتهیا و از جملیه دولیتهیای عایو
اتحادیة اروپا برخوردارند .حال ،این پرسش مطرح میشود که آیا این ارسال تسیلیحات از سیوی
اعاای اتحادیة اروپا با قواعد حاکم بر اتحادیه همسوست؟ در این زمینه خاطرنشان میسازد که
در مور  3میی  4100اتحادییة اروپیا بیا صیدور بیانییهای سراسیر سیرزمین سیوریه را تحیریم
تسلیحاتی کرد ( .)Council Regulation (EU), 2011: 1, para. 1در این بیانییه اتحادییة اروپیا
اعاای خود را از تأمین تجهیزاتی که ممکن است برای سیرکوب داخلیی از سیوی هیر فیرد ییا
موجودیت یا سازمانی در سوریه به کیار رود ییا بیرای اسیتفاده در سیوریه فرسیتاده شیود منیت
 .0یکی از موضوعاتی که در این مبح باید بدان توجه کرد تفاوت میان مااصمة مسلحانة بیینالمللیی و مااصیمة
مسلحانة غیر بینالمللی (داخلی) است .در مااصمات مسیلحانة بیینالمللیی قاعیدة «بییطرفیی» بیر عملکیرد
دولتها حاکم است .به این معنا کیه دولیتهیای بیی طیرف در ایین مااصیمات متعهید بیه اتایاذ رفتیار غییر
تبعیضآمیز در برابر طرفین مااصمهاند .بر اساس این قاعده ،دولتهیای بییطیرف متعهدنید بیه نفیت یکیی از
متااصمان تسهیالت و تجهیزات نظامی فراهم نیاورند و اص رفتیار برابیر و مسیاوی را بیا متااصیمان رعاییت
کنند و طبق مادة  3کنوانسیون پنجم الهه هر گونه اقدام موجد محیدودیت و ممنیوعیتی کیه توسیط نییروی
بیطرف درخزوص موضوعات مورد اشاره در مواد  7و  1روابط تجاری و ارسال اسلحه و مهمات و غییره انجیام
میشود باید درخزوص متااصمان بیطرفانه اجرا شود .باید خاطرنشان ساخت که حقوق بییطرفیی صیرفا بیر
مااصمات مسلحانة بینالمللی اعمال میشود .این در حالی است که موضوع مورد بحی میا سیوریه اسیت کیه
درگیر مااصمة مسلحانة داخلی است و همانطور که بیان شد تسلیح معارضان در یش مااصمة داخلیی نقیض
اص منت توس به زور و اص عدم مداخله محسوب میشود( .جهت مطالعة بیشیتر رجیوع کنیید بیه محمیود
یزدانفام و صادق سلیمی ،وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکیا در جنیگ اییران و
عراق ،پایگاه اینترنتی پووهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).
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میکند 0.عالوه بر ایین ،اتحادییة اروپیا در ووئین  4104محیدودیتهیای بیشیتری را در زمینیة
تجهیزات نظارتی و ارتباطی ،که ممکن است بیرای سیاخت و تعمییر تجهییزات بیهکاررفتیه در
سرکوب داخلی استفاده شوند ،تعیین کرد مثال ،ارائة مستقیم یا غیر مستقیم کمشهای فنی ییا
خدمات واسطهگری مربوط به تجهیزات یا محزوالت یا فناوریهایی را کیه ممکین اسیت بیرای
سرکوب داخلی به کار رود به هر شاا یا نهادی در سوریه ییا بیه منظیور اسیتفاده در سیوریه
ممنوع اعالم کیرده اسیت ( .)Council Regulation (EU), 2012, Art. 3همچنیین ،در تزیمیم
دیگری در جوالی  4104دولتها را ملزم کرد در شرایطی که دالیی معقیولی مبنیی بیر حمی
تجهیزات تحریمی به وسیلة کشتیها و هواپیماهیایی کیه از سرزمینشیان بیه سیوی سیوریه در
حرکتاند وجود داشته باشد آنها را بازرسی و بر آنها نظارت کنند ( Council Decision (EU),
 .)2012: 59, Art. 17bبر اساس تزمیم صادره از شورای اروپا ،در تاریخ  30می  ،4103تحیریم
تسلیحاتی شام منت صادرات و واردات تسلیحات و مواد میرتبط از سیوریه و بیه سیوریه ،منیت
صادرات تجهیزاتی که ممکن است در سرکوب داخلی استفاده شود ،و برقراری محیدودیتهیای
صادراتی بر دیگر تجهیزات و کاالها و تکنولوویهایی است که ممکن است برای سرکوب داخلی
یا برای ساخت و نگهداری آن به کار رود .این اقدام شام منت کمشهای مالی همچیون بیمیه و
بیمة مجدد است .تجهیزات نظامی غیر تسلیحاتی و پشتیبانیهای فنی ممکن اسیت بیر اسیاس
شرایطی خاص مجاز تلقی شود .همچنین دولتهای عاو موظفاند کشتیها و هواپیماهیا را بیه
شرط وجود دالی معقول مبنی بر حم اسلحه ،مواد مرتبط ،یا تجهیزاتی که ممکن است بیرای
سرکوب داخلی استفاده شود بازرسی کنند .این بازرسی در بنادر و فرودگاهها و دریای سرزمینی
دولتهای عاو بر اساس حقوق بینالمل انجام میشود و کاالهایی کیه بیر اسیاس بیانییههیای
صادره جزء اقالم تحریمیاند توقیف میشوند (.)Council Decision (EU), 2013: 14-45
در عین حال ،فشارهای وارده از سوی اند دولت اتحادیة اروپایی را بر آن داشیت تیا در 47
می  4103با تزویب قطعنامهای 4در تأمین تسلیحاتی ماالفان مسلح در سوریه گیامی اساسیی
بردارد .در قطعنامة مزبور اعالم شده که دولتهای اروپایی میتوانند با توجه به پیششیرطهیای
قطعی مطروحه در اسناد اروپایی به ارسال سالح برای نیروهای مسلح ماالف سوری اقدام کنند.
این پیششرطها عبارتاند از اینکه صادرات تجهیزات نظامی یا تجهیزاتی که ممکن است بیرای
سرکوب داخلی استفاده شوند باید به ائتالف ملی ماالفان و نیروهای انقالبی سوریه داده شیوند

 .0این تجهیزات عبارت اند از اسلحة گرم ،مواد انفجاری ،مهمات و وسای مرتبط ،تجهیزاتی که غیر کشینده تعرییف
میشوند ،مانند خودروهای زرهی و تجهیزات محافظتی ،شام کاله ایمنیی نظیامی و جلیقیههیای ضید گلولیه
(.)Council Regulation(EU), 2011: 6, Annex I
2. Council of the European Union, Council declaration on Syria, Brussels, 27-28 May 2013, 3241st
Foreign Affairs Council meeting.
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و صرفا به منظور حفاظت از غیر نظامیان بیه کیار رونیدCouncil of the European Union, ( 0

) .)2013: 11, Para. 8(2عالوه بر این دولتهای عاو باید جهیت تیأمین تایمینهیای الزم بیه
منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اجازة اعطاشده اقدامات ضروری را به عم آورند بهویوه برای
دستیابی به اطالعات اساسی دربارة استفادهکنندگان نهایی و مقزید نهیایی تسیلیحات ارسیالی
تال کنند .در نهایت ،بیانیه میافزاید که دولتهای عاو باید مجوز صادرات را مورد بیه میورد
ارزیابی و به همة ضوابط یادشده در اصول مشترک شورای اروپا در زمینیة صیادرات تسیلیحات4
توجه کنند ( .)Ruys, 2014: 20این ضوابط ،که بح هایی گسترده در زمینیة قیانونی بیودن ییا
نبودن ارسال سالح به ماالفان سوری ایجاد کرده 3،اعالم میکند اگر خطر واضحی وجود داشته
باشد که تجهیزات مزبور در ارتکاب نقضهای جدی حقوق بینالمل بشردوستانه به کیار رود ییا
موجبات برانگیاتن یا طوالنی شدن مااصمهای مسلحانه را فراهم آورد و به طیور میؤثر خیالف
ثبات منطقهای باشد ،دولتهای عایو میی تواننید مجیوز صیادرات را لغیو کننید .عیالوه بیر آن،
دولتهای عاو باید دیدگاه خریداران اسلحه را در زمینة تروریسم مدنظر قرار دهند .در تحلیی
این ضوابط گفتنی است با شرایط مطروحه بسیار بعید است که صدور مجوز صادرات تسیلیحات
از سوی دولتهای اروپایی به منظور تأمین تسلیحاتی ماالفان سوری اصیول مشیترک شیورای
اروپا را نقض نکرده باشد .این در حالی است که شواهد گستردهای بیانگر این مطلیب اسیت کیه
نیروهای ضد دولتی بارها مرتکب نقضهای جدی حقوق مااصیمات مسیلحانه شیدهانید ماننید
حمله علیه مناطق غیر نظامی بدون رعایت اص تفکیش ،شکنجه ،و اعدامهای خودسرانه .عیالوه
بر این ،بسیار واضح است که در هر جنگ داخلی تیأمین تسیلیحاتی هیر ییش از طیرفین خطیر
طوالنیتر شدن مااصمة مسلحانة جاری را در پی خواهد داشت .از سیوی دیگیر ،ایین اقیدامات
ممکن است از نظر منطقهای نیز تأثیراتی در پی داشته باشد .مایافا اینکیه بیر کسیی پوشییده
نیست برخی از گروههای تشکی دهندة ارتش آزاد سوریه اسالمگراییان رادیکیالانید و بیا گیروه
القاعده مرتبطاند .این موضوع در جای خود میتواند ناقض رویم تحریمی شیورای امنییت علییه
1. The sale, supply, transfer or export of military equipment or of equipment which might be used for
internal repression will be for the Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces
and intended for the protection of civilians.
2. Council Common Position (European Union), 2008/944/CFSP, "Acts Adopted Under Title V of the
EU Treaty", Official Journal of the European Union, 8 December 2008.

 .3مثال اتریش با انتشار بیانیه ای پشتیبانی تسلیحاتی از ماالفان سوریه را غیر قانونی دانست .این بیانیه ارسال
تسلیحات را به دالیلی غیر قانونی می داند :نقض اص عرفی عدم مداخله و اص عدم توس به زور مندرج در
بند  2مادة  ،4نقض اصول مشترک شورای اروپا به شمارة  4111/322/CFSPراجت به کنترل صادرات
تسلیحات از سوی اعاای اتحادیة اروپا ،نقض قطعنامه های شورای امنیت حاوی تحریمهای تسلیحاتی علیه
افراد و موجودیتهای مرتبط با القاعده ،به همراه داشتن مسئولیت دولتها به دلی کمش کردن و مشارکت
در ارتکاب اعمال متالفانة بینالمللی توسط دریافتکنندگان تسلیحات( .جهت مطالعة بیشتر رجوع کنید به:
)Akande, 2013, www.EJILtali.org; Nollkaemper, 2013, www.EJILtalk.org
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افراد و موجودیتهای مرتبط با القاعده قلمداد شود .زییرا قطعنامیة  4113مزیوب سیال 4104
اظهار میدارد دولتها باید از پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم و فرو یا انتقال سالح یا دیگیر
تجهیزات به گروهها و افراد مرتبط با القاعده خودداری کنند ( Security Council, 2012, Para.
 .)2این در حالی است که جبهة النزره و داعش به طور مشاا با القاعده ارتباط دارند ( Ruys,
.)2014: 20
هراند بعای از دولتهای کمشکننده به ماالفان سوری سیعی مییکننید تیأمین میالی و
پشتیبانی تسلی حاتی خود را از کانال شورای ملی ماالفان سیوری بیه نیروهیای ضید دولتیی در
سوریه برسانند ،باید خاطرنشان ساخت که شورای ملی ماالفان سیوری از گیروههیای متفیاوتی
تشکی شده که مجموعهای از گروههای لیبرال و رادیکال در آن حاور دارنید .بسییاری از ایین
گروهها به منظور دستیابی به منابت مالی و تسلیحاتی به عاویت این شورا درآمدهانید .بنیابراین،
به نظر نمیرسد شورای ملی ماالفان سوری بتواند مانت دستیابی گروههای رادیکال و مرتبط بیا
القاعده به تسلیحات و منابت مالی شود .به طور کلی ،واضح اسیت کیه قطعنامیة  4113شیورای
امنیت از دولتها میخواهد با اعمال اصی احتییاطهیای مقتایی اطمینیان حاصی کننید کیه
تسلیحات ارسالی به نیروهای ضد دولتی بیه دسیت گیروههیای میرتبط بیا القاعیده نمییرسید.
همان گونه که گفته شد ،بیانیة شورای اروپا دربارة سوریه نیز در همین زمینه متذکر میشود که
دولتهای عاو باید اطالعات الزم را دربارة استفادهکنندگان نهیایی و مقزید نهیایی تسیلیحات
ارسالی گرد آورند و بر اساس آن اقدامات الزم را به انجام برسیانند ( Security Council, 2012,
.)Para. 1-2

گفتار سوم .شناسهایی شهورای ملهی مفالفهان سهوری از منظهر حقهوق
بینالملل
در سالهای اخیر بعای از دولتها شورای ملی انقالبیون و نیروهای ماالف سیوریه را بیهمنزلیة
یگانه نمایندگان مشروع مردم سوریه مورد شناسایی قرار دادهاند .فرانسه اولین کشور غربی بیود
که ائتالف ماالفان سوریه را مورد شناسایی قرار داد .فرانسوا اوالند ،رئی جمهور فرانسه ،گفیت:
«من امروز اعالم میکنم فرانسه ائتالف ملی سوریه را به منزلة یگانه نمایندة مشروع مردم سوریه
مورد شناسایی قرار داده است .این موجودیت دولت دموکراتیش آیندة سیوریه را شیک خواهید
داد و مسیر نابودی کام رویم اسد را تسهی خواهد کرد.)Talmon, 2013: 3( ».
در  03نوامبر  4104نیز وزرای خارجة اتحادیة اروپا ،در بروکس  ،در نتیجهگیری جلسة
شورا دربارة سوریه ،طی گزارشی اعالم کردند« :اتحادیة اروپا از توافق حاصله که توسط
گروههای ماالف سوریه در دوحه حاص شد ،بهویوه توافق در زمینة تشکی ائتالف ملی
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نیروهای ماالف و انقالبی سوریه ،استقبال میکند .اتحادیه اروپا آنان را بهمنزلة نمایندگان
مشروع آمال مردم سوریه مورد شناسایی قرار داده است .این توافق گامی اساسی در وحدت
ضروری ماالفان سوری است .اتحادیة اروپا از این ائتالف میخواهد که جامعیت کام را به
دست آورد و اصول اساسی حقوق بشر و دموکراسی را رعایت کند و با همة گروههای ماالف و
همة باشهای جامعة مدنی سوریه ارتباط برقرار سازد .)Talmon, 2013: 3( ».همچنین در
همین سال انگلی شورای ملی ماالفان سوریه را بهمنزلة یگانه نمایندة مشروع مردم سوریه
مورد شناسایی قرار داد و کمشهای جدیدی علیه قیام اسد وعده داد
Guardian,
(www.theguardian.com/world/2012/nov/20/uk-syrian-opposition-sole-
 .)legitimate-representative-peopleامریکا نیز در دسامبر  ،4104طی بیانیهای رسمی،
شورای ملی ماالفان سوریه را تحت عنوان نمایندة مشروع مردم سوریه مورد شناسایی قرار داد
و باراک اوباما در مزاحبهای تلویزیونی اعالم کرد« :ما به این نتیجه رسیدهایم که ائتالف
ماالفان سوریه به اندازة کافی جامعیت دارد و نمایندة جمعیت قاب توجهی از مردم سوریه
است .به همین دلی ما آنها را نمایندة مشروع 0مردم سوریه در ماالفت با رویم اسد در نظر
میگیرم و آنها را شناسایی میکنیم و قطعا شناسایی مسئولیتهایی را به دنبال خواهد
داشت4».
;www.france24.com/.../20121212-usa-obama-recognises-syria
(
 .)www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20690148حال این سؤال مطرح میشود که
آیا این نوع شناسایی از مبانی حقوقی برخوردار است؟ و اینکه آیا شناسایی شورای ملی ماالفان
سوریه در مقام نمایندة مشروع مردم سوریه به این معنی است که مردم سوریه از طریق شورای
ملی ماالفان سوری به اعمال حق تعیین سرنوشت خود مبادرت ورزیدهاند؟ که در این باش به
موجب رویه و قواعد بینالمللی آن را توضیح میدهیم.

 .1شناسایی یک گروه در رویة بینالمللی
در عرصة بینالمللی مهمترین موضوعی که از شناسایی شورای ملی ماالفیان سیوریه ،در مقیام
نمایندة مشروع مردم سوریه ،به ذهن خطور میکند موضوع شناسایی نهاتهیای آزادیبایش
در فلسطین اشغالی و سرزمینهیای اسیتعماری افریقیا در  0391و  0371اسیت نهایتهیایی
همچون سازمان آزادیباش فلسطین ،3کنگرة ملی افریقا در افریقای جنوبی ،2سیازمان مردمیی
1. legitimate representative

 .4مشابه این شناسایی نیز در تابستان سال  4100در قبال شورای ملی انتقالی لیبی صورت گرفته بود و ایین شیورا
را یگانه نمایندة مشروع مردم لیبی معرفی کرده بودند .این شناسایی قبی از شناسیایی شیورای انتقیالی لیبیی
بهمنزلة دولت لیبی بود.
)1. Palestine Liberation Organization(PLO
)2. African National Congress(ANC
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افریقای جنوب غربی در نامیبیا ،0و حزب افریقایی برای استقالل در گینیة بیسیائو 4کیه همگیی
بهمنزلة نمایندة مشروع مردم خود از سوی مجمت عمومی سازمان مل شناسایی شدهاند.
درخزوص قاایای فوق ،به موجب حقوق بینالمل  ،شناسایی یش گیروه بیهمنزلیة نماینیدة
مشروع مردم نوعی شناسایی حق تعیین سرنوشت 3برای مردم نیز تلقی میشود .بر این موضیوع
در اسناد مجمت عمومی سازمان مل متحد تأکید شده است .مثال در قایة سازمان آزادیباش
فلسطین مجمت عمومی سازمان مل متحد در قطعنامة  ،37/23مزوب  ،0314از همة دولتهیا
و سازمانهای بینالمللی میخواهد حمایتهیای خیود را از میردم فلسیطین از طرییق نماینیدة
مشروع آنها ،یعنی سازمان آزادیباش فلسطین ،در مبارزه برای به دسیت آوردن حیق تعییین
سرنوشت و استقالل با توجه به منشیور توسیعه دهنید ( UN General Assembly resolution,
 .)A/RES/37/43, 1982, Para. 23با مطالعة سیر تاریای اتفاقات انید سیال اخییر در سیوریه
میتوان گفت شناسایی شورای ملی ماالفان سوریه بهمنزلة نماینیدة مشیروع میردم سیوریه در
نگاه اول ،همانطور که در مبح پیشین بیان شد ،مشمول اعمال حق تعیین سرنوشت نیسیت.
زیرا دولت سوریه از نظامهای استعماری یا اشغالگر خارجی و حتی از روییمهیای نوادپرسیت بیه
شمار نمی رود .آنچه در قایة سوریه بسیار حائز اهمیت است توجه بیه ایین موضیوع اسیت کیه
دولتهای غربی به طور کلی و همواره با شناسیایی نهایتهیای آزادیبایش در مقیام نماینیدة
مشروع مردم ماالفت کردهاند ،ولی هماکنون از این واوه استفاده میکنند طوری کیه در دوران
استعمارزدایی این دولتها اغلب به قطعنامههای مجمت عمومی ،که نهاتهیای آزادیبایش را
بهمنزلة نمایندة مشروع مردم مورد شناسایی قرار میداد ،رأی ممتنت یا منفیی مییدادنید .میثال
زمانی که قطعنامة  ،31/447مزوب  ،0310مجمت عمیومی سیوآپو را بیهمنزلیة یگانیه نماینیدة
مشروع مردم نامیبیا مورد شناسایی قرار داد و از دیگر دولتها خواست به ایین سیازمان کمیش
مالی برسانند و از آن پشتیبانی کنند ،انگلی و فرانسه و آلمان غربی و کانادا و امریکیا بیه ایین
اقدام اعترا کردند (.)Brad, 2000: 215

 .2شناسایی شورای ملی مفالفان سوری
به موجب حقوق بین المل میان شناسیایی ییش گیروه شورشیی در مقیام دولیت از ییش سیو و
)3. South West Africa People's Organization (SWAPO
)4. African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC

 .1مییادة  0میثییاق حقییوق مییدنی ی سیاسییی و میثییاق حقییوق اقتزییادی و اجتمییاعی و فرهنگییی اظهییار میییکنیید:
«هم یة مییردم از حییق تعیییین سرنوشییت برخوردارنیید .بییه موجییب اییین حییق هم یة مییردم میییتواننیید وضییت
سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعة اقتزادیی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین کنند».
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شناسایی انین گروهی بهمنزلة یگانه نمایندة مشروع مردم تفاوتهیایی وجیود دارد ( Talmon,

 )2013: 18به این معنا که شناسایی یش گروه شورشی در مقام دولیت ییش شناسیایی قیانونی
است و بیانگر آن است که بازیگر غیر دولتی در ارتباط با دولتهای شناسیاییکننیده ،کیه آن را
بهمنزلة یگانه نمایندة حقوقی کشور مورد شناسایی قرار دادهاند ،به موجیودیتی همچیون دولیت
دست یافته است و میتواند از سوی آن اقدام کند .در مقاب  ،شناسایی یش گیروه تحیت عنیوان
نمایندة مشروع مردم اقدامی سیاسی است کیه تیأثیر عملیی محیدودی خواهید داشیت و تیأثیر
حقوقی مستقیم نیز نیدارد ( .)US State Department, Daily Press Briefing, 2012ایینگونیه
شناسایی سیاسی مسیر ارتباط مستقیم و رسمی و همچنین افزایش کمشهای عملی را افزایش
میدهد در حالی که منجر به کاهش رابطة سیاسی و دیپلماتیش میان دولت شناساییکننیده و
دولت حاکم بر آن سرزمین میشود .ولی رابطة حقوقی میان آنان تغییرناپذیر باقی میماند .ایین
موضوع بدین معنی است که دولت شناساییکننده همچنان ملزم به رعایت اص منت توسی بیه
زور و اص عدم مداخله است که به نحو مؤثر ارسال سالح به بازیگران غیر دولتی مسلح درگییر
با دولت را منت میکند .در موضوع سوریه ،همانگونه کیه بییان شید ،شیورای ماالفیان سیوریه
توسط بعای از دولتها مورد شناسایی قرار گرفته است .تیدقیق در بیانییههیای صیادرهشیده از
سوی این دولتها ماهیت سیاسی این شناسایی را آشکار ساخته و این موضوع را به ذهن متبادر
میسازد که دولتها قزد نداشیتند شیورای ماالفیان سیوریه را بیهمنزلیة دولیت جدیید میورد
شناسایی قرار دهند 0.به همین دلی این شناساییهیا نمییتوانید ارسیال سیالح بیرای شیورای
ماالفان سوریه و به خزوص ارتش آزاد سوریه را ،که بازوان نظامی ایین شیورا هسیتند ،توجییه
کند4.
همچنین ،باید در نظر داشت که شناسایید دولت یش عم احتیاطی نیست و بیه مالحظیات
عینی دولتت شناساییکننده مربوط میشود .عالوه بر آن ،وضعیت دولت مفهومی حقوقی است و
متامن آن است که فرد یا گروهی از افراد مدعی باشند دولتی را شک دهنید کیه بیر همیه ییا
باشی اعظم از سرزمین «کنترل مؤثر» خود را اعمال کند و بتواند به انین اقتداری ادامه دهد
( .)Ruys, 2014: 38بنابراین ،شناسایی زودرس دولت جدید ،کیه از کنتیرل میؤثر بیر سیرزمین
برخوردار نیست ،خالف حقوق بینالمل تلقی میشود .در این خزوص ،قاضی الترپاخیت اعیالم
کرد« :دفاع از دولت قانونی موضوعی غیر قاب اختالف است .دولت قانونی ،تا زمیانی کیه جنیگ
 .0سوریه را بهمنزلة دولت جدید مورد شناسایی دوووره قرار داده است .این دولت سفارت سوریه در قطر را به
شورای ماالفان سوریه تحوی داد و سفیر جدید را ،که از سوی شورای ماالفان سوریه منزوب شد ،پذیرفت.
 .4وزیر امور خارجة انگلی  ،ویلیام هیگ ،در سانرانی خود نزد مجل عوام اظهار کرد« :هیچ تغییر اتوماتیکی در
سیاست تسلیح فعاالنة ماالفان سوریه به منزلة نتیجة شناسایی ماالفان سوریه به وجود نیامده است».
UK Parliament, House of Commons, Official Report, Parliamentary Debates, vol. 553, col. 452, 20
November 2012.
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داخلی جریان دارد ،میتواند به شناسایی دووورة 0خود استمرار دهد و تا زمانی که دولت قیانونی
مقاومت کند و ساختارهای سیاسی خود را حف کند شناسایی دووورة گروه انقالبیی ،بیهمنزلیة
یش دولت ،شناسایی زودرس است و دولت قانونی میتواند آن را عملی مداخلهگرایانه ،که خالف
حقوق بینالمل است ،تلقی کند.)Lauterpacht, 1947: 94( ».
درواقت ،در حقوق بینالمل «کنترل مؤثر بر سرزمین» ضابطهای کلیدی در شناسیایی ییش
دولت است .در همین زمینه یکی از قاات داوری امتیازات تیناکو ،در سال  ،0343کنترل میؤثر
بر سرزمین را یکی از اصول کلی حقیوقی کیه میورد پیذیر جهیانی قیرار گرفتیه و در حقیوق
بینالمل تثبیت شده معرفی کرده است .در این رأی داوری آمده است منشأ و سازمان دولت به
طور کلی به تزمیمات و مباح داخلی مربوط میشود .قدرتهای خیارجی بیا دولتیی کیه بیه
صورت دوفاکتو شناسایی شده زمانی ارتباط برقرار میکنند که بتوانید بیه نحیو میؤثر و اساسیی
شک یابد و در پی آن تامینی معقوالنه در جهت استمرار خویش ارائه دهد .عالوه بر آن ،بتواند
رضایت و پذیر افرادی را که از اجزای کشور محسوب مییشیوند در زمینیة توانیایی خیود در
مدیریت و حف آن به دست آورد و وظایف داخلیی و تعهیدات خیارجی را ادا کنید ( Schmitt,
 .)2014: 153همچنین در باش سوم قانون روابط خارجی امریکا ،مزوب  ،40317تأکیید شیده
شناسایی یش روییم شورشیی ییا رفتیاری مشیابه دولیت جانشیین بیا آن ،در حیالی کیه دولیت
شناساییشدة سابق کنترل باشهای زیادی از سرزمین را بر عهده دارد ،مداخلة غیر قیانونی در
امور داخلی یش دولت تلقی میشود .عالوه بر آن ،شناسایی یا پذیر رویم شورشی و همراهیی
با آن از طریق تأمین مالی و پشتیبانی تسلیحاتی میتواند نقض بند  2مادة  4منشیور و مزیداق
تهدید یا توس به زور علیه استقالل سیاسی دیگر دولتها به شمار آید (.)Schmitt, 2014: 154
استمرار در شناسایی دووورة دولت قانونی به طور کلی در دکترینهای حقوقی پذیرفته شده
است .با توجه به قایة سوریه و با توجه به این واقعیت که جنگ داخلی این کشور به بالتکلیفی
نظامی رسیده و نظام اسد کنترل بایش هیای اساسیی و مهیم تمامییت ارضیی ،شیام دمشیق،
پایتات سوریه ،را در دست دارد ،هرگونه شناسایی شورای ماالفان سوریه بهمنزلة دولت جدید
عملی زودهنگام و غیر قانونی خواهد بود (.)Ruys, 2014: 38
ازین رو ،دولتهای شناساییکننده ،با انتایاب واوگیان دقییق ،شیورای ماالفیان سیوریه را
بهمنزلة «نماینده یا نمایندگان مشروع یا آمال مردم سوریه» 3میورد شناسیایی قیرار داده و ایین
شورا را دولت تلقی نکردهاند .به نظر میرسد با این نوع شناسایی به دنبال تقوییت و تثبییت آن
 .0بسیاری از حقوقدانان ،از لحاظ آثار حقوقی و سیاسی در روابیط بیینالمللی ،شناسایی دوووره را از شناسایی
دوفاکتو ممتاز دانستهاند .مؤسسة حقوق بینالمل در اجالسیة سال  0339خود اعالم کرد« :دوووره شناسایی
قطعی و کام و دوفاکتو موقتی و محدود بیه پارهای روابط حقوقی است( ».جهاننما.)00 :0333 ،
2. Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States 1987.
1. The legitimate representative(s) of(the aspirations of ) the Syrian people
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بودند .عباراتی که مقامات امریکایی در شناسایی شورای ماالفان سوری به کیار بیردهانید حیائز
اهمیت است و به نحوی بیانگر آن است که ایاالت متحده از شناسایی خود نسبت به نظیام اسید
عدول نکرده است .وزارت امور خارجة امریکا اعالم کرد ایاالت متحده شورای ماالفان سیوریه را
بهمنزلة دولت قانونی سوریه شناسایی نکرده و تأکید کرده است الزمة این نوع شناسایی کنتیرل
فیزیکی بر سرزمین است ( .)US Department of State, 2012: 281به طور کلی ،قاییة جنیگ
داخلی سوریه و همچنین لیبی 0نشان داد دولتها شناسایی زودهنگام گروه شورشی را بهمنزلیة
دولت جدید غیر قانونی میدانند.
از طرف دیگر بسیاری از حقوقدانان بینالمللی هشدار دادهاند اگر به استنباط مطرحشده در
دفاع از دولت موجود و تشکی یافته توجه نشود ،این خطر را در پی خواهد داشت کیه دولیتهیا
بازیگران غیر دولتی مسلح را پیش از موعد بهمنزلة دولت جدید مورد شناسایی قیرار دهنید و از
آنان پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کنند .این موضوع به بییمفهیومی منیت توسی بیه زور و عیدم
مداخله منجر میشود .از سوی دیگر ،دولتهای ثال میتوانند ،با توجه بیه منیافت و مالحظیات
عینی خود ،گروههای درگیر متفاوتی را بیه منزلیة دولیت حیاکم میورد شناسیایی قیرار دهنید و
اقداماتی را در جهت تسیلیح و پشیتیبانی از آنهیا بیه عمی آورنید ( .)Ruys, 2014: 39قاضیی
الترپاخت در همین زمینه میگوید اگر دولتها بدون توجه بیه اصیول حقیوقی موجیود انیین
اموری را پیگیری کنند ،هیچ ضمانت اجرا یا هیچ مانعی در عدم شناسیایی دولیتهیای موجیود
وجود ناواهد داشت و دولتها میتوانند بهراحتی شناسایی یش دولیت قیانونی را بیه شناسیایی
یش گروه شورشی تقلی دهند .درنتیجه ،دولت قیانونی بیه طیرف شورشیی تبیدی مییشیود و
بالعک گروه شورشی تازهشناساییشده به یش دولیت مشیروع ارتقیا میییابید ( Lauterpacht,
.)1947: 95
به عبارت دیگر ،در قایة سوریه با توجه به مؤلفهها و ضوابط پیشگفتیه شناسیایی شیورای
ماالفان سوریه به عنوان دولت عملی زودهنگام است و از طرف دیگر پشیتیبانی میالی و تیأمین
تسلیحاتی آنها نیز ناقض اصولی همچون اص عدم مداخله و اص منت توس به زور اسیت کیه
در حقوق بینالمل عرفی و رویة قاایی بر آن تأکید و بدان تزریح شده اسیت .عیالوه بیر ایین،
 .4مشاور حقوقی دولت امریکا دربارة شناسایی سیاسی شورای انتقالی دولت لیبی در سال  4100اظهار میکند:
«حقوق بینالمل به موضوع شناسایی توجه دارد و شناسایی نیز معطوف به واقعیتهای عینی ،بهویوه کنترل
بر سرزمین ،است .بهمنزلة قاعدهای کلی ،ما از شناسایی موجودیتهایی که بر تمامی کشور کنترل ندارند
خودداری میکنیم زیرا آنها مسئولیت قسمتی از سرزمینی را به دست میگیرند که کنترل آن را ندارند و ما
همچنین از عدم شناسایی رهبرانی که کنترل قسمتهایی از سرزمین را بر عهده دارند خودداری میکنیم
زیرا در نتیجة آن مسئولیتهایی از آنان مرتفت خواهد شد که عمال بر اعمال آن کنترل دارند».
US Senate, Committee on Foreign Relations, Libya and War Powers, Hearing, S. Hrg. 112–189, 28 June
)2011, 39 (www-gpo-gov/fdsys
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همان طور که آمد ،در نظر گرفتن قایة سوریه در بستر مبارزات حق تعیین سرنوشت و به تبیت
آن مجاز بودن پشتیبانی و ارسال سالح به شورای ماالفان سوریه بهمنزلة نمایندة مشروع مردم
سوریه خالف قواعد حقوق بینالمل است.

گفتار چهارم .مبانی حقوقی حمایت تسلیحاتی ایران و روسیه از دولت
سوریه
در موضوع سوریه ،هراند نگرانیهایی در زمینة ارسال سالح از سوی ایران و روسییه بیه دولیت
سوریه اظهار شده است ،هیچیش از دولتها ارسال تسلیحات را ،حداق بهصراحت ،غییر قیانونی
ناوانده اند .اگر شورای امنیت ارسیال سیالح بیه سیوریه را بیا تزیویب قطعنامیه تحیریم کنید،
همانگونیه کیه قطعنامیة  0371درخزیوص لیبیی متایمن انیین تحریمیی بیود ،پشیتیبانی
تسلیحاتی از دولت درگیر جنگ داخلی غیر قانونی خواهد بود .ولی با فقیدان قطعنامیة شیورای
امنیت در این خزوص ،به نظر نمیرسد پشتیبانی تسلیحاتی بهخودیخود غییر قیانونی قلمیداد
شود .در همین ارتباط گفتنی است رئی سابق ائتالف ماالفان سوریه از دولتها خواست ایین
ائتالف را بهمنزلة یش «دولت» شناسایی کنند .او این اقدام را گیامی در جهیت تسیهی تسیلیح
معارضان سوری دانست .این درخواست مؤید آن است که در حقوق بینالمل معاصر پشیتیبانی
تسیلیحاتی در جنیگ داخلیی محیدود بیه نیروهیای مسیلح دولتیی اسیت ( BBC News, 13
 .)November 2012همچنین ،برخی از حقوقدانان اظهار کردهاند هر گونه ممنوعییت کلیی بیر
کمش نظامی به «دولتهای درگیر جنگ داخلی» ،و نه گروههیای شورشیی ،بیا روییة دولیتهیا
سازگار نیست .ایشان در همین زمینه پذیر صیریح دخالیت نظیامی فرانسیه را در حماییت از
دولت مالی ،در سال  ،4103از سوی جامعة بینالمللی ،نمونهای بر ایین میدعا دانسیتهانید و بیر
آناند که نهتنها شواهد زیادی مبنی بر اینکه دولتها به صورت قانونی پذیرفته باشند که متعهد
به خودداری از حمایت و پشتیبانی از یشدیگر در وضعیتهای جنیگ داخلییانید وجیود نیدارد
( ،)Akande, 2013, www.EJILtalk.orgبلکه در مقاب  ،در رویة بیینالمللیی ،در میوارد بسییار
مشاهده شده که دولتها از دولت درخواستکننده پشتیبانی کردهاند و جهت حمایت از ایشیان
به اعزام نیروهای مسلح مبادرت ورزیدهانید ( .)Dinstein, 2011: 119بیا عناییت بیه ایین نکتیه،
بهجرئت میتوان گفت اعتقاد حقوقی ضعیفی در زمینة قاعدة ممنوعیت پشتیبانی تسیلیحاتی از
نیروهای مسلح دولتی در جنگ داخلی وجود دارد (.)Henderson, 2013: 670
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گفتار پنجم .کمکهای غیهر تسهلیحاتی بهه معارضهان سهوری از منظهر
حقوق بینالملل
واقعیت این است که کمشها و مساعدتهای بهعم آمده از ماالفان سوری به تأمین تسلیحاتی
محدود نمیشود و باش عظیمی از این معاضدتها شام کمشهای غیر تسلیحاتی است .میثال
اتحادیة اروپا با اینکه بارها و بارها سوریه را تحریم نفتی کرده بیود ( Council Decision (EU),
 ،)2013, Art. 14; Council Regulation (EU), 2 September 2011, Art. 3aدر می  ،4103بیا
حذف تحریمها ،به گروههای معار اجازه داد نفت استاراجی از ااههیای نفتیی قرارگرفتیه در
سرزمینهای تحت کنترل خود را بفروشیند () .)Council Decision (EU), 2013, Art. 16(aدر
این ااراوب ،مادة  9تزمیم شورای اروپا اعالم کرد ،به منظور حمایت از جمعیت غییر نظیامی
سوریه تأمین نیازهای اولیه و بازسازی و احیای فعالیتهای روزمرة اقتزادی یا دیگر اهداف غیر
نظامی ،دولتهای عاو میتوانند مجوزهای الزم را برای خرید و واردات ییا انتقیال نفیت خیام و
دیگر محزوالت پتروشیمی از خاک سوریه صیادر کننید .بیدین منظیور ضیروری اسیت ائیتالف
ماالفان سوری به صورت مستمر با دولتهای عاو در تماس باشد و بیا آنهیا همکیاری کنید0
( .)Council Decision (EU), 2013, Art. 6حال این سؤال مطرح میشود که آیا کمشهای غیر
تسلیحاتی به معارضان به موجب قواعد بینالمللی ممنوع اسیت؟ در پاسیخ الزم اسیت ییادآوری
شود به موجب قواعد بینالمللی محدودة اص عدم مداخله مقید به ارسال نیروهیای نظیامی ییا
تأمین تسلیحاتی و آموز نظامی نیست و شام انواع کمشهیا و پشیتیبانیهیا نییز مییشیود.
همچنین ،مجمت عمومی سازمان مل در اعالمیة  0391در زمینة قاب پذیر نبیودن مداخلیه
اعالم میکند« :هیچیش از دولتها نباید به سازماندهی ،کمش ،تأمین مالی ،تشویق ،تحرییش ،و
تحم فعالیتهای تروریستی یا دیگر فعالییتهیای مسیلحانة خرابکارانیه بیه منظیور سیرنگونید
خشونتآمیز دولتی دیگر اقدام کننیدGeneral Assembly Resolution 2131, 1965, Para. ( ».
.)2
این موضوع در رویة قاایی نیز مورد توجه قرار گرفته است .دیوان بینالمللی دادگستری در
قایة نیکاراگوئه اعالم کرد صرف تأمین منابت مالی گروههای شورشی ،هراند نقض اص توس
به زور به شمار نمیآید ،بدون شش مداخله در امور داخلی دولتهیا محسیوب مییشیود ( ICJ,
 .)Nicaragua v.United States, 1986, para. 228دیوان در این قاییه تأکیید کیرد امریکیا ،بیا
 .0در سند شورای اروپا مواردی مجاز اعالم شدند :فرو  ،تأمین یا انتقال تجهیزات و تکنولووی کلیدی برای
باشهای اساسی صنعت نفت و گاز طبیعی سوریه (مادة  ،)01اعطای هر گونه وام مالی یا اعتباری که به
مالکیت و مشارکت گستردة شرکتها در باشهای صنعت گاز سوریه منجر میشود (مادة  ،)09افتتاح دفاتر
نمایندگی و حسابهای بانکی از سوی مؤسسات مالی تحت صالحیت در سوریه (مادة .)43
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آموز و تأمین تسلیحاتی و تجهیزاتی و مساعدتهای میالی و پشیتیبانی از نیروهیای کنتیرا و
همچنین تشویق و حمایت و کمش به فعالیتهای نظامی و شبهنظامی علیه نیکاراگوئیه ،اصیول
پیشگفته را نقض کرده است ( .)ICJ, Nicaragua v. United States, 1986, para. 227 to 238
همانگونه که مالحظه شد ،از منظر دیوان و اسناد مجمت عمومی سازمان مل متحد ،در زمینیة
اص عدم مداخله ،هیچ تفاوتی میان تأمین تسلیحاتی و کمشهای غیر تسلیحاتی به گیروههیای
شورشی وجود ندارد و هر دو نقض حقوق بینالمل به شمار میروند (.)Ruys, 2014: 48
همچنین انستیتوی حقوق بینالمل اعالم کیرد در قایایای جنیگ و نیاآرامیهیای داخلیی
کمشها و مساعدتهایی که بر شدت و حدّت مااصمه تیأثیر مییگذارنید مداخلیة غییر قیانونی
محسوب میشوند .بر این دیدگاه در قطعنامة  0371انستیتوی حقیوق بیینالملی تأکیید شیده
است .بر اساس مادة  4این قطعنامه «دولتهای ثال باید از اعطای هر گونه کمیش و مسیاعدت
مالی یا اقتزادی به طرفین جنگ داخلی که بر نتایج جنگ مؤثر واقت میشود خودداری کنند».
( .)Institute of International Law, 1975, Art. 2بیا توجیه بیه ایین مفیاهیم مییتیوان گفیت
پشتیبانی لجستیکی و اعطای کمشهای مالی نقض اص عدم مداخله به شمار میرود .از سیوی
دیگر ،به نظر میرسد حمایت سیاسید صرف و شناسایی گروه ماالف در مقیام نماینیدة مشیروع
مردم ،اگر نقض اص عدم مداخله در امور داخلی قلمداد نشود ،میتواند نوعی تشویق و ترغییب
گروههای ماالف به استمرار اقدامات خزمانه و نقض حقوق بشردوستانه از سوی آنان به شیمار
آید که به نوبة خود مسئولیت دولتهای شناساییکننده را به موجب نوعی مشارکت و معاونیت
در ارتکاب جنایات بینالمللی همراه خواهد داشت .بدینترتییب ،خریید نفیت خیام از معارضیان
سوری و همچنین تأمین مالی آنها نقض اص عدم مداخله بیه شیمار مییرود .عیالوه بیر ایین،
دولتهای اروپایی و دیگر دولتهیا بیر اسیاس قطعنامیههیای شیورای امنییت ،بیهوییوه ،4113
موظف اند از پیوستن افراد تحت صالحیت خود به گیروههیای تروریسیتی در سیوریه جلیوگیری
کنند .البته باید توجه کرد که این وضعیت به غیر قانونی شدند آموز و انتقال مبارزان از سوی
ایران به سوریه منجر ناواهد شد .زیرا دولت اسد ،که دولت قانونی سوریه بیه شیمار مییآیید و
نمایندگی جمعیت معتنابهی از مردم سوریه را بر عهده دارد و در انتااباتی دموکراتیش برگزیده
شده است ،به این اقدامات رضایت داده است .به عبارت دیگر اقدامات ایران بیا توجیه بیه قاعیدة
 Intervention by Consentاز مشروعیت قانونی برخوردار است.

نتیجهگیری
یکی از رو های بسیار مؤثر جهت پیشگیری از وقوع بحرانی مشابه آنچیه در سیوریه بیه وقیوع
پیوست توسعه و افزایش معرفت نظری درخزوص شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر این کشور و
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بررسی وقایت و حوادث پیشآمده و همچنین مطالعة جایگاه حقوقی عملکرد کشیورهای میرتبط
با این بحران است .در این بین شناسایی معارضان سوری در مقام نمایندة مشروع مردم سیوریه،
بهرغم وجود دولت قانونی و تسلیح معارضان سوری ،به منظور تسهی سقوط دولت اسد ،نقشیی
بهسزا در تداوم این بحران داشته است.
ازین رو ،تبیین و تحلی ادلة کشورهای تسیلیحکننیدة معارضیان در بحیران سیوریه و درک
ریشهها و عل بروز و ظهور اقدامات صورتگرفته و نیز پیامدهای حقوقی آن ،نیهتنهیا مییتوانید
فهمی جامتتر در زمینة بحران سوریه ایجاد کند ،بلکه این تبیین تأثیری بهسزا در جلیوگیری از
بروز بحرانی دیگر در منطقه ،باالخا در ایران ،خواهد داشت.
در بحران سوریه کشورهایی مانند امریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز برخیی کشیورهای
عربی ،اون عربستان سعودی و قطر و ترکیه و امارات ،علنا اقدام به کمش و تسیلیح گیروههیای
معار مسلح کردهاند این در حالی است که در عرصة بیینالمللیی هیر عملیی کیه بیه نحیوی
حاکمیت و استقالل کشورها را تاعیف کند ناقض قواعد حقوق بینالمل خواهد بود و بر اساس
حقوق بینالمل دولتها نمیتوانند در روابط بینالمللی خود به زور متوسی شیوند ییا در امیور
داخلی دیگر دولتها دخالت کنند.
درواقت ،هراند گروههای ماالف سوری در موجودیتی با عنوان ائتالف ماالفان سوریه جای
گرفته و از سوی بعای از دولتها بهمثابة نمایندة مشروع مردم سیوریه شناسیایی شیدهانید ،بیر
اساس حقوق بینالمل این موضوع بهمنزلة شناسایی این شورا در مقیام دولیت سیوریه نیسیت.
بنابراین ،این نوع شناسایی نیز نمیتواند به حذف شناسیایی دولیت بشیار اسید ،در مقیام دولیت
قانونی سوریه ،منجر شود و به تبت آن تسلیح معارضان سوری را که جهت براندازی دولت قانونی
مبارزه میکنند توجیه کند.
در عین حال ،دکترین مداخلیة بشردوسیتانه و نییز مفهیوم مداخلیة متقابی  ،کیه از سیوی
دولتهای تسلیحکننده مطرح میشیود ،نییز نمییتوانید اسیتداللی حقیوقی در توجییه تسیلیح
معارضان سوری به شمار آید .زیرا از پشتوانة حقوقی و رویة بینالمللی قابی تیوجهی برخیوردار
نیست و اساسا اثبات انین وضعیتی با ابهامات گوناگونی روبهروست به طوری که اگیر مداخلیه
به درخواست یش گروه داخلی در برابر یش دولت قیانونی ییا مسیتقر مجیاز تلقیی شیود ،دیگیر
مفهومی از اص عدم مداخله باقی ناواهد ماند .با وجود این ،تسلیح و ارسال نیروهای نظیامی از
سوی دولت یا دولتهای دیگر به دولتی که درگیر جنگ و شور داخلیی شیده اسیت ،اگیر بیا
رضایت و درخواست دولت سرزمینی انجام شود ،مداخله در امور داخلی دولیتهیا ناواهید بیود.
بنابراین ،کمشهای ارسالی به دولت سوریه ،که با درخواست و رضایت این دولت انجام میگیرد،
با اص عدم مداخله مغایرت ندارد که بر اساس آن دولیتهیای تسیلیحکننیده موضیوع مداخلیة
متقاب را مطرح کنند.
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از دالی دیگری که دولتهای تسلیحکننده در توجیه حقوقی اقیدامات گیروههیای معیار
سوری به کار میبندند استناد به حق تعیین سرنوشت است .در این خزوص ،با عنایت به میوارد
مطروحه ،گفتنی است که به دالی متعدد حق تعیین سرنوشت به گروههای تروریستی معیار
تعلق نمی گیرد .از این دالی بایید بیه انتایاب دولیت اسید بیا اکثرییت قیاطت آرا در انتاابیات
ریاستجمهوری سال  4102اشاره کرد .زییرا ،پی از برگیزاری ایین انتاابیات ،شیائبة شیمول
عناوین دولت استعماری و اشغالگر و نوادپرست به دولت اسد بیاساس خواهد بود.
درنهایت ،همانگونه که مالحظه شد ،با بررسی مجموع قواعید بیینالمللیی بیه ایین نتیجیه
میرسیم که نهتنها ارسال سالح و دیگر تجهیزات نظامی به معارضان سوری ناقض اصول حقوق
بینالمل خواهد بود ،بلکه تأمین مالی و هر گونه مساعدتی که به نحوی به طیوالنی شیدن ایین
بحران بینجامد و نتایج جنگ را تحت تأثیر خود قرار دهد نیز به موجب قواعد بیینالمللیی غییر
قانونی است .بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران میتواند در وهلة اول با تقویت جبهة نظری گیامی
اساسی در اثبات مسئولیت بینالمللی دولتهای تسلیحکننده بردارد .عالوه بر این ،انانچه ایران
بهقطعیت دریافت که محمولة عبوری ییا تیراکنش میالی صیورتگرفتیه از رهگیذر مؤسسیات و
نهادهای مالی وی به طور مستقیم با تسلیح آن دسته از معارضان تروریسیت سیوری در ارتبیاط
است ،میتواند با توجه به قطعنامة  0373شورای امنیت سازمان ملی  ،در  41سیپتامبر ،4110
آن را مسدود و مزادره کند .بهعیالوه ،قیانون الیزام دولیت بیه تجدییدنظر در روابیط تجیاری و
اقتزادی با کشورهای حامی تروریسم ،مزوب سیال  0311مجلی شیورای اسیالمی ،دولیت را
موظف ساخته در روابط تجاری و اقتزادی با کشیورهایی کیه بیه تشیایا دولیت از تروریسیم
حمایت میکنند تجدیدنظر کند.
توس به نهادها و سازمانهای غیر دولتی از دیگر شیوههیایی اسیت کیه اییران مییتوانید از
رهگذر آن اقداماتی عملی در برابیر حامییان تروریسیم اتایاذ کنید .بیهعیالوه ،تشیکی کمیتیة
حقیقتیاب از سوی شورای حقوق بشر و گزارشگرهای موضوعی بستری مناسب در اختیار ایران
و دیگر کشورهای منتقد قرار داده تا از آن طریق بتوانند تسلیح غیر قیانونی معارضیان ،بیهوییوه
تروریستها در سوریه ،را با نقض حقوق بشر و بشردوستانه همراه سازند.
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