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Abstract 
US and allies multiple attacks on Syria during 2014-2018 with the excuses of, inter 

alia, fighting against ISIS and humanitarian intervention to prevent claimed use of 

chemical weapons is in breach of Article 2(4) of the UN Charter. Several 

unacceptable arguments including: “The unwilling and unable theory”, “Iraq 

collective self-defense against ISIS in Syria”, “The creative and constructive 

ambiguity of S/RES/2249” and “Implied consent or passive consent theory” have 

been put forwarded to justify US-led coalition attacks on ISIS in Syria. On the other 

hand, in an attempt to justify attacks on so-called Syrian chemical facilities, it has 

been explicitly or implicitly resorted to some invalid arguments including: “Strikes 

on Syria in retaliation for chemical attack”, “Humanitarian intervention for 

Chemical Weapons Convention implementation” and “The distinction between the 

legitimacy and legality of military intervention”. In order to answer the question that 

“Why do the US and allies attacks against Syria during 2014-2018 are illegal?”, this 

paper descriptively and analytically consider the deployed arguments supporting the 

above-mentioned attacks and examines this hypothesis: “the aforementioned attacks 

are international wrongful acts as they cannot be considered as self-defense or 

collective security system outlined respectively in Article 51 and Article 42 of the 

UN Charter. On the other hand, the valid consent of Syria, which may preclude the 

wrongfulness of these attacks, has not been obtained; so, US and allies’ attacks 

against Syria during 2014-2018 are illegal”. 
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 4102 تا 4102 یهاسال خالل در هیسور

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
 3پوریا عسکری، 4، جواد مبینی*0ینیمب احمدرضا

 دهیچک
 مختلا   یهاا ییجوبهانه با که 4102 تا 4102 یهاسالحمالت متعدد ائتالف آمریکایی به سوریه طی 

 حاتیتسال  ییادعاا  کااربرد  باا  مقابلاه  منظاور باه  بشردوساتانه  ۀداخلا م از ینوع ای داعش با مبارزه از اعم
 اتیا نظر. اسات  سااخته  دارخدشاه  را متحاد  ملل منشور 4 ۀماد 2 بند تیتمام گرفته، صورت ییایمیش

 بسا   یتئاور » ،«ییتواناا  عاد   و لیا تما عاد   یتئاور » جمله از یقبول رقابلیغ البته و مختل  یحقوق
 ۀساازند  و خالقاناه  ابهاا  » یاۀ نظر ،«هیساور  خاک در داعش هیعل عراق یجمعدسته مشروع دفاع مفهو 
 مواضا   هیا عل کاا یآمر یرهبار  به ائتالف حمالت هیتوج در «یضمن تیرضا یتئور» و« 4422 ۀقطعنام
 دولات  ییایمیش یهاسالح ساتیتأس آنچه به حمله خصوص در. است هشد طرح هیسور خاک در داعش
 حاتیتسال  کااربرد  با مقابله منظوربه انهیجویتالف اقدامات» همچون ییاهاستدالل به شده، دهینام هیسور
 انیا م زیتماا » و «ییایمیشا  یهاا ساالح  ونیکنوانسا  یاجارا  بستر در بشردوستانه ۀمداخل» ،«ییایمیش

 نوشاتار  نیا ا .اسات  شاده  اساتناد  یضامن  ایا  حیصر صورتبه «ینظام ۀمداخل بودن یقانون و تیمشروع
 یهاا ساال  خاالل  در هیسور به متحدانش و کایآمر حمالت چرا» که پرسش نیا به ییپاسخگو منظوربه

 و اتیا نظر یبررسا  باه  یلا یتحل - یفیتوصا  یروشا  باا  ،«شاود  یما  یتلقا  یرقاانون یغ 4102 تا 4102
 کاه  کناد یما  آزماون  را هیفرضا  نیا ا و پردازدیم حمالت نیا مورد در شدهمطرح یحقوق یهااستدالل

 یعنا ی منشور 4 ۀماد 2 بند بر وارد استثنائات از کیچیه قالب در هیسور هب متحدانش و کایآمر حمالت»
 زیا ن هیساور  دولات  تیرضاا  یعنی متخلفانه وص  راف  عنصر گرید یطرف از و نگرفته قرار 10 و 24 مواد
 .«شوندیم یتلق یرقانونیغ مزبور حمالت ب،یترتنیبد است؛ نشده احراز
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 مقدمه
 حماالت ( الا  : ۀدسات  دو در یکلا  طاور به هیسور خاک به کشور نیا متحدان و کاحمالت آمری

( ب و بعاد؛  باه  4102 ساتتامبر  44 از هیسور خاک در داعش ردولتیغ گریباز مواض  به ائتالف
 ائتالف 4102 لیآور 02 ۀحمل و کایآمر 4107 لیآور 6 ۀحمل قالب در هیسور دولت هیعل حمله
 ییایمیشا  یهاسالح انباشت و دیتول مراکز آنچه ای ینظام ساتیتأس به فرانسه و ایتانیبر کا،یآمر
 .است یبررس قابل شده، دهینام هیسور

 یهاا واکانش  هیسور خاک در داعش مواض  هیعل ائتالف حمالت قبال در مختل  یکشورها
 و هاا چاالش  ابهاماات،  و هاا دولات  متنااق   بعضاا   و مختلا   یهاا دگاهید. دادند نشان یمتفاوت

 از یناش کالن سطح در و اول ۀوهل در مزبور حمالت خصوص در موجود یحقوق ینظرهااختالف
[ یرأ باه  ریتفسا  ر،گا ید یمنظر از ایو] یجیتدر ۀتوسع» به موسو  یروند با موافقت ای مخالفت
 منشاور  4 ۀمااد  2 بناد  حیتصار . است المللنیب حقوق نظا  در «زور از استفاده با مرتب  قواعد
 صیتخصا  10 و 24 ماواد  در مقارر  یاساتثنا  دو با صرفا  زور، از استفاده عا  تیممنوع بر یمبن

 ۀارائا  بار  زور، باه  توسال  قواعاد   یبازتعر یراستا در هاتالش از یاریبس رونیازا و است خورده
 هیا توج در گذشاته،  ۀدها  ساه  در. دارد تمرکاز  مزباور  مواد از دیجد یهاقرائت و موس  ریتفاس

 در کایآمر ،(4117 و 4114) (، روسیه در گرجستان0222) کوزوو در کایآمر یِنظام یهامداخله
 در اتونا  ،(4112) عاراق  در هیا ترک ،(4113) کنگو در اوگاندا ،(4113) کشور نیا اشغال و عراق

 و کاا یآمر توسا   هیساور  باه  ییهاوا  ۀحملا  را یا اخ و غازه  باه  لیاسارائ  تجاوزات ،(4100) یبیل
 و ساااالت  کاه  باوده  یمختلفا  یرأ باه  ریتفاسا  دساتخوش  منشاور  10 و 24 ماواد  متحدانش،

 مطارح  الملال نیب حقوق نظا  در منشور 4 ۀماد 2 بند ۀندیآ خصوص در را یمتعدد یهاچالش
 .است ساخته
منشاور ملال متحاد     4 ۀمااد  2بناد   تیا حفا  تمام  یاتیح تیبر اهم دیتأک با تصرمخ نیا
 تیا ممنوع اصل از مجدد قرائت دیما اتیادب رد هدف با یالمللنیب تیصلح و امن حف  منظوربه

 و یمباان   یتوصا  ضامن  تاا  دارد یساع  یلا یتحل – یفیتوصا  کارد یرو اتخاا   باا  زور، باه  توسل
 در داعاش  مواض  به کایآمر یرهبر به ائتالف حمالت هیتوج خصوص در شدهارائه یهااستدالل

 . کند یبررس را هاتیتوج گونهنیا با مخال  یحقوق یهالیتحل ه،یسور خاک
موجاود   مباحث ندیبرا ینوعبه هیسور بهدر خصوص توجیه حمالت  شدهمطرحی هااستدالل

 یعباارت بهاست.  المللنیب حقوق در زور به توسل قواعد یبازخوانخصوص  در یحقوق اتیادب در
کاسساه   دگاهیا از د ایا  –از  یرأ باه  ریتفسا  بار  یاصال  تمرکاز  زین حمالت نیا هیتوج در گر،ید
 هیا . در توجاست متحد ملل منشور 10 و 24 مواد - «کردن قیرق و مجدد قرائت» ،(62:0371)

 یسا بررنوشاتار   نیا ا اولبخاش   در)کاه   هیمواض  داعاش در خااک ساور    هیحمالت ائتالف عل
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بسا  مفهاو  دفااع مشاروع      یتئاور »و  «ییو عاد  تواناا   لیا عد  تما یتئور» هدف ،(شودیم
از  یأباه ر  ریتفسا  ۀاست که باا ارائا   آن« هیمواض  داعش در خاک سور هیعراق عل یجمعدسته

باه   ییکاا یائاتالف آمر  ۀحمل« عاستقرار حق دفاع مشرو یبه دولت برا هیاول ۀلزو  انتساب حمل»
ابهاا  خالقاناه و   » یاۀ نظر گر،ی. از طرف دکنند هیتوجمنشور  10 ۀدر قالب مادمواض  داعش را 

 یحملاه توسا  شاورا    یلزو  صدور مجاوز قاانون  »از  یرأ به ریبا تفس« 4422 ۀقطعنام ۀسازند
 یباا قرائتا   زیا ن« منفعالنه تیرضا ای یضمن تیرضا یتئور»، و «منشور 24 ۀبراسا، ماد تیامن
حماالت   نیا ا هیا توجباه   «یالمللا نیبا  تینوان عامل راف  مسائول عمعتبر به تیرضا»از  دیجد

 یهاا سالح انباشت و دیتول ساتیأسآنچه آن را ت ای هیسور دولت مواض  به حمله دراند. پرداخته
 ۀباه مداخلا   زیا ( نشاد خواهاد   یبررس نوشتار نیا دو  بخش)که در  انددهینام هیسور ییایمیش

 گااه یجامنا  اساتفاده از زور و    ۀقاعاد   یتضع عامله ک تیامن یبشردوستانه بدون مجوز شورا
از  زیبرانگبحث یکه قرائت هیسور ییایمیش حاتیقبال خطر تسل دراقدا   بهاست،  تیامن یشورا
 یهاا ساالح  ونیکنوانس نق  قبال در انهیجویتالف ایبه اقدامات متقابل  ای است منشور 10 ۀماد
 شده است.  استناد ییایمیش
 

 هیمواضع داعش در خاک سور هیعل کایآمر یبه رهبر حمالت ائتالف
 «تیرضاا  لزو  عد » یهاهینظر( و 0.0بر منشور ملل متحد )بخش  یمبتن یبخش، مبان نیا در
 . شودیم یبررس( 0.4) «منفعالنه ای یضمن تیرضا» و
 

 متحد ملل منشور بر یمبتن یحقوق یمبان. 0

 ایا آ کاه  گاردد  مشاخص  تاا  شاود یما  یررسب «تیامن یشورا 4422 قطعنامۀ»در این قسمت، 
 بار  اتیعمل گونهنیا که را یخاص یحقوق یۀنظر ای صادر را زور از استفاده مجوز مزبور، ۀقطعنام

 ۀمااد  بار  یمبتنا  «مشروع دفاع» اصل به استناد ادامه، در کند یم دییتأ را ردیگ قرار آن یمبنا
 خااک  در داعاش  مواضا   به ییکایآمر ائتالف حمالت هیتوج یبرا که زین متحد ملل منشور 10
 .شد خواهد یبررس است، داشته کاربرد هیسور

 

 تیامن یشورا 4422 ۀقطعنام. 0. 0
 تصاریح  د،یرسا  بیتصاو  باه  باه اتفااق آرا   4101نوامبر  41شورای امنیت که در  4422قطعنامۀ 

 شاود مای  محساوب  یالمللا نیبا  تیا امن و صالح  هیا عل یجهان و سابقهیبدارد داعش تهدیدی می
(S/RES/2249, 2015: para. 5 )باا  مارتب   یهاا تیموجود و هاو جبهۀ النصره و سایر افراد، گروه 

(. S/RES/2249, 2015: para. 6) شامارد یبرم یالمللنیب تیامن و صلح هیعل یدیتهد زین را القاعده
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 بناد  نیچنا هم خاورد. قطعنامه نیز به چشم می 0شناسایی چنین وضعیتی با ادبیاتی دیگر در بند 
 حیتصار  کاه  کناد یم اشاره 4102 ستتامبر 41 و 4102 ژوئن 41 مورخ عراق دولت یهانامه به ،2

 هیا عل میمستق یدیتهد که است کرده جادیا عراق یمرزها از خارج در را یامن مناطق داعش دارند
 عضاو  یکشورها تما  از تیامن یشورا ،1 بند در و ادامه در. شودیم محسوب عراق مرد  و تیامن
 خصوصبه و المللنیب حقوق وفق» تا کندیم درخواست برخوردارند، الز  ییتوانا از که متحد ملل

 در را الز  اقادامات  یاۀ کل «بشردوساتانه  حقوق و پناهندگان حقوق بشر، حقوق متحد، ملل منشور
 یسات یترور گاروه  نیا ا اقادامات  توقا   یبارا  عاراق  و هیسور در داعش کنترل تحت یهانیسرزم

 ممانعات  منظوربه را خود یهاتالش تا خواندیفرام را اعضا  6 بند در 4422 ۀقطعنام. دارند معمول
 .بخشند شدت هیسور و عراق یکشورها به یخارج مبارزان و هاستیترور ورود از

 ۀحملا  مجوز ۀصادرکنند یهاقطعنامه اتیادب با آن ۀسیمقا و 4422 ۀقطعنام اتیادب یبررس
. باشاد  ثماربخش  قطعنامه نیا مورد در هاپرسش یبرخ به ییپاسخگو ۀنیزم در تواندیم ینظام

 یشاورا  یهاا قطعنامه نگارش ۀنحو به توجه با آکسفورد، دانشگاه المللنیب حقوق استاد آکانده،
 از 4422 ۀقطعناما  کاه  دارد دیتأک مسئله نیا بر ینظام ۀمداخل مجوز صدور خصوص در تیامن

 اجاازه » ایا  «ردیا گیما  میتصم» اصطالح نه و است کرده استفاده «کندیم درخواست» اصطالح
 از اساتفاده  مجاوز  که یاقطعنامه با 4422 مقایسۀ ادبیات قطعنامۀ (.Lang, 2015: 8) «دهدیم

 باا  کشور نیا جنگ در عراق هیعل اقدا  مورد در 672 ۀقطعنام مثال رایب، 0کندیم صادر را زور
 هفاتم  فصال  تحات  اقدا » عبارت دیق از پس 672 ۀقطعنام. دسازیم ترروشن را مسئله ت،یکو

 هیا عل «یمقتضا  اقادا   گونه هر انجا » جهت «دهدیم اجازه » اصطالح از دو ، بند در «منشور
 4422این در حالی است کاه قطعناماۀ   . (S/RES/678(1990), par.2) است کرده استفاده عراق

 اقادا   گوناه  هار  انجاا  » یبرا را «کندیم ستدرخوا»فعل  1بدون اشاره به فصل هفتم، در بند 
 دانشاگاه  الملال نیبا  حقاوق  اساتاد  ولار،  ماارک  کاه  مبناست نیا بر. است برده کاربه «یمقتض
مجوز حقوقی  گونهچیه 4422 ۀقطعنام که است معتقد قطعنامه نیا اتیادب به اشاره با ج،یکمبر
 (.Weller, 2015) کندینم صادر ینظام یروین از استفاده یبرا را یدیجد

 ایا بینام یۀقضا  در یدادگساتر  یالمللا نیبا  در مقابل، برخی با اشاره به نظر مشورتی دیاوان 
 نباودن  آورالازا   یمعناا  به قطعنامه کی در منشور هفت فصل به اشاره عد  که کنندیم حیتصر
 & Akande) سااتین آن ساااختن یاتیااعمل ۀناایزم در یحقااوق اثاار جااادیا قصااد عااد  ایاا آن

ic, 2015Milanov)نادارد،  صراحت منشور هفتم فصل بهاز طرفی، اگرچه قطعنامه در استناد  4؛ 

                                                           
1. For a rigorous overview of the Council’s practice in adopting Chapter VII resolutions, see:  

Security Council (2008), Special research report (No. 1). Available at: 
www.securitycouncilreport.org  

که این ماده فق  ناظر بر تصمیماتی  داردبیان می 41در تفسیر مادۀ در نظر مشورتی نامبیا،  0270دیوان در سال  .4
؛ در نماید، نیستآن منشور اتخا  می 24و  20که شورای امنیت براسا، فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد 

http://www.securitycouncilreport.org/
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 1 یبنادها  که است مشاهده قابل بیترتنیبد مزبور ۀقطعنام در فصل نیا مفاد روح و مصرحات
 ریساا  و النصاره  ۀجبها  داعاش،  که منشور 32 ۀماد با ،یضمن صورتبه ،0 بند زین و مقدمه 6 و

 کناد، یما  یتلقا  یالمللنیب تیامن و صلح هیعل یدیتهد را القاعده با مرتب  یستیترور یهاگروه
 را مزباور  دیا تهد ساختن مرتف  یبرا یمقتض اقدامات زین قطعنامه 6 و 1 یبندها. دارد مطابقت
 که یامن یهامکان»: داردیم اشعار قطعنامه 1 بند یانیپا بخش آنکه، خصوصبه .داردیم عنوان
. «گاردد  ناابود  اسات،  کارده  جادیا هیسور و عراق از یتوجه قابل یهابخش رد خود یبرا داعش

؛ 0ساازد یما  متباادر   هان  باه  را ینظاام  اقادا   انجاا   لازو   ،«کاردن  نابود» ۀواژ گفت توانیم
اشاره دارد که استفاده از نیاروی   4«الز  اقدامات اتخا  کلیۀ»نیز به  1خصوص آنکه، صدر بند به

 . ردیگ قراریل این اقدامات الز  تواند  نظامی نیز می
 نظار  در یدادگساتر  یالمللا نیب وانید نظر رشیپذ صورت در یحت که داشت توجه دیبا اما
 اقادا   ،41 ۀمااد  براساا،  تیا امن یشاورا  ماتیتصام  بودن االجراالز  بر یمبن ایبینام یمشورت
 اگار  کاه  اسات  تأمال  ابلق کامال  مسئله نیا ب،یترت هر به. شودینم هیتوج ماده نیا لی  ینظام

 گار، ید یعباارت باه  ای نکرده استناد 24 ۀماد به صراحتبه چرا بوده، ینظام اقدا  قطعنامه منظور
 ساندگان ینو جملاه  از نظاران صااحب  یبرخ که روستنیازا است  نکرده صادر مجوز صراحتبه

 4422 ۀقطعناما  نگاارش  ۀنحاو »: دارندیم اظهار المللنیب حقوق ییاروپا ۀمجل یوگوگفت تاالر
 باه  را داعاش  هیا عل ینظام یروین از استفاده ۀنیزم در تیامن یشورا تیحما که است یاگونهبه

 آن بیتصاو  در موجاود  یآرا اتفااق  نیهمچنا  و قطعناماه  نیا اگرچه اما سازد؛یم متبادر  هن
 اقادا   یبارا  ییمبناا  و مجاوز  بار  دال سازد،یم برقرار را داعش هیعل اقدا  تیمشروع از یدرجات
  (.Akande & Milanivic, 2015) «ستین عراق ای هیسور در داعش هیعل ینظام

 عباارت  قیا دق  یتعر عد  از یناش 4422 ۀقطعنام مورد در نظرهااختالف از یاعمده بخش
 داده قارار  مختلا   ریتفاسا  معار   در را قطعنامه نیا که یاگونهبه است؛ «الز  اقدامات یۀکل»

در ماورد لیبای    0273 3ۀقطعنام با را قطعنامه نیا  یشرا توانیم موضوع نیا یبررس در. است
 انتقاد با یاعده تا شد سبب هم 0273 ۀقطعنام در «الز  اقدامات» از یفیتعر نبودمقایسه کرد. 

 از اساتفاده  بر یمبن کشورها یبرا مجوز صدور مزبور، ۀقطعنام در مذکور اصطالح بردن کاربه از
 یاۀ کل کاردن  یمعنا یب و خودسرانه نحوبه زور از استفاده به دعوت ۀمنزلبه را  الز اقدامات یۀکل

 یاعاده  مقابال،  در(. 0323 ،ینا یمب و یکاوه  طاراز  یفیشار ) کنناد  یتلق ملل سازمان تعهدات

                                                                                                                                        
 24و  20منشور ملل متحد فق  در مورد تصمیماتی که براسا، مواد  41اگر مادۀ ، کندیمامه، دیوان تصریح اد

 ۀوسیلهای بزیرا چنین نتیجه ،زاید خواهد بود 41صورت مادۀ  در این، شود قابل اجرا باشدفصل هفتم اتخا  می
 (Hosseinnejad and Askary, 2018) و؛  (ICJ, 1971, par.113). نک: آیددست میهمنشور ب 22و  22مواد 

1. to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria; 

2. Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures…  

3. S/RES/1973(2011).  
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 ابهاا   ایا  خالقاناه  ابها » قالب در را 4422 ۀقطعنام در موجود ابها  جمله، از و ابهامات گونهنیا
 عاد   ضامن  کاه  است یاگونهبه 4422 ۀقطعنامکرده و معتقدند ابها  خالقانه  تعری  0«سازنده

 انجاا   از تیا امن یشاورا  تیا حما دیا ما رساد یم نظربه ،یحقوق لحاظ به ینظام اتیعمل دییتأ
 نظرهااختالف تداو  سبب که است یاگونهبه قطعنامه ساختار بیترتنیبد. باشد یاقدامات نیچن
 0362 یهاا قطعنامه هیشب را 4422 ۀقطعنام یبرخ .است ینظام اقدامات بودن یقانون ۀنیزم در
 اتیا عمل از کاه  است یاگونهبه هاقطعنامه نیا ساختار .انددانسته 41104 سال مصوب 0373 و

 یاتیا عمل نیچن که را یخاص یحقوق نظر گونهچیه یول آورد،یم عملبه یاسیس تیحما ینظام
 یبارا  تیا امن یشورا یقانون مجوز ۀدربردارند نیهمچن و کندینم دییتأ رد،یگ قرار آن یمبنا بر

 (.Akande & Milanivic, 2015) ستین ینظام اتیعمل اتخا 

 تاوان یما  گذرد،یم 4422 ۀقطعنام صدور از که یزمان مدت به نظر و مالحظات نیا از فارغ
 بودن یقانون هیوجت یبرا مزبور ۀقطعنام به حمالت در کنندهشرکت یهاطرف استناد عد  گفت

 یوتاو  و وتو دیتهد با که یآت یلیتکم یهاقطعنامه صدور جهت در آنها یسع زین و مداخالتشان
 .هاستیغرب خود دگاهید از 4422 ۀقطعنام تیکفا عد  بر یشاهد ماند، نافرجا  هیروس
 

 مشروع دفاع. 4. 0
داعش را  کا،یآمر ۀبه کنگر 4101 اوت 07مورخ  ۀ( در ناماوباما باراکوقت آمریکا ) جمهورسیرئ
کشاور در بغاداد  کار     نیا از جمله سفارت ا ییکایآمر اماکنو  روهاین هیعل دیعنوان عامل تهدبه

 صاحه مزباور   داتیا بر اعمال حاق دفااع مشاروع در پاساخ باه تهد      کایمرآکرد و ظاهرا  بر حق 
 در متحاده  االتیا ا ۀناد یمعااون نما  2ساون، یس کال ی، ما4422پس از صدور قطعناماۀ  3.گذاشت
 دفااع  ی اتا  حق ییشناسا با و منشور با مطابق متحده االتیا که کرد دیتأک متحد، ملل سازمان
 مبادرت هیسور در مناسب و الز  ینظام اتیعمل انجا  به متحده، االتیا یجمع ای یفرد مشروع
ی فرانسه هم به حق دفاع مشروع انفارادی و جمعا  (. Akande & Milanivic, 2015) دکر خواهد

 ,”France May Launch“) در خصوص حمالت به مواض  داعش در خاک سوریه اساتناد کارد  

 یانفاراد  مشروع دفاع حق عراق، یجمع مشروع دفاع حق ،یترمفصل صورتبهو بریتانیا ( 2015
 اتیا عمل یحقاوق  یهاا استدالل عنوانبه را کشورها ریسا یجمع مشروع دفاع حق زین و سیانگل
 (. Lang, 2015: 3) کرد عنوان هیسور خاک در عشدا هیعل خود ینظام

                                                           
1. The Creative Ambiguity (also Constructive Ambiguity) 

2. S/RES/1368 (2001); S/RES/1373 (2001).  

3. The White House, (2014), “Letter from the President - War Powers Resolution Regarding Iraq”, Office 
of the Press Secretary. Available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/17/letter-

president-war-powers-resolution-regarding-iraq 

4. Michele Sison 
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 کایآمر جمله کشورها یبرخ طرف از که یانفراد مشروع دفاع با مرتب  استدالالت ۀنیزم در
 10 ۀمااد  و 4 ۀمااد  2باا اساتناد باه بناد     »مطرح شده است، « دفاع از اتباع»به بهانۀ  ایتانیبر و

 یبارا  یقاانون  یالهیوسا  مشاروع  دفااع  که فتگ توانیم تجاوز  یتعر ۀقطعنام 0 ۀماد و منشور
 شاده  واقا   تجااوز  ماورد  کاه  است یکشور یاسیس استقالل و یارض تیتمام ت،یحاکم از دفاع
. (Brownlie, 1963: 29) گاناه یب نیسارزم  در خاود  ماأموران  ایا  اتباع از تیحما رونیازا... است
 توجاه  دیا با اماا (. 71: 0372 ،یزماان ) «گاردد ینم محسوب مشروع دفاع به توسل یبرا یمحمل
...«  مسالحانه  ۀحملا  وقوع صورت در» عبارت که است مطرح مبنا نیا بر زین یمباحث که داشت

 هیا عل گساترده  ۀحملا  شاامل  صارفا   توانساته یما  منشور بیتصو زمان در که 10 ۀماد صدر در
 را یکما  رییا تغ نیا ا و شاده  تحاول  و رییا تغ دچاار  زمان گذر با شود، یتلق دولت کی یمرزها

 ،ینظار  ییالهاو ) کارد  انیا ب «مسالحانه  ۀحمل یاستانداردها حداقل شیافزا» عبارت با توانیم
 اتبااع  از تیحما جهت زور به توسل حق» ۀنیزم در هادولت انیم صورت، هر در(. 022: 0322

 به زین یبرخ منشور، 10 ۀماد به استناد برعالوه نهیزم نیا در دارد؛ وجود نظراختالف «خارج در
 10ماادۀ  ولی باید توجه داشت که  ،(Gray, 2008: 156-157) معتقدند یحق نیچن بودن یرفع
 بار  اساتثنائات  که است ریتفس یعموم ۀقاعد کی نیا و است منشور 4 ۀماد 2 بند بر استثنا کی
 «ندهاد  قارار  الشاعاع تحات  را اصال  کاه  یاگوناه به شود ریتفس محدود صورتبه دیبا قاعده کی
 هیا توج در یگااه یجا یانفاراد  مشاروع  دفااع  باه  استناد ب،یترتنیبد ؛(332: 0374 آکهرست،)

 (.Goodman, 2014) ندارد هیسور خاک در داعش مواض  هیعل کشورها ریسا ای کایآمر حمالت

داعاش باه خااک     هیبر دفاع مشروع، به بس  دفاع مشروع عراق عل یاستدالالت مبتن یبرخ
 ۀائاتالف، حملا   ینظام ۀمداخل یبرا عراق دولت تیر رضااحراز عنص یمعتقدند و بر مبنا هیسور

 نیتراز مهم یکی رونیازانند. کیرا دفاع مشروع عراق قلمداد م هیائتالف به داعش در خاک سور
 یسات یگاروه ترور  هیعراق شامل اقدا  عل یجمعحق دفاع مشروع دسته ایاست که آ نیا مسائل،

 دفااع  حق ایآ که است نیا یال اصلاس گر،یعبارت دگردد  بهیم زین هیمنظور نظر در خاک سور
کشور مزبور وجود  تیکشور بدون رضا کیمستقر در خاک « ردولتیغ گریباز» کی هیشروع علم

 (.Stuart, 2014: 2دارد  )
 هیا عل یقبل ۀمسلحان ۀکه حملزمانیا  استفاده از زور، صرف 0براسا، رویکرد ممنوعیت مطلق

باشد، حق توسل به دفاع مشروع وجاود   گرید یابل انتساب به دولتق ۀرخ دهد، و حمل دولت کی
بهاناه   نیا در تونس با ا نیفلسط بخشیآزاد ۀجبه مواض  به لیئاسرا ۀحمل نه،یزم نیدارد. در ا

 نیفلسط بخشیآزاد ۀکه اقدا  جبه لیدل نیکشور به سازمان مزبور پناه داده است، به ا نیکه ا
 ,S/RES/573) تیا امن یشاورا  173 ۀود، ماورد انتقااد قطعناما   قابل انتساب به دولت تونس نب

1985: para.1 جهاانی عمال ترکیاه در     ۀجامع 0221( قرار گرفت و با همین استدالل، در سال

                                                           
1. Absolute Prohibition 
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 یصاورت جمعا  به زین نیالت یکایآمر ید. کشورهاکرک در شمال عراق را محکو  کسرکوب پ
 یاۀ از نظر 4112در اکاوادور در ساال   مساتقر   ردولات یغ گرانیباه بااز   ایا کلمب ۀحملا  یۀدر قض
دفااع   گار یدولات د  نیمساتقر در سارزم   ردولات یغ گرانیباز هیعل یمطلق اقدا  نظام تیممنوع

 تیا و تمام تیا نقا  حاکم »عناوان  را باه  ایکلمب ۀحمل زین ییکایآمر یکردند. سازمان کشورها
یکاای التاین نیاز    آمر یهاا دولات  0ویا برشمرد و گروه ر« المللنیو نق  حقوق ب اکوادور یارض
  4(.Hakimi, 2015: 7) کردصادر  نهیزم نیدر ا یمشابه ۀبیانی

از طارف دولات    ایا توس  دولت  دیمسلحانه با ۀالمللی دادگستری، حملاز دیدگاه دیوان بین
برخای   ۀ(. در قضای Zemanek, 2013د )شاو  جااد یصورت گرفته باشاد تاا حاق دفااع مشاروع ا     

کاه   دیرسا  جاه ینت نیا باه ا  یدادگساتر  یالمللنیب وانید ،کنگو نیدر سرزم ینظام یهافعالیت
کنگاو در   کیا دموکرات یگواه بر دخالات جمهاور   یمتقن میرمستقیغ ای میمستق لیدل گونهچیه

تواناد  یاوگانادا نما   رونیازااوگاندا وجود ندارد؛  هیمستقر در کنگو عل انیشورش یحمالت فرامرز
 :ICJ, 2005متوسال شاود )   ینظاام  یرویا ه از نکنگو به اساتفاد  هیتحت عنوان دفاع مشروع عل

para. 147 توسا  حماالت مسالحانه    ایا موضاوع کاه آ   نیا صراحت باه ا ، دیوان بهحال(. به هر 
. نترداخات  ر،یا خ ایشود یم مشروع دفاع حق جادیبدون دخالت دولت سبب ا ردولتیغ گرانیباز
در  انیشورشا  ۀکاه حملا   ارددیما  اظهاار  یدادگساتر  یالمللنیب وانید زین کاراگوئهین یۀقض در

 یتلقا اساتقرار حاق دفااع مشاروع      یالز  بارا  یهالفهااز م یکی ۀمنزلحمله به ۀمنزلبه یصورت
همچناین در   3(.ICJ, 1986: para. 195ده باشند )کراز طرف دولت اقدا   انیشود که شورشیم

 اشاعار  نوایا د ن،یفلساط  یاشاغال  یهاا نینظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل در سارزم 
مسلحانه از طارف   ۀکه حمل یمنشور در موارد 10 ۀدفاع از خود مندرج در ماد حقدارد که یم
 (. ICJ, 2004: para. 139) ابدییاستقرار م رد،یصورت گ گرید یکشور هیکشور عل کی

موجاود در خصاوص حاق اساتفاده از زور     قواعاد  در مقابل، برخی محققان بر این باورند که 
( و Wilmshurst, 2006: 963-964)اسات   زیا برانگنامشخص و مشااجره  ردولتیغ علیه بازیگران

نیز معتقدند که حجم زیادی از ادبیات موجود در این زمینه از رویۀ عملی بسایار فاصاله    یاعده
ترتیب، رویکردی بر این مبنا وجاود دارد کاه   بدین(. Bethlehem, 2012: 770-773) گرفته است

 را ردولات یغ گرانیبااز  مقابال  در مشاروع  دفااع  باه  توسل مطلقا  المللنیب حقوق»این ادعا که 
 برابر در دفاع و (Hakimi, 2015: 5) «است داده دست از را خود یحقوق گاهیجا سازد،یم ممنوع

باا اتخاا    (. Reinold, 2011: 284-286) اسات  یقانون مواق  یبرخ در حداقل ردولتیغ گرانیباز

                                                           
1. The Rio Group (G-Rio) is a permanent association of political consultation of Latin America and 

Caribbean countries. 

2. See also: Ruys, Tom, (2008), "Quo Vadit Jus as Bellum: A Legal Analysis of Turkey's Military 

Operations against the PKK in Northern Iraq", Melb. J. Int'l L. Vol. 9. 

  .Hakimi, (2015), Op. cit., 5-6  ک:.مختلفی وجود دارد، ن یهادگاهیی دیوان دأالبته در خصوص این ر .3
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المللای خاود در خصاوص کنتارل باازیگران غیردولات       تعهد بین چنین رویکردی، دولت سوریه
 دولات  باه  انتسااب  قابال  داعاش  عمال  هرچناد  رونیازامستقر در خاک خود را رعایت نکرده و 

 متحد ملل منشور 10 ۀماد در مقرر مسلحانه ۀحمل یمعنا به مزبور گروه عملکرد ست،ین هیسور
 . دشویموع که سبب استقرار حق دفاع مشر (khan, 2014) است

 اساتقرار  هناوز  ردولات یغ گرانیبااز  برابر در مشروع دفاع به توسل خصوص در هادولت یۀرو
 بلکاه  نکرده، مسئله نیا حل به یکمک تنهانه زین هیسور در داعش مواض  هیعل اتیعمل و افتهین
 با رحاض حال در. است کرده پررنگ را نهیزم نیا در مختل  یعملکردها و ابهامات وجود شتریب

 در مساتقر  ردولات یغ گریبااز  هیا عل یقهار  اقدا  گفت توانیم موجود یالمللنیب قواعد به توجه
 البتاه . اسات  ممناوع  و شاود یم محسوب کشور آن نیسرزم به حمله ۀمنزلبه کشور کی خاک

 یقاانون  طارق  از یکا ی از تواناد یم است، گرفته قرار ردولتیغ گریباز ۀحمل معر  در که یدولت
 گریبااز  اساتقرار  محال  کشور از درخواست متحد، ملل سازمان تیامن یشورا به ضوعمو ارجاع)
 منظاور باه ( گرانیبااز  گونهنیا استقرار محل دولت تیرضا کسب ای آنها سرکوب جهت ردولتیغ

 .  کند عمل ینظام ۀمداخل
عاراق باه خااک     یجمعا بس  دفااع مشاروع دساته    هیتوج یبرا شدهمطرح اتینظر گرید از
 نتواناد  ای نخواهد یدولت اگر هینظر نیا است. بر مبنای 0ییتوانا عد  و لیتماعد   یۀرنظ ه،یسور

 گاروه  آن استقرار محل دولت به منتسب توانیم را انیشورش حمالت کند، کنترل را انیشورش
نظریۀ عد  تمایل یا عاد  تاوان   (. Brownlie, 1958: 781-783; Lubell, 2010: 30-36) دانست

 و 4114 یهاسال در گرجستان در مستقر یچچن انیشورش هیعل هیروس ینظام  اقدا ۀمسئلدر 
 گرجستان دولت ظاهر به که بود یحال در نیا. گرفت قرار هادولت یبرخ استناد مورد زین 4117
 یابیا ارز مااثر  کشاور،  نیا ا اقدامات یول داشت، کار دستور در هایچچن برابر در زین را یاقدامات
مخالفات باا ایان اقادا  از طارف       نیترواضحشاید (. Van Steenberghe, 2010: 194-195) نشد

 10 ۀمااد »: داشات  انیا ب کاه  باشاد  گرفتاه  صورت 4114شورای مجم  پارلمانی اروپا در سال 
 یقاانون  را گرجساتان  خااک  در گرید کشور هر ای هیروس توس  ینظام یروین از استفاده منشور

 4112 ۀحملا  یۀقضا  در. (Council of Europe, 2002, Recommendation 1580) «داناد ینما 
یی تواناا  عاد   ایا  لیتما عد  استدالل زین کرد یروهاین یریدستگ منظوربه عراق خاک به هیترک

 جهات  منشور 10 ۀماد به توسل در هیترک یادعا آنکه بدون کشورها از یاریبسمطرح شد، البته 
-Van Steenberghe, 2010: 191) دناد کر ساکوت  رناد، یبتذ را عراق خاک در کردها هیعل اقدا 

 رونیا ازا اسات،  اماده ین وجاود باه مسائله   نیدر خصوص ا یمشخص یۀتاکنون رو نیبنابرا(. 193
 ندارد. المللنیب حقوق در یمحکم گاهیجا فعال  هینظر نیاگفت که  توانیصراحت مبه

 مرتفا   یراستا در و شودیم محسوب یالمللنیب ۀمتخلفان عمل ائتالف حمالت ب،یترتنیبد

                                                           
1. The “Unwilling and Unable” Theory 
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 رقابال یغ البتاه – ییهاا هینظر جعل در یسع اتیادب یبرخ حمالت، نیا ۀمتخلفان وص  ساختن
 .شودیم یبررس ادامه در که اندداشته هیسور دولت تیرضا عنصر احراز منظوربه -رشیپذ
 

 0«منفعالنه ای یضمن تیرضا» و «تیرضا لزوم عدم» یهاهینظر. 4
 در آن یبررسا  کاه  اسات  شرط دو حداقل جم  مستلز  ت،یمسئول راف  وص  عنوانبه ،تیرضا
 و باشاد  معتبار  یتیرضاا  دیبا ابرازشده تیرضا آنکه نخست است؛ تیاهم حائز بحث مورد یۀقض
 ماورد  در اول شارط  کاه  آنجا از. ردیپذ صورت تیرضا چارچوب در گرفتهانجا  عمل آنکه گرید

 طرفاداران . شاود ینما  جااد یا دو  شرط یررسب یبرا ییفضا بالطب  نشده، محقق هیسور ۀمسئل
 یضمن تیرضا و تیرضا لزو  عد  یهاهینظر به ه،یسور خاک در داعش مواض  به ائتالف ۀحمل

 رشیپذ رقابلیغ البته و دیجد یهانمونه ۀارائ ،ینوعبه که اندکرده استناد زین منفعالنه تیرضا ای
 .شد خواهد یبررس ادامه در که است معتبر تیرضا مفهو 

 یخاوددار  حیصار  موضا   اتخا  از ای ه،یسور دولت تیرضا ۀمسئل خصوص در یغرب مقامات
 وزارت یساخنگو  مثال، یبرا. اندنبوده هیسور دولت تیرضا کسب لزو  به معتقد اساسا  ای کرده
 «سات ین هیساور  میا رژ تیرضاا  کسب دنبالبه کایآمر دولت: »داردیم اعال  کایآمر ۀخارج امور

(Sink, 2014 .) تیحما بدون ایتانیبر داشت، اظهار زین ایتانیبر ریوزنخست، 4102ستتامبر  2در 
البتاه  (. Wintour, 2014) دهاد  قارار  حمله مورد را هیسور خاک در داعش مواض  تواندیم اسد

 جملاه  از کردند؛ دیتأکاین در حالی است که برخی مقامات ائتالف بر لزو  کسب رضایت سوریه 
 کساب  خواساتار  ه،یساور  در ینظاام  ۀمداخل منظوربه ائتالف با یهمکار یبرا اداکان ریوزنخست

 (.Bolen, 2014) بود هیسور دولت تیرضا
 یضامن  تیرضاا » عنوان دیدگاه دیگری با« رویکرد عد  لزو  رضایت دولت سوریه»در کنار 

 تیارضا  میمفااه  از یمشخصا  و قیا دق  یا تعر. است شده مطرح زین «هیسور دولت ۀمنفعالن ای
 دو انیا م یمااهو  یتفااوت  اساساا   ایا آ کاه  زین مسئله نیا و نشده ارائه منفعالنه تیرضا و یضمن

 در گفت توانیم ساده یانیب در. روستروبه ابها  با ر،یخ ای دارد وجود منفعالنه و یضمن مفهو 
 ریتفاس البته که - یسور مقامات «حیرصریغ اظهارات» یبرخ بر ،یضمن تیرضا مفهو  خصوص
 عاد  » منفعالناه،  تیرضاا  مفهاو   خصوص در و اندکرده استناد -باشد داشته تواندیم یمتعدد

 .است شده یتلق هیسور دولت تیرضا ۀمنزلبه کایآمر حمالت به هایسور «حیصر اعترا 

 به ائتالف ۀحمل خصوص در دولت نیا یضمن تیرضا ۀمنزلبه یسور مقامات اظهارات یبرخ
 اظهاار  معلم دیول مثال، یبرا. است شده یتلق هیسور خاک در داعش ض موا هیعل کایآمر یرهبر
 «میخشانود  ماا  باشاد،  عاراق  و هیسور در داعش مواض  متوجه حمالت که یمادام: »بود داشته

                                                           
1. Implied Consent or Passive Consent 
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(Barreto, 2014). روهما با دشمن روب»دارد که در جایی دیگر، سخنگوی دولت سوریه اعال  می 
 گوناه نیا ابر استناد باه  عالوه(. Arimatsu & Schmitt, 2014) «میدار یهمکار به ازین و میهست

 خااک  در ینظاام  اتیا عمل شروع شتریپ کایآمر یوقت که شده اشاره زین مسائل نیا به اظهارات،
 انجاا   گار، ید طرف از و نکرد اتخا  را یخاص موض  گونهچیه هیسور دولت کرد، اعال  را هیسور
 و باوده  زیا ن کشاور  نیا ا انتفاع سبب شود،یم محسوب هیسور دشمن که داعش ضد بر اتیعمل
 خااک  در ضدداعش ینظام اتیعمل با دمشق که کرد یریگجهینت ،یبرخ زعمبه توانیم رونیازا

 (.Steenberghe, 2015) است نداشته یمخالفت هیسور
 استفاده ائتالف حمالت بودن یقانون هیتوج در زین هیسور دولت «رضایت منفعالنۀ»از مفهو  

 یبرخا  توسا   کاه  ییهاوا  حماالت  باه  هیسور دولت که شده اظهار خصوص نیا در. است شده
 حمالت از پس که است یحال در نیا. داد نشان واکنش بود، گرفته انجا  هیترک جمله از هادولت
. ندادناد  نشاان  یالعملا عکس هیسور مقامات کا،یآمر یرهبر به 4102 ستتامبر 44 مورخ ییهوا
 که معتقدند و کنندیم ریتفس منفعالنه تیرضا عنوانبه را هیسور دولت اعترا  عد  ب،یترتنیبد
مشاابه رویکارد مقاماات پاکساتانی باه       کاا یآمر یرهبار  به ائتالف حمالت به اسد دولت کردیرو

ها حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک پاکستان است؛ با این توضیح که پاکستانی
 با یکیتاکت صورتبه حداقل و داشته یهمکار کایآمر با یپنهان صورتبه ،یمعمو انتقادات رغمبه

 (.Steenberghe, 2015) اندموافق پاکستان خاک در ییکایآمر یپهتادها حمالت یبرخ

 مفهاو   اساساا   آنکاه،  اول سات؛ ین رشیپاذ  قابال  لیدل دو به حداقل هااستدالل گونهنیا اما
 41 ۀمااد  مطاابق  آنکاه  خصوصبه ست؛ین برخوردار یحقوق هگایجا از منفعالنه ای یضمن تیرضا

 باه  ازیا ن ناه یزم نیا در یالمللنیب ۀمتخلفان اعمال خصوص در دولت تیمسئول مواد سینوشیپ
 «آزادانه اعال  شده و آشاکارا احاراز شاده   »سوریه بوده و چنین رضایتی باید « 0معتبر تیرضا»

قامات سوری مبنی بر لزو  کساب رضاایت ساوریه    دو  آنکه، سوابق صریح در اظهارات م 4باشد؛
 هیساور  ۀخارج امور ریوز -در حمله به داعش در خاک این کشور وجود دارد؛ از جمله ولید معلم

 به تجاوز عنوانبه هیسور دولت با یهماهنگ بدون حمله گونه هر» که کندیم دیتأک صراحتبه -
هام یاک    -وزیر آشتی ملی ساوریه  -در. علی حی(Gutman, 2014) «شد خواهد یتلق کشور نیا

 تیرضاا  بادون : »داشات  اعال  هیسور در داعش مواض  به کایآمر یموشک حمالت از شیپهفته 
 «باود  خواهاد  هیساور  باه  حمله ۀمنزلبه رد،یپذ صورت که یشکل هر به ،یعمل هر ه،یسور دولت

(“Russia Warns U.S.”, 2014 .) 

                                                           
1. Valid Consent 

 المللنیبالمللی دولت )که تاب  اصول و قواعد حقوق . در خصوص شرای  صحت رضایت راف  مسئولیت بین4
 است(، ن.ک:

ILC, (2001), Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally 

wrongful acts, pp. 173-177. 
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 همانناد  زیا ن هیسور دولت مواض  به ییکایآمر ائتالف حمالت که شد خواهد داده نشان ادامه در
 .است یرقانونیغ ه،یسور خاک در داعش مواض  به ائتالف آن حمالت

 

 هیسور دولت مواضع به ییکایآمر ائتالف حمالت
 الملال، نیب حقوق موضوعات از گرید یاریبس مثل زور، به توسل قواعد برخی معتقدند در زمینۀ

 دیبا زور به توسل قواعد عده، نیا زعمبه. است بازمانده قواعد یعمل حولت روند از یحقوق نیدکتر
 لیتحل یاجتماع انتظارات و هاهیرو نهادها، یمبنا بر ن،یدکتر در شدهوض  یاستانداردها از فراتر

 ایا  مواضا   باه  کایآمر 4107 لیآور 6 مورخ ۀحمل خود، یهابحث ۀادام در آنان. شوند یابیارز و
 لیآور 02 ۀحمل نیهمچن و نامندیم هیسور ییایمیش حاتیتسل انباشت و دیتول ساتیتأس آنچه

 نیای تب یبارا  یحقاوق  یاساابقه  را هیساور  دولات  مواضا   باه  فرانساه  و ایتانیبر کا،یآمر 4102
 زور به توسل ۀاجاز که منشور 4 ۀماد 2 بند بر گرید ییاستثنا وض  منظوربه یکل ییاستانداردها

آنها بر این (. Hakimi, 15 April 2018) اندساخته مطرح کند،یم صادر را بهمشا ییهاتیموقع در
 02 مورخ باورند که آمریکا، فرانسه و انگلیس به این مطلب واق  بودند که عملکرد آنها در حملۀ

 نظم از خود درک براسا، آنها یول شود،ینم یتلق یقانون یاریبس دید از هیسور به 4102 لیآور
 نظار باه  بترتیا بادین (. Hakimi, 27 April 2018) دادند انجا  را مزبور ۀحمل یلمللانیب یحقوق

 یحقاوق  نظام   یباازتعر  قصاد  که است یریگشکل حال در یالمللنیب نظا  در یروند رسدیم
 طوربه متحد ملل منشور نظا  از خارج در زور به توسل قواعد نییتب قصد و عا  طوربه یالمللنیب

 مواضا   باه  متحادانش  و کایآمر حمالت هیتوج در شدهارائه یهااستدالل یبررس. دارد را خاص
 یبارا  هاا تاالش  از یبخش انگریب – شودیم یبررس قسمت چهار در ادامه در که – هیسور دولت
 . است ندهیآ در زور به توسل حق ۀنیزم در المللنیب حقوق بر قدرت تفوق

 

 انهیجویتالف اقدامات. 0
 دولات  ییادعاا  اقدا  با مقابله یادعانظامی سوریه با  گاهیپا کآمریکا به ی 4107آوریل  6حملۀ 
توقا  و  »ی بارا  کاا یآمر جمهاور سیرئا  ۀگفتا  باه  و ییایمیشا  حاتیتسال  از استفاده در هیسور

 .U.S « )هیساور  توسا   آورمار  هاای شایمیایی   پیشگیری از گساترش و اساتفاده از ساالح   

President, 2018،) 6 اصل مشخصا  و کا،یآمر یاساس قانون نق  الملل،نیب قوقبر نق  حعالوه 
 ز،یا ن 4102 لیا آور 02 ۀحملا  ماورد  درشاود.  نیز محسوب مای ( Lederman, 2017) قانون نیا

 کاا یآمر جمهورسیرئ که گونهآن - را حمله نیا از هدف ،یحقوق یاستدالل به اشاره بدون کایآمر
 ییایمیشا  یهاا سالح از استفاده و گسترش د،یتول زا یریجلوگ منظوربه یاقدام – داشت عنوان
 اناد کارده  قلماداد  کاا یآمر یملا  تیا امن یاتیا ح یهاتیاولو از را یبازدارندگ نیا و کرده یمعرف

(“Syria Air Strikes”, 2018.) 
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 انیشا ۀنکت اما دارد؛ وجود متعدد سوابق کایآمر توس  انهیجویتالفدر زمینۀ کاربرد اقدامات 
 قالاب  در را خود ۀانیجویتالف اقدامات اندکرده یسع یقبل موارد در هاییکایآمر که است آن  کر
 از یانموناه  ،یبا یل باه  متحاده  االتیا ا 0226 لیآور 02 ییهوا ۀحمل. کنند هیتوج مشروع دفاع

 مشروع دفاع قالب در را انهیجویتالف اقدامات داشت یسع که بود کایآمر یرقانونیغ ینظام اعمال
 و گرفات  صاورت  10 ۀمااد  کامل تیرعا با طرابلس بمباران که بود یمدع واشنگتن. دکن یمعرف

 متحاده  االتیا ا هادف »: شاد   کار  نحو نیا به مشروع دفاع اقدا  از یبخش عنوانبه یبازدارندگ
 سمیترور ۀنیزم در اشخصمانه استیس انجا  یبرا یبیل توس  شدهکارگرفتهبه حاتیتسل ینابود

 در(. 0327 بااقرزاده، ) «اسات  باوده  ناده یآ در یستیترور حمالت از یبیل اشتنبازد و یالمللنیب
و قابل سارزنش و دالیال روشان     0تجاوزکارانه اقدا  نیا به توجه با»: بود آمده دیسف کاخ یۀانیب

 از دفاع حق اعمال به متحده االتیا دارد، را ندهیآ در یگرید حمالت ۀنقش یبیل نکهیا از یکحا
 فاار، جیخل در مستقر متحده االتیا یروهاین یموشک ۀحمل مورد در. «است شده متوسل خود
 اقدامات هاییکایآمر زین گرفت صورت بغداد یتیامن یروهاین مقر به 0223 ژوئن 47 خیتار در که
 (. 0327 باقرزاده،) کردند هیتوج مشروع دفاع قالب در را خود ۀانیجویتالف

 ۀانا یجویتالفا  وصا   نیمبا  مشاروع،  دفاع و انهیجویفتال اقدامات انیم زیتما وجه به توجه
 یبازدارنادگ  و یها یتنب هدف ینوع انهیجویتالف اعمال در». است مزبور موارد در کایآمر اقدامات
 نادارد  وجاود  یکناون  متجااوزان  هیتنب ای یآت جر  از ممانعت خود، از دفاع در اما است، ملحوظ

 و پاساخ  در ریتأخ انه،یجویتالف اعمال گرید ۀخصمش. است آن توق  به معطوف توجه تما  بلکه
 قالاب  در خاود  اقادا   هیتوج در یسع هاییکایآمر حال، هر در (.0327 باقرزاده،) «است واکنش
 انهیجویتالف اقدا  به ه،یسور دولت مواض  به حمله مورد در اما. داشتند متحد ملل منشور نظا 
 یدساتکار  در یساع  قابال   هاا ییکایآمر» گر،ید یرتعبابه. اندکرده استناد یترمشخص صورتبه

 (. O’Connell, 2018« )دارند قانون یدستکار در یسع اکنون و ق،یحقا
 اسات  یرقاانون یغ کاامال   هیسور دولت مواض  به حمله در کایآمر ۀمسلحان ۀانیجویتالف ا داق

(Milanovic, 2018)،  متحاد  ملال  منشور با نیتبا در زور از استفاده با انهیجویتالفزیرا اقدامات 
 یقاانون  باشاد،  گرفته انجا  خود تعهدات رشیپذ به مقابل طرف اجبار منظوربه اگر یحت و بوده،

 حقاوق  اصاول  یاۀ اعالممجما  عماومی در    0271در ساال  (. Milanovic, 2017) باود  نخواهاد 
 اقادامات  یریکاارگ باه باه منا     4هاا دولات  نیبا  یهمکاار  و دوستانه رواب  به مربوط المللنیب

 نظار  در زیا ن یدادگساتر  یالمللا نیبا  وانیا د. دارد اشااره  زور از اساتفاده  متضمن ۀانیجویتالف

                                                           
که به کشته و مجروح شدن سربازان  0226آورریل  1ای در برلین در آمریکا مدعی بود که بمباران کلوپ شبانه .0

  (.McCredie, 1987: 2016آمریکایی منجر شده بود، توس  لیبی صورت گرفته است )

2. The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 

among States, 24 October 1970, (A/RES/25/2625).  
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 تعلاق  باه  توجاه  باا  ،یاهساته  حاتیتسال  کاربرد بودن یرقانونیغ ای یقانون ۀدربار خود یمشورت
 در مسالحانه  ۀانا یجویتالفا  اقادامات  بشردوساتانه،  حقوق نظا  به انهیجویتالف اقدامات موضوع
شورای امنیت هم اقدا  بریتانیا در (. ICJ, 1996: para.46) است دانسته یرقانونیغ را صلح زمان

 و اهاداف  باا  نیتباا  در و یرقاانون یغ انهیجویتالفاقدا   عنوانبهبمباران فورت هریب در یمن را 
 یهاا همچنین در قطعنامه شورااین (. S/RES/188, 1964) است کرده محکو  متحد ملل اصول
و ( 1968) 422 یهااااقطعناماااه ن،یفلساااط ۀمسااائلدر ماااورد  (0266)442 و( 0216)000
در مااورد وضااعیت  ( para. 2( )4110)0372 ۀقطعنامااو  ( در مااورد خاورمیانااه 0216)471

 .است کرده محکو  را انهیجویتالفافغانستان اقدامات 
 

 ییایمیش یهاسالح ونیکنوانس یاجرا. 4
 تیا ممنوع تیا رعا به الزا  جهت حمله ضرورت» ۀمسئل ینحوبه ودخ اناتیب در ائتالف مقامات
 شاده ارائه اتینظر از یکی گر،ید یعبارتبه. اندکرده مطرح زین را «ییایمیش یهاسالح از استفاده

 دیتول ساتیتأس آنها آنچه متوجه حمله که است آن هیسور دولت مواض  به حمله هیتوج مورد در
تا از تکرار و گساترش   است گرفته صورت اند،دهینام هیسور دولت ییایمیش یهاسالح انباشت و

 نیا ا از یجادا . شاود  یریجلاوگ  هیسور توس  ییایمیش یهاسالح از استفادهبا  یجنگ اتیجنا
 ییایمیشا  یهاا ساالح  ونیکنوانس یاجرا یبرا تواندیم اندازه چه تا مزبور ۀحمل اصال  که مسئله

 اسات  یخطرناک اریبس باب فتح یاستدالل نیچن رشیپذ که داشت توجه دیبا باشد، الز  و دیمف
 یهاا ساالح  ونیکنوانسا  نقا   وقاوع  خاود  تیصاالح  به بخواهد یکشور هر شودیم سبب که
جلوگیری از نق  کنوانسیون به  بهمنظور و کند احراز را آن انتساب دهد، صیتشخ را ییایمیش

 منظاور باه  هیساور  به حمله استدالل ،یاطیاحت لیدال نیا از گذشته. ورزدحملۀ نظامی مبادرت 
 :روستروبه لی  شرح به یحقوق رادیا سه با حداقل ییایمیش یهاسالح ونیکنوانس یاجرا
 ییایمیشا  یهاا ساالح  از هیسور دولت ۀاستفاد بر یمبن ائتالف یهادولت فر  بر اول رادیا
 یحاال  در نیا ا نشاده،  احاراز  هیسور دولت به ییایمیش ۀحمل انتساب گر،ید عبارتبه است؛ وارد
 از استفاده مختل  ابعاد یبررس یبرا ابیقتیحق گروه لیتشک خواهان هیروس و هیسور که است
هاای  سازمان من  سالح 0ابیقتیحق أتیه. اندبوده هیسور در واق  دوما در ییایمیش یهاسالح

 ییایمیشا  ماواد  زا استفاده اتهامات ۀنیزم درارزیابی حقایق  منظوربه 4102در سال  4شیمیایی
 یبررسا  هادف  باا  ه،یساور  دولت درخواست به أتیه نیا کارشناسان. شد جادیا هیسور خاک در

 لیا آور 02 در دوماا،  در 4102 لیا آور 7 در ییایمیشا  یهاا ساالح  از استفاده بر یمبن اتهامات
 ییوپاار متحدان همراهبه کایآمر روز همان قا یدق که است یحال در نیا. شدند هیسور وارد 4102

                                                           
1. Fact – Finding Mission  

2. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
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 تیا مأمور اول ۀمرحلا  اسات   کار  انیشا. دادند قرار خود یهاموشک هدف را هیسور خاک خود
 ساازمان  رکال یدب اظهاارات  براساا،  و است دهیرس انیپا به 4102 یم 2 در ابیقتیحق گروه

 باه  یاچندهفتاه  ییایمیشا  یهاا سالح از استفاده یادعا خصوص در یینها گزارش ۀارائ مذکور،
   0.دیجامان خواهد طول

هنجاار حقاوقی از جملاه مصارحات      گوناه چیها ایراد دو  وارد بر این استدالل آن است که 
 ملال  منشاور  چاارچوب  از خاارج  زور از اساتفاده  با توانینم را ییایمیش یهاکنوانسیون سالح

  .(Goldsmith & Hathaway, 2018) کرد اجرا متحد
کاه باه بهاناۀ اجارای کنوانسایون      ، 4102آوریال   02ایراد سو  آن است کاه خاود حملاۀ    

 ونیکنوانسا شاده در ایان   هاای تبیاین  صورت گرفت، در تباین با مکانیسم 4ییایمیش یهاسالح
 کنفارانس  توسا   موضاوع  آشاکار،  نقا   صاورت  در مزبور، ونیکنوانس 04 ۀماد براسا،. است

 رجااع ا آنهاا  به متحد، ملل تیامن یشورا و یعموم مجم  توجهجلب  بهمنظور عضو یکشورها
 ونیکنوانس نیهمچن. کندیم شنهادیپ را عضو یکشورها یجمع اقدامات کنفرانس ای شد خواهد

 و یهمکاار  ،یزنا یرا سمیمکان ،ییایمیش یهاسالح از استفاده به مشکوک موارد یبرا 2 ۀماد در
 .است کرده مقرر را یابیقتیحق
 

 ییایمیش حاتیتسل کاربرد با مقابله یبرا بشردوستانه ۀمداخل .3
 اساتفاده  از یریجلوگ در کشورها یباال اریبس اطیاحت و یجهان یعموم افکار یباال اریبس تیحساس

 جملاه  از یرحقاوق یغ هاات یتوج یبارا  را نهیزم ،ییایمیش حاتیتسل جمله از ممنوعه حاتیتسل از
 اسات  اراساتو  هیپا نیا بر هیتوج نیا. است کرده فراهم بشردوستانه ۀمداخل ای انهیجویتالف اقدامات

 عباارت به ای کرده فراهم را بشردوستانه ۀمداخل یبرا الز  ۀآستان ییایمیش یهاسالح از استفاده که
 .اندییایمیش حاتیتسل کاربرد با مقابله جهت بشردوستانه ۀمداخل ینوع یمدع گر،ید

 لیا ورآ 02 ۀحملا  مورد در خود یحقوق استدالل ،یاهیانیب انتشار با ایتانیبر یریوزنخست دفتر
 ساال  نیچناد  هیساور  دولات  که، کرد  یتوص شکل نیبد بشردوستانه ۀمداخل یمبنا بر را 4102
 در 4102 لیا آور 7 ییایمیشا  ۀحملا  از پاس  بار نیا و پردازدیم خود کشور مرد  کشتار به است
 اتیا جنا مرتکاب  هیساور  میا رژ بیا ترتنیبد و افتهی شیافزا یادیز اریبس حد تا یانسان تلفات دوما
 دولات . اسات  شاده  تیبشار  هیا عل تیا جنا و یجنگ تیجنا جمله از یالمللنیب ۀجامع ینگران یۀما
 آال  کاهش منظوربه بشردوستانه ۀمداخل حق ییاستثنا موارد در الملل،نیب حقوق براسا، ایتانیبر

                                                           
 ک: .و مأموریت آن در سوریه ن ابیقتیحق گروهبرای اطالعات بیشتر در خصوص . 0

https://www.opcw.org/special-sections/syria-and-the-opcw/ 

2. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 

Weapons and on their Destruction, (entered into force: 29 April 1997).  
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 ۀجامعا  قباول  ماورد  متقن شواهد وجود. 0: دارد لی   یشرا نیتأم به مشروط را ستم تحت مرد 
 .4 کناد؛ یما  جااب یا را مداخلاه  کاه  گسترده ابعاد در یانسان ۀفاجع رخداد بر یمبن کل رد یجهان
 وجاود  ینظاام  ۀحمل نیگزیجا عنوانبه یگرید یعمل حلراه گونهچیه کهشود  محرزی قطعطور به

 یهاا بیآسا  کااهش  باه  محادود  کامال  گستره و زمان لحاظ از و متناسب زور از استفاده. 3 ندارد؛
 یهمراها  ه،یساور  یۀقضا  مورد در مذکور  یشرا احراز با ادامه در ایتانیبر دولت یۀانیب. شدبا یانسان
   0.داردیم عنوان بشردوستانه ۀمداخل چارچوب در را کایآمر و فرانسه با ائتالف در خود
 و لاواز    ،یشارا  نییتب کنار در دارد یسع تیحما تیمسئولدکترین  که است یحال در نیا
 باه  بیا ترتنیبد و ردیگ صورت تیامن یشورا مجوز براسا، مداخله ردوستانه،بش ۀمداخل یمبان

 کجانباه ی توسل حق ۀنیزم در هادولت متناق  بعضا  یهاهیرو زین و اتیادب در مختل  یهابحث
 تیا حما تیمسائول  چاارچوب  در ینظاام  دخالات . دهد انیپا بشردوستانه، نیعناو تحت زور به

 یبرخا  کاه  اسات  بیا ترتنیباد  و شاود ینما  محسوب منشور 4 ۀماد 2 بند بر یدیجد یاستثنا
 یحقاوق  قواعاد  در یرییا تغ گوناه چیها  تیا حما تیمسائول  نیدکتار  که معتقدند نظرانصاحب

 تیمسائول  رونیا ازا و نکارده  جااد یا ینظاام  زور از اساتفاده  خصاوص  در اعمال قابل یالمللنیب
 ,Hoffman) کناد ینم جادیا تینام یشورا مجوز بدون ینظام ۀمداخل یبراقانونی  حق تیحما

Nollkaemper, 2012: 157 .) میان موافقان و مخالفان بر سار لازو ،    نظراختالفهمواره بحث و
وجود داشاته اسات. ایان اخاتالف      هاانسانمشروعیت و نحوۀ مداخلۀ نظامی با هدف حمایت از 

خواستار حل این  4111منجر به آن شد که مجم  عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 
 ونیسا یکم ابتکاار  باا  آن از شیپا  که چالش شوند و در همین زمینه دکترین مسئولیت حمایت

 یکشورها سران اجال، رشیپذ مورد لیتعد و جرح با 4111 سال در بود، شده مطرح ییکانادا
 از «تیحما تیمسئول» نیدکتر(. 411: 0324نیا، قرار گرفت )قادری و قربان 4ملل سازمان عضو

ی نظااری  ادهااا یالملال اساات کااه باار بن    نوظهااور در حقااوق باین    یحقاوق میجمله مفااه
 را یفراوان یدهایام نیدکتر نیاستوار است. طرح ا« بشردوستانه ۀمداخلا»و  «یانساان اتیامن»

 آغشاته  ااتیا ن» و «ینشاگریگز» مانند بشردوستانه مداخالت یهایکاست و نواقص رفا  یبارا
 اساتناد  رونیا ازا (.422: 0320 ،یناور  و یزمان) خاتیبرانگ« گرمداخله یهادولت یمل مناف  به
 یینظرهاا اخاتالف  ۀدوباار  شاروع  ل،یآور 02 حمالت هیتوج یبرا بشردوستانه ۀمداخل به ایتانیبر

 .داشت را آن انیپا قصد تیحما تیمسئول که است
 

                                                           
 به سوریه، ن.ک: 4102آوریل  02. در مورد بیانیۀ دولت بریتانیا در توجیه حقوقی حملۀ 0

Policy paper published by UK Prime Minister Office in 14 April 2018, “Syria action – UK 

government legal position”.  

2. World Summit Outcome, GA Res. 60/1, (2005)  
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 0«مشروع اما ؛یرقانونیغ» یۀنظر .2
 قائال  زیتماا  مداخلاه  تیمشاروع  و باودن  یقاانون  نیب بشردوستانه، ۀاخلمد با مرتب  اتیادب در

معنا که وقتی مداخله بدون رضایت کشور هدف و بدون  بدین(. Hehir, 2010: 83-104) اندشده
مجوز شورای امنیت صورت گیرد ولی در عین حال مبتنی بار معیارهاای موثاق لازو  مداخلاۀ      

 مداخلاه  کاه مطرح شاده   مبنا نیا بر نیز یمباحثع است. ی اما مشرورقانونیغبشردوستانه باشد، 
 یمبتن اتینظر کنار در .باشد ریپذهیتوج یاخالق لحاظ از یول یرقانونیغ تواندیم همزمان طوربه
 بار  صارفا   کاه  دارد وجاود  زیا ن یتار کاال یراد ینظرهاا  بودن، یقانون و تیمشروع انیم زیتما بر

 (. Newman, 2009: 198-201) دارند دیتأک مداخله تیمشروع
 باه  کشاور  نیا ۀحمل بودن قانون یبرا یحقوق یاستدالل آنکه بدون فرانسه ۀخارج امور ریوز
 کارد  یمعرفا  مشاروع  را هیساور  ینظاام  ساات یتأس باه  لیآور 02 ۀحمل کند، ارائه هیسور خاک

(Goldsmith & Hathaway, 2018 .)،یونقان و تیمشروع انیم زیتما» به قائلها یفرانسو گویی 
 در نااتو  ینظام ۀمداخل زمان از بودن، یقانون و تیمشروع انیم زیتما بحث. هستند حمله «بودن
نااتو باه    ۀحملا  کوزوو، مورد در یالمللنیب مستقل ونیسیکم» که شد مطرح صورتنیبد کوزوو

 رشیتوجه داشت که پاذ  دی(. اما باHehir, 2010: 19« )کرد یاما مشروع تلق یرقانونیغکوزوو را 
 اسات؛  متحاد  ملال  منشور 4 ۀماد 2 بند از آشکار تخل  و غر  نق  یمعن به نظریه عمال  نیا

 امکاان  و نداشاته  وجاود  حمله تیمشروع صیتشخ یبرا یمرجع و اریمع گونهچیه آنکه برعالوه
 (.Roberts, 2008) کندی بر مبنای مناف  شخصی کشورها را ایجاد میاستثنائات اعمال
 

 یریگجهینت
بحران سیاسی، نظامی و انسانی زمانه باشد که هر گوشۀ آن،  نیترمهموریه، شاید امروز جنگ س

حاکی از رنج و درد مردمان این کشور و از ساوی دیگار، مباین ناکارامادی نظاماات سیاسای و       
 متنوع یاسیس یهاائتالف و ملل سازمان. است ناگوار تیوضع نیا توق  یبرا یالمللنیب حقوقی
 یجهاان  بحران نیا با مقابله یبرا را یمتکثر حاصلیب یهاتالش ه،یسور محور لحو گرفتهشکل

کند، همانا شرمندگی از ۀ ما خودنمایی میزمان خیتار نیجب بر آنچه امروز تا یول اند،گرفته کاربه
 و هاا بحاث سرزمین و مُلک و میراث تاریخی خود را موضوع  هاستسالمردمان سوریه است که 

 رسند.  ۀ عملی به پایان میجینت چیهیب یگرید از پس یکی که نندیبیم یمتعدد جلسات
در این میان، جنگ داخلی سوریه، آوردگااه نظاامی قدرتمنادانی شاده کاه باا تمساک باه         

ۀ بشردوساتانه، دفااع مشاروع    مداخلا  ،یضامن  تپذیرش مانند رضای رقابلیغتفسیرهای حقوقی 
 ۀکارد از  تنهاا ناه دهناد و  ماج حمالت خود قرار مای علیه داعش و ...، گاهی خاک این کشور را آ

                                                           
1. “Illegal but legitimate” 



 1911بهار  ،1 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    933

کوشند تا اقدا  خود را موجه و قانونی یا مشاروع  ، بلکه میکنندینم یمانیپش و ندامت ابراز خود
 و نادارد  یگااه یجا یکناون  یالمللا نیبا ؛ توجیهااتی کاه در نظام حقاوقی     دهند جلوه و انسانی
 کوتاست. ولی نباید از نظر دور داشت کاه سا  بحث شد، محکو  به رد  نوشتار نیا در کهآنچنان

 یحمالت تکرار گر،ید یسو از و سو کی از آنان ۀختیگر و جسته یدهاییتأ بعضا  و کشورها شتریب
 دساتاورد  نیتریادیبن یبرا دیتهد نیتربزر  تواندیم بوده، توجه مورد مقاله نیا در آنچه مانند

 ،4 ۀمااد  2 بناد . باشد زور به توسل من  خصوص در 4 ۀماد 2 بند همانا یعنی متحد ملل منشور
 !دارد افول به رو ظاهرا  که است یبندمین صلح یبنا سنگ تنها
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