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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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چکیده

حمالت متعدد ائتالف آمریکایی به سوریه طی سالهای  4102تا  4102که با بهانهجوییهاای مختلا
اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخلاۀ بشردوساتانه باه منظاور مقابلاه باا کااربرد ادعاایی تسالیحات
شیمیایی صورت گرفته ،تمامیت بند  2مادۀ  4منشور ملل متحاد را خدشاه دار سااخته اسات .نظریاات
حقوقی مختل و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئاوری عاد تمایال و عاد تواناایی»« ،تئاوری بسا
مفهو دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک ساوریه» ،نظریاۀ «ابهاا خالقاناه و ساازندۀ
قطعنامۀ  »4422و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حمالت ائتالف به رهباری آمریکاا علیاه مواضا
داعش در خاک سوریه طرح شده است .در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سالحهای شیمیایی دولات
سوریه نامیده شده ،به استدالل هایی همچون «اقدامات تالفیجویانه به منظور مقابله با کااربرد تسالیحات
شیمیایی»« ،مداخلۀ بشردوستانه در بستر اجارای کنوانسایون ساالح هاای شایمیایی» و «تماایز میاان
مشروعیت و قانونی بودن مداخلۀ نظامی» به صورت صریح یاا ضامنی اساتناد شاده اسات .ایان نوشاتار
به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حمالت آمریکا و متحدانش به سوریه در خاالل ساال هاای
 4102تا  4102غیرقاانونی تلقای مایشاود » ،باا روشای توصایفی  -تحلیلای باه بررسای نظریاات و
استداللهای حقوقی مطرح شده در مورد این حمالت میپردازد و ایان فرضایه را آزماون مایکناد کاه
«حمالت آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچیک از استثنائات وارد بر بند  2مادۀ  4منشور یعنای
مواد  24و  10قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر راف وص متخلفانه یعنی رضاایت دولات ساوریه نیاز
احراز نشده است؛ بدینترتیب ،حمالت مزبور غیرقانونی تلقی میشوند».
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مقدمه
حمالت آمریکا و متحدان این کشور به خاک سوریه به طاور کلای در دو دساتۀ :الا ) حماالت
ائتالف به مواض بازیگر غیردولت داعش در خاک سوریه از  44ساتتامبر  4102باه بعاد؛ و ب)
حمله علیه دولت سوریه در قالب حملۀ  6آوریل  4107آمریکا و حملۀ  02آوریل  4102ائتالف
آمریکا ،بریتانیا و فرانسه به تأسیسات نظامی یا آنچه مراکز تولید و انباشت سالح های شایمیایی
سوریه نامیده شده ،قابل بررسی است.
کشورهای مختل در قبال حمالت ائتالف علیه مواض داعش در خاک سوریه واکانشهاای
متفاوتی نشان دادند .دیدگاههاای مختلا و بعضاا متنااق دولاتهاا و ابهاماات ،چاالشهاا و
اختالف نظرهای حقوقی موجود در خصوص حمالت مزبور در وهلۀ اول و در سطح کالن ناشی از
مخالفت یا موافقت با روندی موسو به «توسعۀ تدریجی [ویا از منظری دیگار ،تفسایر باه رأی]
قواعد مرتب با استفاده از زور» در نظا حقوق بین الملل است .تصاریح بناد  2ماادۀ  4منشاور
مبنی بر ممنوعیت عا استفاده از زور ،صرفا با دو اساتثنای مقارر در ماواد  24و  10تخصایص
خورده است و ازاین رو بسیاری از تالش ها در راستای بازتعری قواعاد توسال باه زور ،بار ارائاۀ
تفاسیر موس و قرائت های جدید از مواد مزباور تمرکاز دارد .در ساه دهاۀ گذشاته ،در توجیاه
مداخله های نظامیِ آمریکا در کوزوو ( ،)0222روسیه در گرجستان ( 4114و  ،)4117آمریکا در
عراق و اشغال این کشور ( ،)4113اوگاندا در کنگو ( ،)4113ترکیاه در عاراق ( ،)4112نااتو در
لیبی ( ،)4100تجاوزات اسارائیل باه غازه و اخیارا حملاۀ هاوایی باه ساوریه توسا آمریکاا و
متحدانش ،ماواد  24و  10منشاور دساتخوش تفاسایر باه رأی مختلفای باوده کاه ساااالت و
چالش های متعددی را در خصوص آیندۀ بند  2مادۀ  4منشور در نظا حقوق بین الملال مطارح
ساخته است.
این مختصر با تأکید بر اهمیت حیاتی حفا تمامیات بناد  2ماادۀ  4منشاور ملال متحاد
بهمنظور حف صلح و امنیت بینالمللی با هدف رد ادبیات ماید قرائت مجدد از اصل ممنوعیات
توسل باه زور ،باا اتخاا رویکارد توصایفی – تحلیلای ساعی دارد تاا ضامن توصای مباانی و
استدالل های ارائه شده در خصوص توجیه حمالت ائتالف به رهبری آمریکا به مواض داعاش در
خاک سوریه ،تحلیلهای حقوقی مخال با اینگونه توجیهات را بررسی کند.
استداللهای مطرحشده در خصوص توجیه حمالت به سوریه بهنوعی برایند مباحث موجاود
در ادبیات حقوقی در خصوص بازخوانی قواعد توسل به زور در حقوق بین الملل است .بهعباارتی
دیگر ،در توجیه این حمالت نیز تمرکاز اصالی بار تفسایر باه رأی از – یاا از دیادگاه کاسساه
(« ،)62:0371قرائت مجدد و رقیق کردن»  -مواد  24و  10منشور ملل متحد است .در توجیاه
حمالت ائتالف علیه مواض داعاش در خااک ساوریه (کاه در بخاش اول ایان نوشاتار بررسای
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میشود) ،هدف «تئوری عد تمایال و عاد تواناایی» و «تئاوری بسا مفهاو دفااع مشاروع
دستهجمعی عراق علیه مواض داعش در خاک سوریه» آن است که باا ارائاۀ تفسایر باه رأی از
«لزو انتساب حملۀ اولیه به دولت برای استقرار حق دفاع مشروع» حملۀ ائاتالف آمریکاایی باه
مواض داعش را در قالب مادۀ  10منشور توجیه کنند .از طرف دیگر ،نظریاۀ «ابهاا خالقاناه و
سازندۀ قطعنامۀ  »4422با تفسیر به رأی از «لزو صدور مجاوز قاانونی حملاه توسا شاورای
امنیت براسا ،مادۀ  24منشور» ،و «تئوری رضایت ضمنی یا رضایت منفعالنه» نیاز باا قرائتای
جدید از «رضایت معتبر بهعنوان عامل راف مسائولیت باینالمللای» باه توجیاه ایان حماالت
پرداختهاند .در حمله به مواض دولت سوریه یا آنچه آن را تأسیسات تولید و انباشت سالحهاای
شیمیایی سوریه نامیدهاند (که در بخش دو این نوشتار بررسی خواهاد شاد) نیاز باه مداخلاۀ
بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت که عامل تضعی قاعادۀ منا اساتفاده از زور و جایگااه
شورای امنیت است ،به اقدا در قبال خطر تسلیحات شیمیایی سوریه که قرائتی بحثبرانگیز از
مادۀ  10منشور است یا به اقدامات متقابل یا تالفیجویانه در قبال نق کنوانسیون ساالحهاای
شیمیایی استناد شده است.

حمالت ائتالف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه
در این بخش ،مبانی مبتنی بر منشور ملل متحد (بخش  )0.0و نظریههای «عد لزو رضاایت»
و «رضایت ضمنی یا منفعالنه» ( )0.4بررسی میشود.

 .0مبانی حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد
در این قسمت« ،قطعنامۀ  4422شورای امنیت» بررسی مایشاود تاا مشاخص گاردد کاه آیاا
قطعنامۀ مزبور ،مجوز استفاده از زور را صادر یا نظریۀ حقوقی خاصی را که این گونه عملیات بار
مبنای آن قرار گیرد را تأیید میکند در ادامه ،استناد به اصل «دفاع مشروع» مبتنای بار ماادۀ
 10منشور ملل متحد نیز که برای توجیه حمالت ائتالف آمریکایی به مواضا داعاش در خااک
سوریه کاربرد داشته است ،بررسی خواهد شد.

 .0 .0قطعنامۀ  4422شورای امنیت
قطعنامۀ  4422شورای امنیت که در  41نوامبر  4101باه اتفااق آرا باه تصاویب رساید ،تصاریح
می دارد داعش تهدیدی بیسابقه و جهانی علیاه صالح و امنیات باین المللای محساوب مایشاود
( )S/RES/2249, 2015: para. 5و جبهۀ النصره و سایر افراد ،گروهها و موجودیتهاای مارتب باا
القاعده را نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی برمیشامارد (.)S/RES/2249, 2015: para. 6
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شناسایی چنین وضعیتی با ادبیاتی دیگر در بند  0قطعنامه نیز به چشم میخاورد .همچناین بناد
 ،2به نامه های دولت عراق مورخ  41ژوئن  4102و  41ستتامبر  4102اشاره میکناد کاه تصاریح
دارند داعش مناطق امنی را در خارج از مرزهای عراق ایجاد کرده است که تهدیدی مستقیم علیاه
امنیت و مرد عراق محسوب میشود .در ادامه و در بند  ،1شورای امنیت از تما کشورهای عضاو
ملل متحد که از توانایی الز برخوردارند ،درخواست میکند تا «وفق حقوق بین الملل و به خصوص
منشور ملل متحد ،حقوق بشر ،حقوق پناهندگان و حقوق بشردوساتانه» کلیاۀ اقادامات الز را در
سرزمین های تحت کنترل داعش در سوریه و عاراق بارای توقا اقادامات ایان گاروه تروریساتی
معمول دارند .قطعنامۀ  4422در بند  6اعضا را فرامیخواند تا تالشهای خود را بهمنظور ممانعات
از ورود تروریستها و مبارزان خارجی به کشورهای عراق و سوریه شدت بخشند.
بررسی ادبیات قطعنامۀ  4422و مقایسۀ آن با ادبیات قطعنامه های صادرکنندۀ مجوز حملاۀ
نظامی میتواند در زمینۀ پاسخگویی به برخی پرسش ها در مورد این قطعنامه ثماربخش باشاد.
آکانده ،استاد حقوق بین الملل دانشگاه آکسفورد ،با توجه به نحوۀ نگارش قطعنامه هاای شاورای
امنیت در خصوص صدور مجوز مداخلۀ نظامی بر این مسئله تأکید دارد کاه قطعناماۀ  4422از
اصطالح «درخواست میکند» استفاده کرده است و نه اصطالح «تصمیم مایگیارد» یاا «اجاازه
میدهد» ( .)Lang, 2015: 8مقایسۀ ادبیات قطعنامۀ  4422با قطعنامهای که مجاوز اساتفاده از
زور را صادر میکند ،0برای مثال قطعنامۀ  672در مورد اقدا علیه عراق در جنگ این کشور باا
کویت ،مسئله را روشن تر میسازد .قطعنامۀ  672پس از قید عبارت «اقدا تحات فصال هفاتم
منشور» در بند دو  ،از اصطالح « اجازه میدهد» جهت «انجا هر گونه اقادا مقتضای» علیاه
عراق استفاده کرده است ) .(S/RES/678(1990), par.2این در حالی است کاه قطعناماۀ 4422
بدون اشاره به فصل هفتم ،در بند  1فعل «درخواست میکند» را برای «انجاا هار گوناه اقادا
مقتضی» به کار برده است .بر این مبناست کاه ماارک ولار ،اساتاد حقاوق باین الملال دانشاگاه
کمبریج ،با اشاره به ادبیات این قطعنامه معتقد است که قطعنامۀ  4422هیچ گونه مجوز حقوقی
جدیدی را برای استفاده از نیروی نظامی صادر نمیکند (.)Weller, 2015
در مقابل ،برخی با اشاره به نظر مشورتی دیاوان باینالمللای دادگساتری در قضایۀ نامیبیاا
تصریح میکنند که عد اشاره به فصل هفت منشور در یک قطعنامه به معناای الازا آور نباودن
آن یاا عااد قصااد ایجاااد اثاار حقااوقی در زمیناۀ عملیااتی ساااختن آن نیساات ( & Akande
)Milanovic, 2015؛ 4از طرفی ،اگرچه قطعنامه در استناد به فصل هفتم منشور صراحت نادارد،
at:

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
www.securitycouncilreport.org

 .4دیوان در سال  0270در نظر مشورتی نامبیا ،در تفسیر مادۀ  41بیان میدارد که این ماده فق ناظر بر تصمیماتی
که شورای امنیت براسا ،فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد  20و  24آن منشور اتخا مینماید ،نیست؛ در
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مصرحات و روح مفاد این فصل در قطعنامۀ مزبور بدینترتیب قابل مشاهده است که بنادهای 1
و  6مقدمه و نیز بند  ،0به صورت ضمنی ،با مادۀ  32منشور که داعاش ،جبهاۀ النصاره و ساایر
گروه های تروریستی مرتب با القاعده را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقای مایکناد،
مطابقت دارد .بندهای  1و  6قطعنامه نیز اقدامات مقتضی برای مرتف ساختن تهدیاد مزباور را
عنوان میدارد .بهخصوص آنکه ،بخش پایانی بند  1قطعنامه اشعار میدارد« :مکانهای امنی که
داعش برای خود در بخش های قابل توجهی از عراق و سوریه ایجاد کارده اسات ،ناابود گاردد».
میتوان گفت واژۀ «نابود کاردن» ،لازو انجاا اقادا نظاامی را باه هان متباادر مایساازد0؛
بهخصوص آنکه ،صدر بند  1نیز به «اتخا کلیۀ اقدامات الز » 4اشاره دارد که استفاده از نیاروی
نظامی نیز میتواند یل این اقدامات الز قرار گیرد.
اما باید توجه داشت که حتی در صورت پذیرش نظر دیوان بین المللای دادگساتری در نظار
مشورتی نامیبیا مبنی بر الز االجرا بودن تصامیمات شاورای امنیات براساا ،ماادۀ  ،41اقادا
نظامی یل این ماده توجیه نمیشود .به هر ترتیب ،این مسئله کامال قابل تأمال اسات کاه اگار
منظور قطعنامه اقدا نظامی بوده ،چرا به صراحت به مادۀ  24استناد نکرده یا باهعباارتی دیگار،
به صراحت مجوز صادر نکرده است ازاین روست که برخی صااحب نظاران از جملاه نویساندگان
تاالر گفتوگوی مجلۀ اروپایی حقوق بینالملل اظهار میدارند« :نحاوۀ نگاارش قطعناماۀ 4422
بهگونهای است که حمایت شورای امنیت در زمینۀ استفاده از نیروی نظامی علیاه داعاش را باه
هن متبادر میسازد؛ اما اگرچه این قطعناماه و همچناین اتفااق آرای موجاود در تصاویب آن
درجاتی از مشروعیت اقدا علیه داعش را برقرار میسازد ،دال بار مجاوز و مبناایی بارای اقادا
نظامی علیه داعش در سوریه یا عراق نیست» (.)Akande & Milanivic, 2015
بخش عمده ای از اختالف نظرها در مورد قطعنامۀ  4422ناشی از عد تعری دقیاق عباارت
«کلیۀ اقدامات الز » است؛ به گونه ای که این قطعنامه را در معار تفاسایر مختلا قارار داده
است .در بررسی این موضوع میتوان شرای این قطعنامه را با قطعنامۀ 0273 3در ماورد لیبای
مقایسه کرد .نبود تعریفی از «اقدامات الز » در قطعنامۀ  0273هم سبب شد تا عده ای با انتقاد
از به کار بردن اصطالح مذکور در قطعنامۀ مزبور ،صدور مجوز برای کشورها مبنی بر اساتفاده از
کلیۀ اقدامات الز را به منزلۀ دعوت به استفاده از زور بهنحو خودسرانه و بیمعنای کاردن کلیاۀ
تعهدات سازمان ملل تلقی کنناد (شاریفی طاراز کاوهی و مبینای .)0323 ،در مقابال ،عاده ای
ادامه ،دیوان تصریح میکند ،اگر مادۀ  41منشور ملل متحد فق در مورد تصمیماتی که براسا ،مواد  20و 24
فصل هفتم اتخا میشود قابل اجرا باشد ،در این صورت مادۀ  41زاید خواهد بود ،زیرا چنین نتیجهای بهوسیلۀ
مواد  22و  22منشور بهدست میآید .نک (ICJ, 1971, par.113) :؛ و )(Hosseinnejad and Askary, 2018
;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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اینگونه ابهامات و از جمله ،ابها موجود در قطعنامۀ  4422را در قالب «ابها خالقاناه یاا ابهاا
سازنده» 0تعری کرده و معتقدند ابها خالقانه قطعنامۀ  4422بهگونهای است کاه ضامن عاد
تأیید عملیات نظامی به لحاظ حقوقی ،بهنظر میرساد مایاد حمایات شاورای امنیات از انجاا
چنین اقداماتی باشد .بدینترتیب ساختار قطعنامه به گونه ای است که سبب تداو اختالف نظرها
در زمینۀ قانونی بودن اقدامات نظامی است .برخی قطعنامۀ  4422را شبیه قطعنامههاای 0362
و  0373مصوب سال  44110دانسته اند .ساختار این قطعنامه ها به گونه ای است کاه از عملیاات
نظامی حمایت سیاسی بهعمل میآورد ،ولی هیچ گونه نظر حقوقی خاصی را که چنین عملیااتی
بر مبنای آن قرار گیرد ،تأیید نمیکند و همچنین دربردارندۀ مجوز قانونی شورای امنیات بارای
اتخا عملیات نظامی نیست (.)Akande & Milanivic, 2015
فارغ از این مالحظات و نظر به مدت زمانی که از صدور قطعنامۀ  4422میگذرد ،مایتاوان
گفت عد استناد طرف های شرکت کننده در حمالت به قطعنامۀ مزبور برای توجیه قانونی بودن
مداخالتشان و نیز سعی آنها در جهت صدور قطعنامه های تکمیلی آتی که با تهدید وتو و وتاوی
روسیه نافرجا ماند ،شاهدی بر عد کفایت قطعنامۀ  4422از دیدگاه خود غربیهاست.

 .4 .0دفاع مشروع
رئیسجمهور وقت آمریکا (باراک اوباما) در نامۀ مورخ  07اوت  4101به کنگرۀ آمریکا ،داعش را
بهعنوان عامل تهدید علیه نیروها و اماکن آمریکایی از جمله سفارت ایان کشاور در بغاداد کار
کرد و ظاهرا بر حق آمریکا بر اعمال حاق دفااع مشاروع در پاساخ باه تهدیادات مزباور صاحه
گذاشت3.پس از صدور قطعناماۀ  ،4422مایکال سیساون 2،معااون نماینادۀ ایااالت متحاده در
سازمان ملل متحد ،تأکید کرد که ایاالت متحده مطابق با منشور و با شناسایی حق اتای دفااع
مشروع فردی یا جمعی ایاالت متحده ،به انجا عملیات نظامی الز و مناسب در سوریه مبادرت
خواهد کرد ( .)Akande & Milanivic, 2015فرانسه هم به حق دفاع مشروع انفارادی و جمعای
در خصوص حمالت به مواض داعش در خاک سوریه اساتناد کارد ( “France May Launch”,
 )2015و بریتانیا بهصورت مفصلتری ،حق دفاع مشروع جمعی عراق ،حق دفاع مشروع انفارادی
انگلیس و نیز حق دفاع مشروع جمعی سایر کشورها را به عنوان استداللهاای حقاوقی عملیاات
نظامی خود علیه داعش در خاک سوریه عنوان کرد (.)Lang, 2015: 3
)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/letterpresident-war-powers-resolution-regarding-iraq
4. Michele Sison
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در زمینۀ استدالالت مرتب با دفاع مشروع انفرادی که از طرف برخی کشورها جمله آمریکا
و بریتانیا به بهانۀ «دفاع از اتباع» مطرح شده است« ،باا اساتناد باه بناد  2ماادۀ  4و ماادۀ 10

منشور و مادۀ  0قطعنامۀ تعری تجاوز میتوان گفت که دفااع مشاروع وسایلهای قاانونی بارای
دفاع از حاکمیت ،تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشوری است کاه ماورد تجااوز واقا شاده
است ...ازاینرو حمایت از اتباع یاا ماأموران خاود در سارزمین بیگاناه (.)Brownlie, 1963: 29
محملی برای توسل به دفاع مشروع محسوب نمیگاردد» (زماانی .)71 :0372 ،اماا بایاد توجاه
داشت که مباحثی نیز بر این مبنا مطرح است که عبارت «در صورت وقوع حملاۀ مسالحانه »...
در صدر مادۀ  10که در زمان تصویب منشور مایتوانساته صارفا شاامل حملاۀ گساترده علیاه
مرزهای یک دولت تلقی شود ،با گذر زمان دچاار تغییار و تحاول شاده و ایان تغییار کمای را
میتوان با عبارت «افزایش حداقل استانداردهای حملۀ مسالحانه» بیاان کارد (الهاویی نظاری،
 .)022 :0322در هر صورت ،میان دولت ها در زمینۀ «حق توسل به زور جهت حمایت از اتبااع
در خارج» اختالف نظر وجود دارد؛ در این زمینه عالوهبر استناد به مادۀ  10منشور ،برخی نیز به
عرفی بودن چنین حقی معتقدند ( ،)Gray, 2008: 156-157ولی باید توجه داشت که ماادۀ 10

یک استثنا بر بند  2مادۀ  4منشور است و این یک قاعدۀ عمومی تفسیر است که اساتثنائات بار
یک قاعده باید بهصورت محدود تفسیر شود بهگوناهای کاه اصال را تحاتالشاعاع قارار ندهاد»
(آکهرست)332 :0374 ،؛ بدینترتیب ،استناد باه دفااع مشاروع انفارادی جایگااهی در توجیاه
حمالت آمریکا یا سایر کشورها علیه مواض داعش در خاک سوریه ندارد (.)Goodman, 2014
برخی استدالالت مبتنی بر دفاع مشروع ،به بس دفاع مشروع عراق علیه داعاش باه خااک
سوریه معتقدند و بر مبنای احراز عنصر رضایت دولت عراق برای مداخلۀ نظامی ائاتالف ،حملاۀ
ائتالف به داعش در خاک سوریه را دفاع مشروع عراق قلمداد میکنند .ازاینرو یکی از مهمترین
مسائل ،این است که آیا حق دفاع مشروع دستهجمعی عراق شامل اقدا علیه گاروه تروریساتی
منظور نظر در خاک سوریه نیز میگردد بهعبارت دیگر ،ساال اصلی این است که آیا حق دفااع
مشروع علیه یک «بازیگر غیردولت» مستقر در خاک یک کشور بدون رضایت کشور مزبور وجود
دارد (.)Stuart, 2014: 2
0
براسا ،رویکرد ممنوعیت مطلق استفاده از زور ،صرفا زمانیکه حملۀ مسلحانۀ قبلی علیاه
یک دولت رخ دهد ،و حملۀ قابل انتساب به دولتی دیگر باشد ،حق توسل به دفاع مشروع وجاود
دارد .در این زمینه ،حملۀ اسرائیل به مواض جبهۀ آزادیبخش فلسطین در تونس با ایان بهاناه
که این کشور به سازمان مزبور پناه داده است ،به این دلیل که اقدا جبهۀ آزادیبخش فلسطین
قابل انتساب به دولت تونس نبود ،ماورد انتقااد قطعناماۀ  173شاورای امنیات ( S/RES/573,
 )1985: para.1قرار گرفت و با همین استدالل ،در سال  0221جامعۀ جهاانی عمال ترکیاه در
1. Absolute Prohibition
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سرکوب پکک در شمال عراق را محکو کرد .کشورهای آمریکای التین نیز بهصاورت جمعای
در قضیۀ حملاۀ کلمبیاا باه باازیگران غیردولات مساتقر در اکاوادور در ساال  4112از نظریاۀ
ممنوعیت مطلق اقدا نظامی علیه بازیگران غیردولات مساتقر در سارزمین دولات دیگار دفااع
کردند .سازمان کشورهای آمریکایی نیز حملۀ کلمبیا را باهعناوان «نقا حاکمیات و تمامیات
ارضی اکوادور و نق حقوق بینالملل» برشمرد و گروه ریاو 0دولاتهاای آمریکاای التاین نیاز
بیانیۀ مشابهی در این زمینه صادر کرد (4.)Hakimi, 2015: 7
از دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری ،حملۀ مسلحانه باید توس دولت یاا از طارف دولات
صورت گرفته باشاد تاا حاق دفااع مشاروع ایجااد شاود ( .)Zemanek, 2013در قضایۀ برخای
فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو ،دیوان بینالمللی دادگساتری باه ایان نتیجاه رساید کاه
هیچگونه دلیل مستقیم یا غیرمستقیم متقنی گواه بر دخالات جمهاوری دموکراتیاک کنگاو در
حمالت فرامرزی شورشیان مستقر در کنگو علیه اوگاندا وجود ندارد؛ ازاینرو اوگانادا نمایتواناد
تحت عنوان دفاع مشروع علیه کنگو به اساتفاده از نیاروی نظاامی متوسال شاود ( ICJ, 2005:
 .)para. 147به هر حال ،دیوان بهصراحت باه ایان موضاوع کاه آیاا حماالت مسالحانه توسا
بازیگران غیردولت بدون دخالت دولت سبب ایجاد حق دفاع مشروع میشود یا خیار ،نترداخات.
در قضیۀ نیکاراگوئه نیز دیوان بینالمللی دادگساتری اظهاار مایدارد کاه حملاۀ شورشایان در
صورتی بهمنزلۀ حمله بهمنزلۀ یکی از مالفههای الز بارای اساتقرار حاق دفااع مشاروع تلقای
میشود که شورشیان از طرف دولت اقدا کرده باشند ( 3.)ICJ, 1986: para. 195همچناین در
نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل در سارزمینهاای اشاغالی فلساطین ،دیاوان اشاعار
میدارد که حق دفاع از خود مندرج در مادۀ  10منشور در مواردی که حملۀ مسلحانه از طارف
یک کشور علیه کشوری دیگر صورت گیرد ،استقرار مییابد (.)ICJ, 2004: para. 139
در مقابل ،برخی محققان بر این باورند که قواعاد موجاود در خصاوص حاق اساتفاده از زور
علیه بازیگران غیردولت نامشخص و مشااجرهبرانگیاز اسات ( )Wilmshurst, 2006: 963-964و
عدهای نیز معتقدند که حجم زیادی از ادبیات موجود در این زمینه از رویۀ عملی بسایار فاصاله
گرفته است ( .)Bethlehem, 2012: 770-773بدینترتیب ،رویکردی بر این مبنا وجاود دارد کاه
این ادعا که «حقوق بین الملل مطلقا توسل باه دفااع مشاروع در مقابال باازیگران غیردولات را
ممنوع میسازد ،جایگاه حقوقی خود را از دست داده است» ( )Hakimi, 2015: 5و دفاع در برابر
بازیگران غیردولت حداقل در برخی مواق قانونی اسات ( .)Reinold, 2011: 284-286باا اتخاا
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.
 .3البته در خصوص این رأی دیوان دیدگاههای مختلفی وجود دارد ،ن.ک:
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چنین رویکردی ،دولت سوریه تعهد بینالمللای خاود در خصاوص کنتارل باازیگران غیردولات
مستقر در خاک خود را رعایت نکرده و ازاینرو هرچناد عمال داعاش قابال انتسااب باه دولات
سوریه نیست ،عملکرد گروه مزبور به معنای حملۀ مسلحانه مقرر در مادۀ  10منشور ملل متحد
است ( )khan, 2014که سبب استقرار حق دفاع مشروع میشود.
رویۀ دولت ها در خصوص توسل به دفاع مشروع در برابر باازیگران غیردولات هناوز اساتقرار
نیافته و عملیات علیه مواض داعش در سوریه نیز نه تنها کمکی به حل این مسئله نکرده ،بلکاه
بیشتر وجود ابهامات و عملکردهای مختل در این زمینه را پررنگ کرده است .در حال حاضر با
توجه به قواعد بین المللی موجود میتوان گفت اقدا قهاری علیاه باازیگر غیردولات مساتقر در
خاک یک کشور بهمنزلۀ حمله به سرزمین آن کشور محسوب میشاود و ممناوع اسات .البتاه
دولتی که در معر حملۀ بازیگر غیردولت قرار گرفته است ،میتواناد از یکای از طارق قاانونی
(ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ،درخواست از کشور محال اساتقرار باازیگر
غیردولت جهت سرکوب آنها یا کسب رضایت دولت محل استقرار اینگونه باازیگران) باهمنظاور
مداخلۀ نظامی عمل کند.
از دیگر نظریات مطرحشده برای توجیه بس دفااع مشاروع دساتهجمعای عاراق باه خااک
سوریه ،نظریۀ عد تمایل و عد توانایی 0است .بر مبنای این نظریه اگر دولتی نخواهد یا نتواناد
شورشیان را کنترل کند ،حمالت شورشیان را میتوان منتسب به دولت محل استقرار آن گاروه
دانست ( .)Brownlie, 1958: 781-783; Lubell, 2010: 30-36نظریۀ عد تمایل یا عاد تاوان
در مسئلۀ اقدا نظامی روسیه علیه شورشیان چچنی مستقر در گرجستان در سال های  4114و
 4117نیز مورد استناد برخی دولت ها قرار گرفت .این در حالی بود که به ظاهر دولت گرجستان
اقداماتی را نیز در برابر چچنی ها در دستور کار داشت ،ولی اقدامات ایان کشاور ،مااثر ارزیاابی
نشد ( .)Van Steenberghe, 2010: 194-195شاید واضحترین مخالفات باا ایان اقادا از طارف
شورای مجم پارلمانی اروپا در سال  4114صورت گرفتاه باشاد کاه بیاان داشات« :ماادۀ 10

منشور استفاده از نیروی نظامی توس روسیه یا هر کشور دیگر در خااک گرجساتان را قاانونی
نمایداناد» ) .(Council of Europe, 2002, Recommendation 1580در قضایۀ حملاۀ 4112
ترکیه به خاک عراق بهمنظور دستگیری نیروهای کرد نیز استدالل عد تمایل یاا عاد تواناایی
مطرح شد ،البته بسیاری از کشورها بدون آنکه ادعای ترکیه در توسل به مادۀ  10منشور جهات
اقدا علیه کردها در خاک عراق را بتذیرناد ،ساکوت کردناد (Van Steenberghe, 2010: 191-
 .)193بنابراین تاکنون رویۀ مشخصی در خصوص این مسائله باهوجاود نیاماده اسات ،ازایانرو
بهصراحت میتوان گفت که این نظریه فعال جایگاه محکمی در حقوق بینالملل ندارد.
بدینترتیب ،حمالت ائتالف عمل متخلفانۀ بین المللی محسوب میشود و در راستای مرتفا
1. The “Unwilling and Unable” Theory
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ساختن وص متخلفانۀ این حمالت ،برخی ادبیات سعی در جعل نظریه هاایی –البتاه غیرقابال
پذیرش -بهمنظور احراز عنصر رضایت دولت سوریه داشتهاند که در ادامه بررسی میشود.

 .4نظریههای «عدم لزوم رضایت» و «رضایت ضمنی یا منفعالنه»

0

رضایت ،به عنوان وص راف مسئولیت ،مستلز جم حداقل دو شرط اسات کاه بررسای آن در
قضیۀ مورد بحث حائز اهمیت است؛ نخست آنکه رضایت ابرازشده باید رضاایتی معتبار باشاد و
دیگر آنکه عمل انجا گرفته در چارچوب رضایت صورت پذیرد .از آنجا کاه شارط اول در ماورد
مسئلۀ سوریه محقق نشده ،بالطب فضایی برای بررسی شرط دو ایجااد نمایشاود .طرفاداران
حملۀ ائتالف به مواض داعش در خاک سوریه ،به نظریه های عد لزو رضایت و رضایت ضمنی
یا رضایت منفعالنه نیز استناد کردهاند که به نوعی ،ارائۀ نمونه های جدید و البته غیرقابل پذیرش
مفهو رضایت معتبر است که در ادامه بررسی خواهد شد.
مقامات غربی در خصوص مسئلۀ رضایت دولت سوریه ،یا از اتخا موضا صاریح خاودداری
کرده یا اساسا معتقد به لزو کسب رضایت دولت سوریه نبوده اند .برای مثال ،ساخنگوی وزارت
امور خارجۀ آمریکا اعال میدارد« :دولت آمریکا بهدنبال کسب رضاایت رژیام ساوریه نیسات»
( .)Sink, 2014در  2ستتامبر  ،4102نخستوزیر بریتانیا نیز اظهار داشت ،بریتانیا بدون حمایت
اسد میتواند مواض داعش در خاک سوریه را مورد حمله قارار دهاد ( .)Wintour, 2014البتاه
این در حالی است که برخی مقامات ائتالف بر لزو کسب رضایت سوریه تأکید کردند؛ از جملاه
نخست وزیر کانادا برای همکاری با ائتالف به منظور مداخلۀ نظاامی در ساوریه ،خواساتار کساب
رضایت دولت سوریه بود (.)Bolen, 2014
در کنار «رویکرد عد لزو رضایت دولت سوریه» دیدگاه دیگری با عنوان «رضاایت ضامنی
یا منفعالنۀ دولت سوریه» نیز مطرح شده است .تعریا دقیاق و مشخصای از مفااهیم رضاایت
ضمنی و رضایت منفعالنه ارائه نشده و این مسئله نیز کاه آیاا اساساا تفااوتی مااهوی میاان دو
مفهو ضمنی و منفعالنه وجود دارد یا خیر ،با ابها روبه روست .در بیانی ساده میتوان گفت در
خصوص مفهو رضایت ضمنی ،بر برخی «اظهارات غیرصریح» مقامات سوری  -که البته تفاسیر
متعددی میتواند داشته باشد -استناد کرده اند و در خصوص مفهاو رضاایت منفعالناه« ،عاد
اعترا صریح» سوریها به حمالت آمریکا بهمنزلۀ رضایت دولت سوریه تلقی شده است.
برخی اظهارات مقامات سوری به منزلۀ رضایت ضمنی این دولت در خصوص حملۀ ائتالف به
رهبری آمریکا علیه مواض داعش در خاک سوریه تلقی شده است .برای مثال ،ولید معلم اظهاار
داشته بود« :مادامی که حمالت متوجه مواض داعش در سوریه و عاراق باشاد ،ماا خشانودیم»
1. Implied Consent or Passive Consent
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( .)Barreto, 2014در جایی دیگر ،سخنگوی دولت سوریه اعال میدارد که «ما با دشمن روبهرو
هستیم و نیاز به همکاری داریم» ( .)Arimatsu & Schmitt, 2014عالوهبر استناد باه ایانگوناه
اظهارات ،به این مسائل نیز اشاره شده که وقتی آمریکا پیشتر شروع عملیاات نظاامی در خااک
سوریه را اعال کرد ،دولت سوریه هیچ گونه موض خاصی را اتخا نکرد و از طرف دیگار ،انجاا
عملیات بر ضد داعش که دشمن سوریه محسوب میشود ،سبب انتفاع ایان کشاور نیاز باوده و
ازاین رو میتوان به زعم برخی ،نتیجه گیری کرد که دمشق با عملیات نظامی ضدداعش در خااک
سوریه مخالفتی نداشته است (.)Steenberghe, 2015
از مفهو «رضایت منفعالنۀ» دولت سوریه نیز در توجیه قانونی بودن حمالت ائتالف استفاده
شده است .در این خصوص اظهار شده که دولت سوریه باه حماالت هاوایی کاه توسا برخای
دولتها از جمله ترکیه انجا گرفته بود ،واکنش نشان داد .این در حالی است که پس از حمالت
هوایی مورخ  44ستتامبر  4102به رهبری آمریکا ،مقامات سوریه عکس العملای نشاان ندادناد.
بدینترتیب ،عد اعترا دولت سوریه را بهعنوان رضایت منفعالنه تفسیر میکنند و معتقدند که
رویکرد دولت اسد به حمالت ائتالف به رهباری آمریکاا مشاابه رویکارد مقاماات پاکساتانی باه
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک پاکستان است؛ با این توضیح که پاکستانیها
به رغم انتقادات عمومی ،به صورت پنهانی با آمریکا همکاری داشته و حداقل به صورت تاکتیکی با
برخی حمالت پهتادهای آمریکایی در خاک پاکستان موافقاند (.)Steenberghe, 2015
اما این گونه استدالل ها حداقل به دو دلیل قابال پاذیرش نیسات؛ اول آنکاه ،اساساا مفهاو
رضایت ضمنی یا منفعالنه از جایگاه حقوقی برخوردار نیست؛ بهخصوص آنکاه مطاابق ماادۀ 41
پیش نویس مواد مسئولیت دولت در خصوص اعمال متخلفانۀ بین المللی در این زمیناه نیااز باه
«رضایت معتبر »0سوریه بوده و چنین رضایتی باید «آزادانه اعال شده و آشاکارا احاراز شاده»
باشد؛ 4دو آنکه ،سوابق صریح در اظهارات مقامات سوری مبنی بر لزو کساب رضاایت ساوریه
در حمله به داعش در خاک این کشور وجود دارد؛ از جمله ولید معلم -وزیر امور خارجۀ ساوریه
 به صراحت تأکید میکند که «هر گونه حمله بدون هماهنگی با دولت سوریه به عنوان تجاوز بهاین کشور تلقی خواهد شد» ( .)Gutman, 2014علی حیدر -وزیر آشتی ملی ساوریه -هام یاک
هفته پیش از حمالت موشکی آمریکا به مواض داعش در سوریه اعال داشات« :بادون رضاایت
دولت سوریه ،هر عملی ،به هر شکلی که صورت پذیرد ،به منزلۀ حمله باه ساوریه خواهاد باود»
(.)“Russia Warns U.S.”, 2014
1. Valid Consent

 . 4در خصوص شرای
است) ،ن.ک:

صحت رضایت راف مسئولیت بینالمللی دولت (که تاب اصول و قواعد حقوق بینالملل

ILC, (2001), Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally
wrongful acts, pp. 173-177.
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در ادامه نشان داده خواهد شد که حمالت ائتالف آمریکایی به مواض دولت سوریه نیاز همانناد
حمالت آن ائتالف به مواض داعش در خاک سوریه ،غیرقانونی است.

حمالت ائتالف آمریکایی به مواضع دولت سوریه
برخی معتقدند در زمینۀ قواعد توسل به زور ،مثل بسیاری دیگر از موضوعات حقوق بین الملال،
دکترین حقوقی از روند تحول عملی قواعد بازمانده است .بهزعم این عده ،قواعد توسل به زور باید
فراتر از استانداردهای وض شده در دکترین ،بر مبنای نهادها ،رویهها و انتظارات اجتماعی تحلیل
و ارزیابی شوند .آنان در ادامۀ بحث های خود ،حملۀ مورخ  6آوریل  4107آمریکا باه مواضا یاا
آنچه تأسیسات تولید و انباشت تسلیحات شیمیایی سوریه مینامند و همچنین حملۀ  02آوریل
 4102آمریکا ،بریتانیا و فرانساه باه مواضا دولات ساوریه را ساابقه ای حقاوقی بارای تبیاین
استانداردهایی کلی به منظور وض استثنایی دیگر بر بند  2مادۀ  4منشور که اجازۀ توسل به زور
در موقعیتهایی مشابه را صادر میکند ،مطرح ساختهاند ( .)Hakimi, 15 April 2018آنها بر این
باورند که آمریکا ،فرانسه و انگلیس به این مطلب واق بودند که عملکرد آنها در حملۀ مورخ 02
آوریل  4102به سوریه از دید بسیاری قانونی تلقی نمیشود ،ولی آنها براسا ،درک خود از نظم
حقوقی بینالمللی حملۀ مزبور را انجا دادند ( .)Hakimi, 27 April 2018بادینترتیاب باهنظار
میرسد روندی در نظا بین المللی در حال شکل گیری است که قصاد باازتعری نظام حقاوقی
بینالمللی بهطور عا و قصد تبیین قواعد توسل به زور در خارج از نظا منشور ملل متحد بهطور
خاص را دارد .بررسی استدالل های ارائه شده در توجیه حمالت آمریکا و متحادانش باه مواضا
دولت سوریه – که در ادامه در چهار قسمت بررسی میشود – بیانگر بخشی از تاالش هاا بارای
تفوق قدرت بر حقوق بینالملل در زمینۀ حق توسل به زور در آینده است.

 .0اقدامات تالفیجویانه
حملۀ  6آوریل  4107آمریکا به یک پایگاه نظامی سوریه با ادعای مقابله با اقدا ادعاایی دولات
سوریه در استفاده از تسالیحات شایمیایی و باه گفتاۀ رئایس جمهاور آمریکاا بارای «توقا و
پیشگیری از گساترش و اساتفاده از ساالحهاای شایمیایی مار آور توسا ساوریه» ( U.S.
 ،)President, 2018عالوهبر نق حقوق بینالملل ،نق قانون اساسی آمریکا ،و مشخصا اصل 6
این قانون ( )Lederman, 2017نیز محسوب مایشاود .در ماورد حملاۀ  02آوریال  4102نیاز،
آمریکا بدون اشاره به استداللی حقوقی ،هدف از این حمله را  -آنگونه که رئیسجمهور آمریکاا
عنوان داشت – اقدامی به منظور جلوگیری از تولید ،گسترش و استفاده از سالح هاای شایمیایی
معرفی کرده و این بازدارندگی را از اولویتهای حیااتی امنیات ملای آمریکاا قلماداد کارده اناد
(.)“Syria Air Strikes”, 2018
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در زمینۀ کاربرد اقدامات تالفیجویانه توس آمریکا سوابق متعدد وجود دارد؛ اما نکتۀ شایان
کر آن است که آمریکاییها در موارد قبلی سعی کردهاند اقدامات تالفیجویانۀ خود را در قالاب
دفاع مشروع توجیه کنند .حملۀ هوایی  02آوریل  0226ایااالت متحاده باه لیبای ،نموناه ای از
اعمال نظامی غیرقانونی آمریکا بود که سعی داشت اقدامات تالفیجویانه را در قالب دفاع مشروع
معرفی کند .واشنگتن مدعی بود که بمباران طرابلس با رعایت کامل ماادۀ  10صاورت گرفات و
بازدارندگی به عنوان بخشی از اقدا دفاع مشروع به این نحو کار شاد« :هادف ایااالت متحاده

نابودی تسلیحات بهکارگرفتهشده توس لیبی برای انجا سیاست خصمانهاش در زمینۀ تروریسم
بین المللی و بازداشتن لیبی از حمالت تروریستی در آیناده باوده اسات» (بااقرزاده .)0327 ،در
بیانیۀ کاخ سفید آمده بود« :با توجه به این اقدا تجاوزکارانه 0و قابل سارزنش و دالیال روشان
حاکی از اینکه لیبی نقشۀ حمالت دیگری در آینده را دارد ،ایاالت متحده به اعمال حق دفاع از
خود متوسل شده است» .در مورد حملۀ موشکی نیروهای ایاالت متحده مستقر در خلیج فاار،
که در تاریخ  47ژوئن  0223به مقر نیروهای امنیتی بغداد صورت گرفت نیز آمریکاییها اقدامات
تالفیجویانۀ خود را در قالب دفاع مشروع توجیه کردند (باقرزاده.)0327 ،
توجه به وجه تمایز میان اقدامات تالفیجویانه و دفاع مشاروع ،مباین وصا تالفایجویاناۀ
اقدامات آمریکا در موارد مزبور است« .در اعمال تالفیجویانه نوعی هدف تنبیهای و بازدارنادگی

ملحوظ است ،اما در دفاع از خود ،ممانعت از جر آتی یا تنبیه متجااوزان کناونی وجاود نادارد
بلکه تما توجه معطوف به توق آن است .مشخصۀ دیگر اعمال تالفیجویانه ،تأخیر در پاساخ و
واکنش است» (باقرزاده .)0327 ،در هر حال ،آمریکاییها سعی در توجیه اقادا خاود در قالاب
نظا منشور ملل متحد داشتند .اما در مورد حمله به مواض دولت سوریه ،به اقدا تالفیجویانه
به صورت مشخص تری استناد کرده اند .بهعبارتی دیگر« ،آمریکایی هاا قابال ساعی در دساتکاری
حقایق ،و اکنون سعی در دستکاری قانون دارند» (.)O’Connell, 2018
اقدا تالفیجویانۀ مسلحانۀ آمریکا در حمله به مواض دولت سوریه کاامال غیرقاانونی اسات
( ،)Milanovic, 2018زیرا اقدامات تالفیجویانه با استفاده از زور در تباین با منشور ملال متحاد
بوده ،و حتی اگر به منظور اجبار طرف مقابل به پذیرش تعهدات خود انجا گرفته باشاد ،قاانونی
نخواهاد باود ( .)Milanovic, 2017در ساال  0271مجما عماومی در اعالمیاۀ اصاول حقاوق
بینالملل مربوط به رواب دوستانه و همکااری باین دولاتهاا 4باه منا باهکاارگیری اقادامات
تالفیجویانۀ متضمن اساتفاده از زور اشااره دارد .دیاوان باین المللای دادگساتری نیاز در نظار
 .0آمریکا مدعی بود که بمباران کلوپ شبانهای در برلین در  1آورریل  0226که به کشته و مجروح شدن سربازان
آمریکایی منجر شده بود ،توس لیبی صورت گرفته است (.)McCredie, 1987: 2016
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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مشورتی خود دربارۀ قانونی یا غیرقانونی بودن کاربرد تسالیحات هساته ای ،باا توجاه باه تعلاق
موضوع اقدامات تالفیجویانه به نظا حقوق بشردوساتانه ،اقادامات تالفایجویاناۀ مسالحانه در
زمان صلح را غیرقانونی دانسته است ( .)ICJ, 1996: para.46شورای امنیت هم اقدا بریتانیا در
بمباران فورت هریب در یمن را به عنوان اقدا تالفیجویانه غیرقاانونی و در تبااین باا اهاداف و
اصول ملل متحد محکو کرده است ( .)S/RES/188, 1964این شورا همچنین در قطعنامههاای
 )0216(000و  )0266(442در ماااورد مسااائلۀ فلساااطین ،قطعناماااههاااای  )1968( 422و
 )0216(471در مااورد خاورمیانااه و قطعنامااۀ  )para. 2( )4110(0372در مااورد وضااعیت
افغانستان اقدامات تالفیجویانه را محکو کرده است.

 .4اجرای کنوانسیون سالحهای شیمیایی
مقامات ائتالف در بیانات خود به نحوی مسئلۀ «ضرورت حمله جهت الزا به رعایات ممنوعیات
استفاده از سالح های شیمیایی» را نیز مطرح کردهاند .بهعبارتی دیگر ،یکی از نظریات ارائه شاده
در مورد توجیه حمله به مواض دولت سوریه آن است که حمله متوجه آنچه آنها تأسیسات تولید
و انباشت سالحهای شیمیایی دولت سوریه نامیده اند ،صورت گرفته است تا از تکرار و گساترش
جنایات جنگی با استفاده از سالح های شیمیایی توس سوریه جلاوگیری شاود .جادای از ایان
مسئله که اصال حملۀ مزبور تا چه اندازه میتواند برای اجرای کنوانسیون ساالح هاای شایمیایی
مفید و الز باشد ،باید توجه داشت که پذیرش چنین استداللی فتح باب بسیار خطرناکی اسات
که سبب میشود هر کشوری بخواهد به صاالحیت خاود وقاوع نقا کنوانسایون ساالح هاای
شیمیایی را تشخیص دهد ،انتساب آن را احراز کند و بهمنظور جلوگیری از نق کنوانسیون به
حملۀ نظامی مبادرت ورزد .گذشته از این دالیل احتیاطی ،استدالل حمله به ساوریه باهمنظاور
اجرای کنوانسیون سالحهای شیمیایی حداقل با سه ایراد حقوقی به شرح یل روبهروست:
ایراد اول بر فر دولت های ائتالف مبنی بر استفادۀ دولت سوریه از ساالح هاای شایمیایی
وارد است؛ بهعبارت دیگر ،انتساب حملۀ شیمیایی به دولت سوریه احاراز نشاده ،ایان در حاالی
است که سوریه و روسیه خواهان تشکیل گروه حقیقتیاب برای بررسی ابعاد مختل استفاده از
سالح های شیمیایی در دوما واق در سوریه بوده اند .هیأت حقیقتیاب 0سازمان من سالحهاای
شیمیایی 4در سال  4102به منظور ارزیابی حقایق در زمینۀ اتهامات استفاده از ماواد شایمیایی
در خاک سوریه ایجاد شد .کارشناسان این هیأت به درخواست دولت ساوریه ،باا هادف بررسای
اتهامات مبنی بر استفاده از ساالح هاای شایمیایی در  7آوریال  4102در دوماا ،در  02آوریال
 4102وارد سوریه شدند .این در حالی است که دقیقا همان روز آمریکا بههمراه متحدان اروپایی
1. Fact – Finding Mission
2. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
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خود خاک سوریه را هدف موشکهای خود قرار دادند .شایان کار اسات مرحلاۀ اول مأموریات
گروه حقیقتیاب در  2می  4102به پایان رسیده است و براساا ،اظهاارات دبیرکال ساازمان
مذکور ،ارائۀ گزارش نهایی در خصوص ادعای استفاده از سالح هاای شایمیایی چندهفتاه ای باه
طول خواهد انجامید0.
ایراد دو وارد بر این استدالل آن است که هایچگوناه هنجاار حقاوقی از جملاه مصارحات
کنوانسیون سالح های شیمیایی را نمیتوان با اساتفاده از زور خاارج از چاارچوب منشاور ملال
متحد اجرا کرد (.)Goldsmith & Hathaway, 2018
ایراد سو آن است کاه خاود حملاۀ  02آوریال  ،4102کاه باه بهاناۀ اجارای کنوانسایون
سالحهای شیمیایی 4صورت گرفت ،در تباین با مکانیسمهاای تبیاینشاده در ایان کنوانسایون
است .براسا ،مادۀ  04کنوانسیون مزبور ،در صاورت نقا آشاکار ،موضاوع توسا کنفارانس
کشورهای عضو بهمنظور جلب توجه مجم عمومی و شورای امنیت ملل متحد ،به آنهاا ارجااع
خواهد شد یا کنفرانس اقدامات جمعی کشورهای عضو را پیشنهاد میکند .همچنین کنوانسیون
در مادۀ  2برای موارد مشکوک به استفاده از سالح های شیمیایی ،مکانیسم رایزنای ،همکااری و
حقیقتیابی را مقرر کرده است.

 .3مداخلۀ بشردوستانه برای مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی
حساسیت بسیار باالی افکار عمومی جهانی و احتیاط بسیار باالی کشورها در جلوگیری از اساتفاده
از تسلیحات ممنوعه از جمله تسلیحات شیمیایی ،زمینه را بارای توجیهاات غیرحقاوقی از جملاه
اقدامات تالفیجویانه یا مداخلۀ بشردوستانه فراهم کرده است .این توجیه بر این پایه اساتوار اسات
که استفاده از سالحهای شیمیایی آستانۀ الز برای مداخلۀ بشردوستانه را فراهم کرده یا بهعباارت
دیگر ،مدعی نوعی مداخلۀ بشردوستانه جهت مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیاییاند.
دفتر نخست وزیری بریتانیا با انتشار بیانیه ای ،استدالل حقوقی خود در مورد حملاۀ  02آوریال
 4102را بر مبنای مداخلۀ بشردوستانه بدین شکل توصی کرد که ،دولات ساوریه چنادین ساال
است به کشتار مرد کشور خود میپردازد و این بار پاس از حملاۀ شایمیایی  7آوریال  4102در
دوما تلفات انسانی تا حد بسیار زیادی افزایش یافته و بدینترتیاب رژیام ساوریه مرتکاب جنایاات
مایۀ نگرانی جامعۀ بینالمللی از جمله جنایت جنگی و جنایات علیاه بشاریت شاده اسات .دولات
بریتانیا براسا ،حقوق بین الملل ،در موارد استثنایی حق مداخلۀ بشردوستانه به منظور کاهش آال
 .0برای اطالعات بیشتر در خصوص گروه حقیقتیاب و مأموریت آن در سوریه ن.ک:
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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مرد تحت ستم را مشروط به تأمین شرای یل دارد .0 :وجود شواهد متقن ماورد قباول جامعاۀ
جهانی در کل مبنی بر رخداد فاجعۀ انسانی در ابعاد گسترده کاه مداخلاه را ایجااب مایکناد؛ .4
بهطور قطعی محرز شود که هیچگونه راهحل عملی دیگری بهعنوان جایگزین حملۀ نظاامی وجاود
ندارد؛  .3استفاده از زور متناسب و از لحاظ زمان و گستره کامال محادود باه کااهش آسایب هاای
انسانی باشد .بیانیۀ دولت بریتانیا در ادامه با احراز شرای مذکور در مورد قضایۀ ساوریه ،همراهای
خود در ائتالف با فرانسه و آمریکا را در چارچوب مداخلۀ بشردوستانه عنوان میدارد0.
این در حالی است که دکترین مسئولیت حمایت سعی دارد در کنار تبیین شارای  ،لاواز و
مبانی مداخلۀ بشردوستانه ،مداخله براسا ،مجوز شورای امنیت صورت گیرد و بدینترتیاب باه
بحثهای مختل در ادبیات و نیز رویههای بعضا متناق دولتها در زمینۀ حق توسل یکجانباه
به زور تحت عناوین بشردوستانه ،پایان دهد .دخالات نظاامی در چاارچوب مسائولیت حمایات
استثنای جدیدی بر بند  2مادۀ  4منشور محسوب نمایشاود و بادینترتیاب اسات کاه برخای
صاحب نظران معتقدند که دکتارین مسائولیت حمایات هایچ گوناه تغییاری در قواعاد حقاوقی
بین المللی قابل اعمال در خصاوص اساتفاده از زور نظاامی ایجااد نکارده و ازایان رو مسائولیت
حمایت حق قانونی برای مداخلۀ نظامی بدون مجوز شورای امنیت ایجاد نمیکناد ( Hoffman,
 .)Nollkaemper, 2012: 157همواره بحث و اختالفنظر میان موافقان و مخالفان بر سار لازو ،
مشروعیت و نحوۀ مداخلۀ نظامی با هدف حمایت از انسانها وجود داشاته اسات .ایان اخاتالف
منجر به آن شد که مجم عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال  4111خواستار حل این
چالش شوند و در همین زمینه دکترین مسئولیت حمایت که پایش از آن باا ابتکاار کمیسایون
کانادایی مطرح شده بود ،در سال  4111با جرح و تعدیل مورد پذیرش اجال ،سران کشورهای
عضو سازمان ملل 4قرار گرفت (قادری و قرباننیا .)411 :0324 ،دکترین «مسئولیت حمایت» از
جمله مفااهیم حقاوقی نوظهااور در حقااوق باینالملال اساات کااه باار بنیادهااای نظااری
«امنیات انساانی» و «مداخلاۀ بشردوستانه» استوار است .طرح این دکترین امیدهای فراوانی را
بارای رفا نواقص و کاستیهای مداخالت بشردوستانه مانند «گزینشاگری» و «نیااات آغشاته
به مناف ملی دولتهای مداخلهگر» برانگیخات (زمانی و ناوری .)422 :0320 ،ازایانرو اساتناد
بریتانیا به مداخلۀ بشردوستانه برای توجیه حمالت  02آوریل ،شاروع دوباارۀ اخاتالفنظرهاایی
است که مسئولیت حمایت قصد پایان آن را داشت.

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

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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 .2نظریۀ «غیرقانونی؛ اما مشروع»

0

در ادبیات مرتب با مداخلۀ بشردوستانه ،بین قاانونی باودن و مشاروعیت مداخلاه تماایز قائال
شدهاند ( .)Hehir, 2010: 83-104بدین معنا که وقتی مداخله بدون رضایت کشور هدف و بدون
مجوز شورای امنیت صورت گیرد ولی در عین حال مبتنی بار معیارهاای موثاق لازو مداخلاۀ
بشردوستانه باشد ،غیرقانونی اما مشروع است .مباحثی نیز بر این مبنا مطرح شاده کاه مداخلاه
به طور همزمان میتواند غیرقانونی ولی از لحاظ اخالقی توجیه پذیر باشد .در کنار نظریات مبتنی
بر تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن ،نظرهاای رادیکاال تاری نیاز وجاود دارد کاه صارفا بار
مشروعیت مداخله تأکید دارند (.)Newman, 2009: 198-201
وزیر امور خارجۀ فرانسه بدون آنکه استداللی حقوقی برای قانون بودن حملۀ این کشاور باه
خاک سوریه ارائه کند ،حملۀ  02آوریل باه تأسیساات نظاامی ساوریه را مشاروع معرفای کارد
( .)Goldsmith & Hathaway, 2018گویی ،فرانسویها قائل به «تمایز میان مشروعیت و قانونی
بودن» حمله هستند .بحث تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن ،از زمان مداخلۀ نظامی نااتو در
کوزوو بدینصورت مطرح شد که «کمیسیون مستقل بینالمللی در مورد کوزوو ،حملاۀ نااتو باه
کوزوو را غیرقانونی اما مشروع تلقی کرد» ( .)Hehir, 2010: 19اما باید توجه داشت که پاذیرش
این نظریه عمال به معنی نق غر و تخل آشکار از بند  2مادۀ  4منشور ملال متحاد اسات؛
عالوهبر آنکه هیچ گونه معیار و مرجعی برای تشخیص مشروعیت حمله وجاود نداشاته و امکاان
اعمال استثنائاتی بر مبنای مناف شخصی کشورها را ایجاد میکند (.)Roberts, 2008

نتیجهگیری
جنگ سوریه ،شاید امروز مهمترین بحران سیاسی ،نظامی و انسانی زمانه باشد که هر گوشۀ آن،
حاکی از رنج و درد مردمان این کشور و از ساوی دیگار ،مباین ناکارامادی نظاماات سیاسای و
حقوقی بین المللی برای توق این وضعیت ناگوار است .سازمان ملل و ائتالف های سیاسی متنوع
شکلگرفته حول محور سوریه ،تالشهای بیحاصل متکثری را برای مقابله با این بحران جهاانی
بهکار گرفتهاند ،ولی تا امروز آنچه بر جبین تاریخ زمانۀ ما خودنمایی میکند ،همانا شرمندگی از
مردمان سوریه است که سالهاست سرزمین و مُلک و میراث تاریخی خود را موضوع بحاثهاا و
جلسات متعددی میبینند که یکی پس از دیگری بیهیچ نتیجۀ عملی به پایان میرسند.
در این میان ،جنگ داخلی سوریه ،آوردگااه نظاامی قدرتمنادانی شاده کاه باا تمساک باه
تفسیرهای حقوقی غیرقابل پذیرش مانند رضایت ضامنی ،مداخلاۀ بشردوساتانه ،دفااع مشاروع
علیه داعش و  ،...گاهی خاک این کشور را آماج حمالت خود قرار مایدهناد و ناهتنهاا از کاردۀ
”1. “Illegal but legitimate
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خود ابراز ندامت و پشیمانی نمیکنند ،بلکه میکوشند تا اقدا خود را موجه و قانونی یا مشاروع
و انسانی جلوه دهند؛ توجیهااتی کاه در نظام حقاوقی باین المللای کناونی جایگااهی نادارد و
آنچنانکه در این نوشتار بحث شد ،محکو به رد است .ولی نباید از نظر دور داشت کاه ساکوت
بیشتر کشورها و بعضا تأییدهای جسته و گریختۀ آنان از یک سو و از سوی دیگر ،تکرار حمالتی
مانند آنچه در این مقاله مورد توجه بوده ،میتواند بزر ترین تهدید برای بنیادیترین دساتاورد
منشور ملل متحد یعنی همانا بند  2مادۀ  4در خصوص من توسل به زور باشد .بناد  2ماادۀ ،4
تنها سنگ بنای صلح نیمبندی است که ظاهرا رو به افول دارد!

منابع
 .0فارسی
الف) کتابها
 .0آکهرست ،مایکل ( .)0374کلیات حقوق بین الملل ،ترجمۀ دکتار مهاراب داراب پاور ،تهاران:
جهان معاصر.
 .4کاسسه ،آنتونیو ( .)0371نقش زور در رواب بینالملل ،ترجماۀ مرتضای کالنتریاان ،تهاران:
فارو.،

ب) مقاالت
 .3الهویی نظری ،حمیاد (« .)0322ارتبااط هاای سیساتمیک ماادۀ  10منشاور ملال متحاد»،
فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،21ش .4
 .2بااقرزاده ،محمدرضااا (« .)0327اقاادا تالفایجویاناۀ آمریکااا در افغانساتان در آینااۀ حقااوق
بینالملل» ،کتابخانۀ دیجیتالی تبیان.
https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/146881/1

 .1زمانی ،سید قاسم؛ نوری وحید (« .)0320بحران غزه در ترازوی مسئولیت حمایت» ،فصلنامۀ
رواب خارجی ،سال چهار  ،ش .3
 .6زمانی ،سید قاسم (« .)0372توجیه کااربرد غیرقاانونی زور در قالاب دفااع مشاروع» ،مجلاۀ
سیاست دفاعی ،شمارۀ مسلسل  ،04سال سو  ،ش .2
 .7شریفی طراز کوهی ،حسین؛ مبینی ،جواد (« .)0323تحلیل حقوقی مداخلۀ نظاامی نااتو در
لیبی در پرتو دکترین مسئولیت حمایت» ،فصلنامۀ رواب خارجی ،سال ششم ،ش .3
 .2قادری ،سید محمدهادی؛ قرباننیا ،ناصر (« .)0324دکترین مسئولیت حمایت و تالش بارای
مقابله با فجای انسانی» ،فصلنامۀ رواب خارجی ،سال پنجم ،ش .0

931 ...قاعدۀ منع توسل به زور و حمالت آمریکا و متحدانش

 انگلیسی.4
A) Books
9. Brownlie, Ian (1963). International law and the Use of force by states, Oxford,
Clarendon press.
10. Gray, Christine (2008). International Law and Use of Force, third edition, New
York, Oxford University Press.
11. Hehir, Aiden (2010). Humanitarian Intervention: An Introduction, New York,
Palgrave Macmillan.
12. Hoffman, Julia; nollkaemper, Andre (2012). Responsibility to Protect: From
Principle to Practice, Amsterdam Pallas Publications- Amsterdam University
Press.
13. Lubell, Noam (2010). Extraterritorial use of force against non-state actors,
Oxford University Press.
14. Newman, Michael (2009). Humanitarian Intervention confronting the
contradictions, New York, Columbia University Press.
B) Articles
15. Barreto, Joao Paulo de Mello (2014). “The Dubious Legality of Responding to
ISIL”, Columbia Undergraduate law review (online).
16. Bethlehem, Daniel (2012). "Self-defense against an imminent or actual armed attack
by non state actors" American Journal of International Law, Vol. 106, No. 4.
17. Brownlie, Ian (1958). "International law and the activities of armed bands" The
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 7, No.4.
18. Hakimi, Monica (2015). "Defensive Force against Non-State Actors: The State
of Play", international Law Studies, Vol.91, No. 1.
19. Khan, Bilal (2014). “The Use of Force against ISIS”, JURIST-Hotline.
20. McCredie, Jeffrey Allen, (1987). “The April 14, 1986 Bombing of Libya: Act of
Self Defense or Reprisal”, Case W. Res. J. Int'l L, Vol: 19, Issue: 2.
21. Reinold, Theresa (2011). "State weakness, irregular warfare, and the right to
self-defense post-9/11”, American Journal of International Law, Vol.105, No. 2.
22. Roberts, Anthea (2008). “Legality v. Legitimacy: Can Uses of Force be Illegal
but Justified?” chapter in: Human Rights, Intervention, and the Use of Force, P.
Alston, E. Macdonald, eds., Oxford University Press, 2008.
23. 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.
24. Stuart, Hannah. (2014). "the legal case for British Military Action against
Islamic state in Iraq and Syria", The Henry Jackson Society, Center for the
Response to Radicalization and terrorism, Policy paper No.2.
25. Van Steenberghe, Raphaël (2010). "Self-Defence in Response to Attacks by
Non-state Actors in the Light of Recent State Practice: A Step Forward?" Leiden
journal of international law, Vol. 23, No.1.
26. Wilmshurst, Elizabeth (2006). "The Chatham House principles of international

1911  بهار،1  شمارۀ،05  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی995
law on the use of force in self-defence" International & Comparative Law
Quarterly, Vol. 55, No. 4.
27. Zemanek, Karl (2013). “Armed Attack, Max Planck Encyclopedia of Public
International Law”, article last updated October 2013.
C) Online Articles
28. Akande, Dapo & Milanovic, Marko, (November 21, 2015), “The Constructive
Ambiguity of the Security Council’s ISIS Resolution”, (EJILTalk).
https://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isisresolution/
29. Goldsmith, Jack & Hathawaym Oona, (December 21, 2018), “Bad Legal
Arguments
for
the
Syria
Airstrikes”,
LawFare.
https://www.lawfareblog.com/bad-legal-arguments-syria-airstrikes
30. Goodman, Ryan, (August 28, 2014), “International Law on Airstrikes against
ISIS in Syria”, Just security. https://www.justsecurity.org/14414/internationallaw-airstrikes-isis-syria/
31. Hakimi, Monica, (April 27, 2018), “Pigs, Positivism, and the Jus ad Bellum”,
EJILTalk. https://www.ejiltalk.org/pigs-positivism-and-the-jus-ad-bellum/
32. Hakimi, Monica, (2018, April 15), “The Attack on Syria and the Contemporary
Jus ad Bellum”, EJILTalk. https://www.ejiltalk.org/the-attack-on-syria-and-thecontemporary-jus-ad-bellum/
33. Hosseinnejad, Katayoun & Pouria Askary, (May 21, 2018), “The International
Community and the Challenge to the Rule of Law: The Future of Iran Nuclear Deal”,
Opinio Juris. http://opiniojuris.org/2018/05/21/the-international-community-andthe-challenge-to-the-rule-of-law-the-future-of-iran-nuclear-deal/
34. Lederman, Marty, (April 6, 2017), “Why the strikes against Syria probably
violate the U.N. Charter and (therefore) the U.S. Constitution”, Just Security.
https://www.justsecurity.org/39674/syrian-strikes-violate-u-n-charterconstitution/
35. Milanovic, Marko, (April 15, 2018), “The Syria Strikes: Still Clearly Illegal”,
EJILTalk. https://www.ejiltalk.org/the-syria-strikes-still-clearly-illegal/
36. Milanovic, Marko, (April 7, 2017), “The Clearly Illegal US Missile Strike in
Syria”, EJILTalk. https://www.ejiltalk.org/the-clearly-illegal-us-missile-strikein-syria/
37. O'Connell, Mary Ellen, (April 12, 2018), “Unlawful Reprisals to the Rescue
against Chemical Attacks?” EJILTalk. https://www.ejiltalk.org/unlawfulreprisals-to-the-rescue-against-chemical-attacks/
38. Van Steenberghe, Raphael, (October 23, 2015), “From Passive Consent to SelfDefence after the Syrian Protest against the US-led Coalition”, EJIlTalk.
https://www.ejiltalk.org/13758-2/
D) Cases
39. ICJ, (2005), Armed Activities on the Territory of Congo (Democratic Republic

991 ...قاعدۀ منع توسل به زور و حمالت آمریکا و متحدانش
of Congo v. Uganda), (Judgment of December 19).
40. ICJ, (2004), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory (Advisory opinion of July 9).
41. ICJ, (1996), Legality of the threat or use of nuclear weapons, (advisory opinion
of July 8).
42. ICJ, (1986), Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. U.S.), (Judgment of June 27).
43. ICJ, (1971), Legal Consequences for States of the Continued Presence of South
Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council
Resolution 276 (1970), (Advisory Opinion of June 21).
E) UNSC Resolutions:
44. S/RES/2249 (2015), [Threats to international peace and security caused by
terrorist acts]
45. S/RES/1973 (2011), [The situation in Libya]
46. S/RES/1378 (2001), [The situation in Afghanistan]
47. S/RES/1373 (2001), [Threats to international peace and security caused by
terrorist acts]
48. S/RES/1368 (2001), [Threats to international peace and security caused by
terrorist acts]
49. S/RES/678 (1990), [Iraq-Kuwait (29 November)]
50. S/RES/573 (1985), [Israel-Tunisia]
51. S/RES/270 (1969), [Middle East]
52. S/RES/248 (1968), [Middle East]
53. S/RES/228 (1966), [The Palestine Question]
54. S/RES/188 (1964), [Complaint by Yemen]
55. S/RES/111 (1956), [The Palestine Question]
F) Documents
56. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and
Use of Chemical Weapons and on their Destruction, (29 April 1997).
57. Council of Europe, Parliamentary Assembly, (2002), Recommendation 1580,
“Situation in Georgia and the consequences for the stability of the Caucasus
region”.
58. GA Res. 60/1, (2005) World Summit Outcome.
59. ILC, (2001), Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for
internationally wrongful acts.
60. Lang, Arabella, (2015), “Legal basis for UK military action in Syria", House Of
Commons Library, Briefing paper Number 7404.
61. Policy paper published by UK Prime Minister Office in 14 April 2018, “Syria
action – UK government legal position”.
62. Security Council (2008), Special research report (No. 1). Available at:
www.securitycouncilreport.org

1911  بهار،1  شمارۀ،05  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی993
63. The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly
Relations and Co-operation among States, 24 October 1970, (A/RES/25/2625).
64. 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-warpowers-resolution-regarding-iraq
G) News websites
65. Arimatsu, Louise & Michael Schmitt, (2014, Oct. 6), “The legal basis for the
war against Isis remains contentious”, The Guardian.
66. Bolen, Michael, (2014, Oct. 3), “Harper Says Canada Will Bomb ISIS In Syria If
Murderous Despot Asks Him To”, Huffington Post Canada.
66. “France may launch strikes in Syria in self defense: Fabius” (2015, Sep. 11),
RFI.
67. “Full-Text: U.S. President Trump announces strikes on Syria”, (April 14, 2018),
Reuters.
68. Gutman, Roy, (2014, Aug. 25), “U.S. says airstrikes on Syria are not imminent”,
McClatchy Washington Bureau.
69. “Iran Leader Criticizes U.S. Strikes on ISIS in Syria, Calls Them Illegal”, (23
Sept. 2014), NBC News.
70. "Obama ISIS Speech Reaction: Germany, Turkey Won't Join Airstrikes In Syria;
UK Won't Rule Them Out", (2014, September 11), International Business Times.
71. “Russia Warns US against Strikes on Islamic State in Syria”, (2014, Sep. 11),
BBC News.
72. Sink, Justing, (2014), “white house won’t commit to asking congress for Syria
strike”, TheHil.
73. “Syria air strikes: President Trump statement in full”, (2018, Apr. 14), BBC.
74. Weller, Marc, (2015, Nov. 23), "UN resolution on IS “extraordinary step”, BBC
news online.
75. Wintour, Patrick, (2014, Sep. 4), “UK could launch strikes against Isis in Syria
without Assad's support, says PM”, The Guardian.

