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Abstract 
The concept of "Unwilling or Unable state" was recently introduced in the discourse 

of international law and international relations. In fact, the revival of this concept is 

due to the increasing attacks and threats of non-governmental actors in the sovereign 

realm of governments, and in contrast, some of these governments are incapable of 

preventing or deterring the activities of terrorist groups. There are shortcomings and 

ambiguities in the scope of this criterion, which in turn can impose great costs on 

international peace and security. This article intends to define the criterion of 

reluctance or inability by providing a precise framework, and then critically 

examines the obstacles to the acceptance of this criterion, and in particular the US 

interpretation of the use of force in the Syrian conflict. It is argued that this criterion 

does not apply in the case of Syria because existing international law does not allow 

for legitimate defense outside the domestic territory, where the host government is 

reluctant or incapable of dealing with non-state actors Unless expressly authorized 

by the Security Council or approved by the host Government. Nor has a customary 

norm been established in this regard. 
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 «میل یا ناتوانبی»الملل و اعمال معیار دولت حقوق بین
 در جنگ سـوریه
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 چکیده

المللل مرل     الملل و روابط بینتازگی در گفتمان حقوق بینبه« میل یا ناتواندولت بی»مفهوم 
دلیل افزایش حمالت و تهدیدات بازیگ ان غی دولتلی در  ی این مفهوم بهشده است. در واقع احیا
هلا از ییگلگی ی یلا    هاسلت  حلاآ کن له در مقابلل ب زلی از ایلن دوللت       قلم و حاکمیتی دولت
های ت وریسلتی نلاتوان و جاجزنلد. در حلوزر کلارک د ایلن معیلار        های گ وهجلوگی ی از فعالیت

های زیادی را بل  لللو و امنیلت    تواند هزینهه نوبۀ زود میکمبودها و ابهاماتی وجود دارد که ب
میلی یا ناتوانی را با ارائۀ چلارچوبی دقیل    المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بیبین

ویژه نحور تفسلی  کم ی لا از   تع یف کند و در ادامه از منظ  انتقادی موانع یذی ش این معیار و به
شود که ایلن معیلار در قۀلیۀ    کند. استدالآ میت سوریه را ب رسی میتوسل به زور در مخالما

الملل موجود  دفاع مگ وع زارج از قلم و دازلی را شدنی نیست  چ اکه حقوق بینسوریه اجماآ
میلل یلا نلاتوان اسلت  م لاز      یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگ ان غی دولتی  بلی 

 رضلایت  ملورد  یلا  باشلد  شده اجالم امنیت م از شورای حت توسطل ابه این ه شمارد  مگ نمی
 است. نگده در این زصوص ای اد ج فی هن ار یک باشد. همچنین هنوز میزبان دولت

 کلیدواژگان
 میلی یا ناتوانی.الملل  مخالمات سوریه  معیار بیبازیگ ان غی دولتی  توسل به زور  حقوق بین

___________________________________________________________________ 
حقلوق و جللوم    رالمللل  دانگل د  الملل جمومی  گ وه حقلوق جملومی و بلین   حقوق بین ۀدانگ وی دکت ی رشت .1

 .(مسئوآ ر)نویسند شه   ای انسالمی  قائمشه   دانگگاه کزاد اسیاسی  واحد قائم
Email: Alireza.norozi@gmail.com 

حقوق و جلوم سیاسی  واحد چلالو،  دانگلگاه کزاد اسلالمی      رالملل  دانگ داستادیار گ وه حقوق جمومی و بین .2
  Email: irajrezaeenezhad@gmail.com .چالو،  ای ان

شه   دانگلگاه کزاد اسلالمی    حقوق و جلوم سیاسی  واحد قائم رالملل  دانگ داستادیار گ وه حقوق جمومی و بین. 3
 Email: karanrohani@yahoo.com   .شه   ای انقائم

 30/01/1400تاریخ یذی ش:  - 12/08/1399تاریخ دریافت: 

mailto:Alireza.norozi@gmail.com
mailto:irajrezaeenezhad@gmail.com
mailto:karanrohani@yahoo.com


 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   2

 مقدمه
جنلوان سلی ی   ب حمالتگان را با استفاده از حاکمیت دولت میزبان بههای ت وریستی اغلسازمان

کنند  چ اکه در واقع اندازی میهای ق بانی راهب ای محافظت از زودشان از نقاط دور جلیه دولت
های میزبان در مواردی که کن دهد تا جلیه دولتهای ق بانی اجازه نمیالملل به دولتحقوق بین

(. بلا ایلن حلاآ     Startski, 2015: 455- 494رنلد  بله زور متوسلل شلوند )    تقصلی ی ندا  هادولت
کنند که ح  دارند تلا در ب ابل  چنلین حمالتلی کله توسلط ایلن        های ق بانی احسا، میدولت

شود  طب  ح  ذاتی زود ب  دفاع مگ وع کله  ها ت تیب داده میبازیگ ان غی دولتی یا ت وریست
متوسل به زور شوند. ب ای حل این مسئله  محققان ب ای  منگور تۀمین شده است  51در مادر 

های میزبان  چلارچو  حقلوقی و نظل ی    توسل به زور جلیه بازیگ ان غی دولتی مستق  در دولت
« میل یا نلاتوان بی»جنوان معیار (. در حقیقت این چارچو  بهDeeks, 2012: 483اند )ارائه ک ده

هلای ق بلانی جلیله ایلن     است که توسلل بله زور دوللت    شود. سعی این معیار ب  اینشنازته می
 (.Couzigou, 2017: 53 )بازیگ ان را توجیه کند  ه چند باید ش وط این معیار رجایت شود 

میل یا ناتوان این است که دولت ق بانی در واقع مورد حمله واقع شلده  اولین ش ط معیار بی
تمامی الزامات معیار را رجایت کنلد  ماننلد   (. سیس دولت ق بانی باید Deeks, 2012: 483باشد )

درزواست از دولت میزبان ب ای ان ام اقدامات الزم جلیه بازیگ ان غی دولتلی یلا محلدود کل دن     
های ت وریستی کنها  یا کسب رضایت دولت میزبان ب ای توسل به زور جلیه این بلازیگ ان  فعالیت

گ ان غی دولتلی نیسلت. در جصل  حاضل       در مواردی که کن دولت قادر به کنت آ فعالیلت بلازی  
میلل یلا نلاتوان  جلیله بلازیگ ان غی دولتلی مسلتق  در        کم ی ا با استناد بله معیلار بلی    دفعاتبه

میلل یلا نلاتوان بله محلدود        بیهادولتهای میزبان متوسل به زور شده است  چ اکه این دولت
زود بودند. اگ چه این معیار در های ت وریستی و غی قانونی در س زمین ک دن و س کو  فعالیت

یی ب زلوردار اسلت  مگل وجیت ایلن معیلار در حقلوق       هاتیحماحقوقی از  ی دازانهینظ میان 
انتقادهلای گسلت ده و جلدم یلذی ش      الملل با توجه به دالیلی مانند فقدان جمل  د دولت  بابین

این معیار بخگی از حقلوق  اند که رو شده است و در نتی ه اظهار ک دهتوسط جامعۀ جهانی روبه
 (.Jefferi, 2018الملل معال  نیست )بین

میل یا ناتوان  کمبودهایی وجلود  الملل در زصوص کارک د معیار بیباید گفت در حقوق بین
ب  باشد. در واقع اقدام ی  انبۀ یک دولت جلیه دوللت  تواند بسیار هزینهطور بالقوه میدارد که به

تواند ییامدهای ناگواری در یی داشلته باشلد. بل ای م لاآ     امنیت می دیگ ی بدون اجازر شورای
میل یا ناتوان ان ام گیل د و  مم ن است دولت میزبان ه  توسل به زوری را که ب اسا، معیار بی

به نقض حاکمیت کن من   شود  از کن ا که معتقد باشد در ان ام حملالت بلازیگ ان غی دولتلی    
بل ای دفلاع از زلودش و ب اسلا، حل       « اقلدام متقابلل  »ن یلک  جنواتقصی ی نداشته باشد  به
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(  در نتی له  51منگور سازمان ملل متحد  ملادر  اش ب  دفاع مگ وع  متوسل به زور شود )ذاتی
هلا انسلان را در   جیلار من ل  شلود و زنلدگی میلیلون     چنین اقداماتی مم ن است به جنگ تمام

 مع ض زر  ق ار دهد.
ماننلد   -المللل وجلود دارد  های متعددی در حقلوق بلین  توان  تولیهمیل یا ناهمانند معیار بی

جنلوان  که همگی توسل به زور جلیه بازیگ ان غی دولتی را بله  - 2و الوآ چاتام هو، 1الوآ بتلهم
هلا در  هلای مختللف نیلز بلا اسلتفاده از هملان اسلتدالآ       کننلد و دوللت  دفاع مگ وع توجیله ملی  

شلوند. بل ای م لاآ روسلیه در     ن غی دولتی متوسل به زور ملی های دوآ دیگ  جلیه بازیگ اس زمین
کمیلزی را  در گ جستان متوسل به زور شد تا شورشیان چچن را که حملالت زگلونت   2002ساآ 

میل یا در روسیه ان ام داده بودند  هدف ق ار دهد. استدالآ روسیه این بود که دولت گ جستان بی
(. دقیقلا  بله هملین شل ل      Tibori-Szabó, 2016: 87ناتوان در دفع حمالت این شورشیان است )

متوسل به زور شد و این اقدام زود را بلا ایلن ادجلا     3ت کیه در ج اق جلیه حز  کارگ ان ک دستان
که ج اق در س کو  کنها ناتوان بود  توجیه ک د. همچنین کم ی ا و متحدانش حمالت هلوایی را در  

میل ب ای مقابله با این ادجا که مقامات سوریه ناتوان یا بی سوریه ب ای مقابله با داجش ت تیب دادند
(. این حمالت به نوبله زلود تهدیلد غی مسلتقیمی را     Tibori-Szabó, 2016: 94)با داجش هستند 

 تنها به همسایگان ج اق  بل ه به کگورهای دیگ  در منرقه و ف ات  از کن  تحمیل ک د.نه
جنلوان  المللی بله های میزبان و جامعۀ بینتوسط دولت ها توسل به زور در تمامی این نمونه

قل ار گ فتله اسلت. بل ای م لاآ بسلیاری از       « اجتل اض »المللل هملواره ملورد    نقض حقوق بین
ب  این اجتقادند که حمالت هوایی کم ی ا و متحدانش در قلمل و   هادولتحقوقی و  ی دازانهینظ 

الملللی  شلود  توسلط جامعلۀ بلین    وان توجیله ملی  میل یا ناتۀ معیار بیلیوسبهدولت سوریه  که 
 (.Jefferi, 2018یذی فته نگده است ) 4جنوان یک کلبه

منظلور تبیلین ایلن معیلار  ضلمن ارائلۀ فاکتورهلایی        به این ت تیب  این مقاله قصد دارد به
میلل یلا نلاتوان    ب گ فته از ج ف  منر  و حقوق موضوجه  از منظ  انتقادی استفاده از معیار بلی 

توسط کم ی ا در مخالمات سوریه را تحلیل و ب رسلی کنلد کله چل ا توجیهلات کم ی لا بل ای        
لورت جهلانی یذی فتله نگلده اسلت. همچنلین در زصلوص       اش در سوریه بهمدازالت نظامی

زصوص در زصوص تفسی ی که کم ی ا از ایلن  ها و موانع جمومی یذی ش این معیار بهچارچو 
در سوریه ارائه ک ده  بحث زواهد ک د. یلس از توضلیو مختصل  از    معیار ب ای توجیه اقداماتش 

 شود.نحو انتقادی کارب د زاص این معیار در قۀیۀ سوریه ارزیابی میمفهوم این معیار  به
 

___________________________________________________________________ 
1. Bethlehem Principles 
2. Chatham House Principles 

 پ.ک.ک .3
4. International Community as a whole 
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 میل یا ناتوانبی معیار
میل یا ناتوان  اگ  دولت میزبان/س زمینی )دولتی که گل وه غی دولتلی    مراب  با معیار دولت بی

اندازی حمالت در کن ا مستق  شده است( به س کو  و رفع تهدیدات گل وه غی دولتلی   راهب ای 
باشد  در این لورت دولت ق بانی ح  توسل به زور جلیه کن دوللت را نلدارد. بلا    « مایل یا قادر»

میل یا نلاتوان در دفلع یلا کنتل آ تهدیلدهای      این حاآ  طب  این معیار اگ  دولت س زمینی بی
توانلد بل ای دفلاع از    ی غی دولتی بود  در این لورت دولت ق بلانی ملی  هاگ وهسط تو  ادشدهیا

توجیه نوظهور بل ای دفلاع مگل وع و اقلدام      (.Deeks, 2012: 495)زودش متوسل به زور شود 
  بله شلورای   1نمایندر کم ی ا در سلازمان مللل   نامۀدر  2014اولین بار در سیتامب   بگ دوستانه

جنوان توجیهی ب ای حمالت هلوایی بله   میل یا ناتوان بهر کن به معیار بیامنیت یدیدار شد که د
جلیه دوللت سل زمینی را م لاز    « توسل به زور»میل یا ناتوان سوریه  استناد شده بود. معیار بی

را بل ای کنتل آ قلمل و زلود و ییگلگی ی از حملالت        گلان یهاتیمسئول  هادولتتا به  داندیم
 (.Startski, 2015: 466) ت وریستی یادکوری کند

مبنلای معیلار   »با این حاآ  نیاز به یاسخ به اقدامات ت وریستی زصمانه  سبب شده است تا 
جنوان منبعی بل ای نظلام حقلوق بگ دوسلتانه     المللی را بهی بینهاونیکنوانسمیل یا ناتوان  بی

ای العلۀ گسلت ده  زانم اشلی دی لز  کله مر   (.Van der Vyver, 2016: 531-558)« کنار بگذارد
ها و دستورالعمل»منظور دفاع ف ام زی ان ام داده است  ب ای ای اد چارچوبی هن اری جدید به

میل یلا  توانند معیار بیمی هادولتکند که ب  مبنای کنها ییگنهاد می هادولترا به « فاکتورهایی
یلد بلازیگ ان غی دولتلی بله زور     توانند ب ای مقابله بلا تهد منظور تعیین این ه کیا میناتوان را به

طلور  هلا بله  کار بب ند که در ادامه این دسلتورالعمل جنوان م جع و راهنمایی بهمتوسل شوند  به
 زالله بیان زواهد شد.

 

 . حملۀ مسلحانه و رضایت1
ای در دولتی ان ام گی د که توسط بازیگ ان غی دولتی ت تیلب  در م حلۀ اوآ  اگ  حملۀ مسلحانه

باشد و کن بازیگ ان در دولت دیگ ی این حمالت را سلازماندهی کننلد  طبل  معیلار     داده شده 
میل یا ناتوان  در ابتدا دولت ق بانی باید از دولت س زمینی ب ای توسلل بله زور در قلمل و کن    بی
(. بناب این اگ  اجازه لادر شود  دیگل  نیلازی بله    Tibori-Szabó, 2016: 89–90)بگی د « اجازه»

میل یا ناتوان نیست. اما اگ  دولت س زمینی اجازر توسل بله زور جلیله بلازیگ ان    ار بیاجماآ معی
غی دولتی را به دولت ق بانی ندهد  در این للورت دوللت ق بلانی بایلد بله کن دوللت ییگلنهاد        

___________________________________________________________________ 
 کم ی ا در سازمان ملل  رسامانتا یاور  نمایند .1
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در این  (.Deeks, 2012: 519–520)جلیه بازیگ ان غی دولتی را بدهد « جملیات نظامی مگت ک»
انلد. بل ای   راه لار ازیل  را انتخلا  کل ده     هادولتدهد یی وجود دارد که نگان میهامورد نمونه

در ت زا،  1877هایی را در ساآ ی بومی یورشهای یم زو  هایی ایکم م اآ  وقتی گ وهی از 
ان ام دادند  دبی  کل ایاالت متحده  در تالشی ب ای مقابله با این گ وه  در یی حمایلت مقاملات   

المللی دادگست ی  در ب رسلی  بود. همچنین دیوان بین هاورشیایان دادن به این یم زیک ب ای 
تواند با داشتن رضلایت   حۀور نی وهای نظامی اوگاندا در جمهوری کنگو بیان ک د که دولت می

 (.I.C.J Rep, 2005: para. 50–55)طور قانونی به زور متوسل شود به
 

 . ارزیابی تهدیدهای آینده2
دوم  الزم است تا ماهیت تهدیلدات بلازیگ ان غی دولتلی ب رسلی شلود  چ اکله ایلن         در م حلۀ

کند که کیا دولت س زمینی مایل یا قادر بله سل کو  تهدیلد    ب رسی به فهم این سؤاآ کمک می
 .توسط بازیگ ان غی دولتی در س زمین زود است یا زی   ادشدهیا

. توانلایی و ظ فیلت   1ند  از جملله  در این زصوص جواملی وجود دارند که باید ب رسلی شلو  
  انلد دادهکن را با میزان وسعت و ییچیدگی حمالتلی کله ان لام     توانیمبازیگ ان غی دولتی  که 

کن را بلا تعلداد نیل و و     تلوان یم. توانایی و ظ فیت نی وهای دولت س زمینی  که 2ارزیابی ک د؛ 
. جواملل  3کننلد  سلن ید و   ل ملی ت هیزات نظامی و ازتیارات مقامات دولتی که در منرقه جم

طبیعی مانند وضعیت جغ افیایی دولت س زمینی  که مم لن اسلت بل ای دوللت سل زمینی یلا       
. (Deeks, 2012: 525–529)بازیگ ان غی دولتی را دشوار سلازد  « ی امنهاگاهییا»ق بانی  انهدام 

همچنین ماهیت و نوع تهدیداتی که تاثی  مستقیمی ب  ییچیلدگی بلا سلهولت اقلدامات دوللت      
 هگ فتل ان لام ب ای م اآ اگل  حملالت    .ق بانی ب ای ان ام جملیات دارد  می توان مدنظ  ق ار داد

توسط بازیگ ان غی دولتی نسبتا  ییچیده باشد و اگ  نی وهای دولت س زمینی توانایی الزم بل ای  
ورت بسیار بعیلد اسلت کله    ییگگی ی از وقوع م دد چنین حمالتی را نداشته باشند  در این ل

 طور مستقل با کن تهدید مقابله کند.دولت ق بانی بتواند به
 

 میلی دولت سرزمینی. ارزیابی بی3
دولت س زمینی به توسل به زور دولت ق بانی رضایت دهد یا بلا کن   کهیدرلورتدر م حلۀ سوم  

غی دولتی متحد شود  دولت دولت ب ای ان ام جملیات مگت ک ب ای مقابله با تهدیدات بازیگ ان 
بله کن دوللت   « یک دورر زملانی »تواند تمایل یا توانایی دولت س زمینی را با ییگنهاد ق بانی می

اگل  دوللت سل زمینی ان لام      (.Deeks, 2012: 525)ب ای س کو  و رفع تهدیدات  ارزیابی کند 
قابله با تهدیدات اسلت. در  گفت مایل و قادر به م توانیماقدامات الزم را بیذی د  در این لورت 
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تواند شخصا  و بدون هماهنگی با دوللت میزبلان بله زور متوسلل     این وضعیت  دولت ق بانی نمی
شود. با این حاآ اگ  دولت س زمینی نه به توسل به زور دولت ق بانی رضایت دهد و نه زلود بلا   

میل دولت س زمینی بینتی ه گ فت که  توانیمبازیگ ان غی دولتی مبارزه کند  در این لورت 
درزواسلت  »توسط بازیگ ان غی دولتی است. شایان ذک  است ارائۀ   ادشدهیابه س کو  تهدید 

توسل به زوری از جانلب دوللت ق بلانی الزاملی      ه گونهبه دولت س زمینی ییش از « دنظ یت د
شلود کله حلداقل دوللت     این مسلئله سلبب اطمینلان زلاط  ملی      (.Deeks, 2012: 521)است 
اقدامات الزم را ان ام دهلد  البتله اگل  در     توانستهیممینی از موضوع کگاه بوده و در نتی ه س ز

توسلط   شلده ارائله  دنظ یت دواقع مایل یا قادر به ان ام کنها باشد. باید دقت داشت  در یاسخ به 
منظلور  را بله « ملدارک و شلواهد الزم  »تواند درزواست ارائلۀ  دولت ق بانی  دولت س زمینی می

هلای بلازیگ ان غی دولتلی کله در دوللت      اثبات این ادجا که دولت ق بلانی تحلت تلرثی  فعالیلت    
با دوللت سل زمینی  مم لن     اشرابرهس زمینی مستق ند  داشته باشد. دولت ق بانی با توجه به 

است چنین شواهدی را ف اهم کند یا ن ند  چ اکه در موارد زاص مم ن است ارائۀ این شلواهد  
دولت ق بانی کسیب بیگت ی ب ساند. با وجود ایلن دوللت ق بلانی بایلد بله ط یقلی       و مدارک به 

سبب توسلل بله زوری کله بلدون دلیلل      المللی بهادجای زود را اثبات کند تا توسط جامعۀ بین
 قانونی بوده است  مورد انتقاد ق ار نگی د.

 

 . ارزیابی توانمندی دولت سرزمینی4
باشلد کله دوللت سل زمینی مایلل بله مقابلله بلا تهدیلد           در م حلۀ چهارم  مم ن است موردی

یی قادر به ان ام کن نیسلت  تنهابهدلیل ناتوانی  توسط بازیگ ان غی دولتی باشد  اما به  ادشدهیا
(Deeks, 2012: 525–529ازا .)دولت ق بانی در تعیین این امل  کله کیلا دوللت سل زمینی       رونی

ن تهدید را مستقال  داراسلت یلا زیل   مسلئولیت دارد. در     ظ فیت و توانایی الزم ب ای مقابله با ک
ی در دست ، است  چ اکه در ب زلی ملوارد فۀلاهای    کسانبهبسیاری از موارد  چنین اطالجاتی 

و در نتی له بل     انلد گ فتهی مورد تحقی  و مرالعه ق ار زوببهنگدنی در دولت س زمینی کنت آ
د میلزان حاکمیلت و کنتل آ دوللت سل زمینی بل        توانمبنای همین تحقیقات  دولت ق بانی می

اش جلیه پ.ک.ک در س زمین ج اق را را تعیین کند. ب ای م اآ ت کیه  جملیات نظامی قلم وش
  تحلت  دادیمل های زلود را ان لام   توجیه ک د که مناطقی که این گ وه از کن ا فعالیت گونهنیا

ن مبنا دولت ج اق قلادر بله مقابلله بلا     حاکمیت و کنت آ مؤث  دولت ج اق ق ار نداشت و ب  همی
 از سمت کنها نبود.  ادشدهیاتهدید 
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 . پیشنهاد همکاری5
نقگلۀ  »در م حلۀ ین م  ییش از ه گونله تصلمیم دوللت ق بلانی مبنلی بل  مدازلله  در ابتلدا بایلد          

منظور در دسلت گل فتن وضلعیت  ارزیلابی شلود. ایلن       یا راه ارهای دولت س زمینی به« ییگنهادی
تواند مستقال  اوضاع را کنت آ کند یلا این له   له ب ای تعیین این موضوع که کیا دولت س زمینی میمسئ

در واقع دولت ق بانی باید زود وارد جمل شده و در دفاع از زود متوسل به زور شود  به دوللت ق بلانی   
تلوان  ی د  میاگ  دولت ق بانی ییگنهاد هم اری را نیذ (.Deeks, 2012: 529–530)کمک زواهد ک د 

 (.Couzigou, 2017: 54)نتی ه گ فت که دولت ق بانی مایل به مقابله با تهدید به این ش ل نیست 
 

 . ارزیابی تعامالت قبلی با دولت سرزمینی6
در م حلۀ شگم  دولت ق بانی باید هنگام ارزیابی تمایل یا توانلایی دوللت سل زمینی نسلبت بله      

اگل    (.Startski, 2015: 459)قل ار دهلد    ملدنظ  کن دوللت را  با « تعامالت قبلی»کنت آ اوضاع  
دولت س زمینی در گذشته به دولت ق بانی کمک ک ده باشد  یس به احتماآ زیلاد دوبلاره ایلن    

دهد. با این حاآ  مم ن است مواردی وجود داشلته باشلد کله ت لار  گذشلته      کار را ان ام می
وجود کملده باشلد    ایی که تغیی ی در دولت بهشازص زوبی ب ای کینده نباشد. ب ای م اآ در ج

 کله یدرحلال مم ن است موضع دولت جدید نسبت به دولت ق بانی تغیی  ک ده باشلد. بنلاب این   
مم ن است در گذشته دولت س زمینی از دولت ق بانی حمایت ک ده باشد  اما این ام  لزوما  بله  

 نیست یا ب ج س.معنای هم اری م دد کن دولت با دولت ق بانی در کینده 
ی تل  متعلادآ ی هادگاهیدبا در نظ  گ فتن تمامی این جوامل  دولت ق بانی این ام ان را دارد تا 

ی ب ای مواجهه با کن ب دارد. چلارچوبی  مؤث ت ی هاگامرا ب ای ارزیابی وضعیت زاص  اتخاذ کند و 
یاسلخگویی بله تهدیلد     منظلور ی ف اوانی را بههاف لتکه توضیو داده شد  ب ای دولت س زمینی 

هایی را نیز ب ای ارزیابی تمایلل  کند  حاآ کن ه در مقابل دستورالعملبازیگ ان غی دولتی ف اهم می
 (.Qureshi , 2018: 24)دهد یا توانایی دولت س زمینی به دولت ق بانی ارائه می

 

 میل یا ناتوانتحلیل انتقادی معیار بی
میل یا ناتوان ب  کستانۀ الزم ب ای توسل بله زور  آ معیار بیمباحث ییش رو ترثی ات و نتایج اجما

از دیدگاه انتقادی ارزیلابی   -منگور تۀمین شده است 51و  2(4که در مادر ) -و دفاع مگ وع را
کند. در نتی ه این بخش به دو مبحث تقسیم شلده اسلت. در مبحلث اوآ تلرثی ات و نتلایج      می

طور منتقدانه ترثی ات شود و در مبحث دوم بهب رسی می کارب د معیار ب  ممنوجیت توسل به زور
 منگور ارزیابی زواهد شد. 51اجماآ کن ب  کستانۀ دفاع مگ وع مندرج در مادر 
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 و توسل به زور . ممنوعیت معیار1
ایلن   دامنلۀ منگور مللل متحلد ممنلوع شلده اسلت  کله        2(4توسل به زور یا تهدید به کن در مادر )

( و I.C.J Rep, 2005: para. 168الملللی ) و کرای دیلوان دادگسلت ی بلین   ممنوجیلت توسلط نظ هلا    
 ,UN GA Resolutionی م مع جمومی سازمان ملل تع یف و تحدید حدود شلده اسلت )  هاقرعنامه

در مگلارکت و   هلا دوللت (. همچنین دامنۀ ممنوجیت توسلل بله زور شلامل ممنوجیلت     2625 :1970
 هلا دولت  چ اکه این ممنوجیت  استتی جلیه کگورهای دیگ  ی شورشی و ت وریسهاگ وههم اری با 

ی سلازمان مللل و   هاقرعنامههایی توسط دولت  که در را از هم اری یا حتی حمایت از چنین فعالیت
( تع یلف شلده اسلت  منلع     I.C.J. Rep, 1986: para. 14الملللی ) ی دیوان دادگست ی بلین های ونده
میل یلا نلاتوان    ی ا از الل ممنوجیت توسل به زور ب اسا، معیار بیکند. تفسی  ایاالت متحدر کم می

این الل شده است  چ اکه تفسی  کن مبتنلی بل  مسلئولیت کلامال  جینلی       محدودرموجب گست ش 
هلای داجلش را   دهد نه ب ای این ه فعالیتاست. ب ای م اآ کم ی ا  دولت سوریه را مورد انتقاد ق ار می

است  بل ه به این دلیل که در س کو  و ش سلت کنهلا  موفل  جملل ن ل ده       یذی فته یا حمایت ک ده
میل یا ناتوان ملورد یلذی ش   اگ  این تفسی  از معیار بی رونیازا (.United States to U.N, 2014)است 

منگور ق ار گی د  تنها شلامل تعهلد بله فعلل  یعنلی تعهلد بله ان لام          2(4المللی و مادر )جامعۀ بین
  یعنلی  «تعهلد بله نتی له   »شود  بل ه نوجی های شورشی و ت وریستی نمیم در ب اب  گ وهاقدامات الز

کله بلا    سلت هلای کنها تعهد به ش ست بازیگ ان غی دولتی یا ت وریستی و زاتمه بخگیدن به فعالیلت 
شلود و  طور کلی از الزامات حقوقی موجلود  منحل ف ملی   میلی یا ناتوانی بهقبوآ این تفسی  معیار بی

 (.Corten, 2016: 777-793)کند کم می وضو بهممنوجیت توسل به زور را  انۀکست
شلود   دییل ترهای مسللحانۀ کنگلو جلیله اوگانلدا     تواند با ب رسی ی وندر فعالیتاین اظهارات می

(I.C.J Rep, 2005: para. 168دیوان دادگست ی بین .)   المللی در این ی ونده بیان ک د کله نلاتوانی
های شورشی جلیه اوگاندا  به معنلای نقلض ملادر    ات کنگو در جلوگی ی از فعالیتجمهوری دموک 

یل دازد و از کنهلا هلیم حملایتی     که دولت به مقابلله بلا کنهلا ملی    زمانی ژهیوبهمنگور نیست   2(4)
بناب این سؤاآ این نیست که کیا یک دولت زاص قادر به ش سلت   (.Corten, 2016: 793)کند نمی
کند کله ملانع   می« تالش»ی است یا زی   بل ه سؤاآ این است کیا کن دولت واقعا  ی شورشهاگ وه

 ی در دست ، دولت و ش ایط حاض  شود؟هاییتوانابا توجه به  هاگ وهاقدامات این 
است. اگل   « تعهد به فعل»ت لیف به ان ام اقدامات الزم  تعهد به نتی ه نیست  بل ه  رونیازا

ی شورشی از ان لام جملیلات   هاگ وهقی و معقوآ را ب ای متوقف ک دن ی منرهاراهدولتی تمام 
یا درزواست کمک از دیگل    هاگ وهکار بگی د  از جمله ان ام حمالت جلیه این در س زمینش به

شلک    و سیس گ فته شود که کن دولت ممنوجیت توسل به زور را نقض ک ده است  بلی هادولت
 .دشویممنگور من    2(4شده در مادر )ۀمینت کستانۀی به کاهش  یگ هینتاین 
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 میل یا ناتوانبی . دفاع مشروع و معیار2
را بل  دفلاع مگل وع در یاسلخ بله یلک حمللۀ         هادولتمنگور ح   51مادر  میدانیمکه طورهمان

 دیترک. همچنین حقوق ج فی در زصوص دفاع مگ وع ب  این ن ته شناسدیممسلحانه به رسمیت 
تواند ح  ب  دفاع مگ وع را ای اد کنلد. در ایلن زصلوص    می« حملۀ مسلحانه»قوع دارد که تنها و

که تنها نمونه و ظهور یک توسل بله زور   دکنیم دییترنیز  المللیی دیوان دادگست ی بینهای ونده
ی مسلو به س زمین دوللت دیگل  اسلت    هاگ وهیک حملۀ مسلحانه باشد  ارساآ  دهندرلیتگ که 
(I.C.J. Rep, 1996: para. 803.)  ی نلامنظم را بله   هلا گل وه   اگ  دولتی شده گفتهدر تع یف ت اوز

طلور چگلمگی ی در   های غی دولتی بله س زمین دولت دیگ  بف ستد  یا کن دولت با توسل به گ وه
 تلوان یمل توسل به زور جلیه دولت دیگ ی مگارکت داشته باشد  در این لورت چنین اقلداماتی را  

طور مگابه  دیوان در ی وندر نی اراگوئه نیز بیان ک د که اقلدامات شورشلیان مسللو    هت اوز نامید. ب
ی رأایلن   (.I.C.J. Rep, 1986: para. 14)تواند جمل ت اوز اطالق شود در س زمین دولت دیگ  می
منگلور بلاالت  از کن چیلزی اسلت کله در       51الزم ب ای مادر  کستانۀکند دیوان به ذهن متبادر می

  در نظ  گ فته شده است؛ یعنی ش ل و نمونۀ دیگ ی از توسل بله زور ماننلد ت لاوز یلا     2(4مادر )
میلل یلا   تواند موجد دفاع مگ وع باشد  وجود دارد. با این حاآ  اگ  معیار بیحملۀ مسلحانه که می
شلود و لل ف نلاتوانی بل ای کنتل آ      ی ه  دوی این ملواد کلم ملی   هاکستانهناتوان یذی فته شود  

منگور در نظ  گ فته شلود.   51و  2(4جنوان نقض مادر )به تواندیمهای بازیگ ان غی دولتی یتفعال
میل یا ناتوان  حتی یک حملۀ کوچک توسط بلازیگ  غی دولتلی   جبارت دیگ   با توجه به معیار بیبه
 (.Deeks, 2012: 491–495) تواند به استناد به دفاع مگ وع من   شودمی

 51میل یا ناتوان تفسی  جایگزینی ب ای دفاع مگ وع تحت مادر معیار بی ب زی از ط فداران
ارائه ک دند که احتماال  ب ای نادیده گ فتن این موارد قانونی است. کنها بیان ک دنلد کله شل ایط    

 (.Qureshi, 2018: 88)باشد « ض ورت»الزم ب ای وقوع یک حملۀ مسلحانه باید متمایز با معیار 
ش ایط دفلاع مگل وع  یعنلی     دهندرش اف دریانقد این تفسی  باید گفت که  اوآ از همه  در

در تعلارض   51  کش ارا با رو  ملادر  «ض ورت»تمایز ش ایط ب ای وجود حملۀ مسلحانه از معیار 
کنند که توسل بله زور  ی معال  از این ادجا حمایت نمیهای وندهاز متون یا  کیمیهاست. ثانیا   

ر ب اب  دولتی که مسئوآ حملۀ مسلحانه نیست  یا در یاسخ به ه گونه نقلض  د« ض ورت»به نام 
ی دیلوان  توسلل بله زور ف امل زی جلیله      هلا ی ونلده   م از تلقی شده است. در واقلع   2(4مادر)

 , I.C.J.rep)کنلد  ممنلوع اجلالم ملی    هادولتدلیل ب زورد با حاکمیت بازیگ ان غی دولتی را به

2003: para. 166 .) حل  دفلاع مگل وع     توسعۀب  این  طب  نظ  دیوان  این ش ط موجب وهجال
 شود و ب ج س مانع کن است.نمی

فوری  غافلگی انه و بلدون وجلود ف للتی بل ای     »طب  ف موآ وبست   نیاز به دفاع مگ وع باید 
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 تلوان ینمی دفاع مگ وع را هاش طشییاین  (.Gareth D, 2013: 619, 619–620)باشد « مگورت
تواند ادجلا کنلد کم ی لا هلیم     که کسی نمیطورهمانتفسی  کم ی ا از دفاع مگ وع مرابقت داد  با 

 انتخا  دیگ ی جز مدازلۀ نظامی در سوریه بدون ازذ رضایت مقامات کن دولت نداشت.
 51المللی موجود حمایت نگده است  چ اکله ملادر   ثال ا   چنین دیدگاهی توسط قوانین بین

طلور مسلتقیم در   بل اجماآ ب  بازیگ ان غی دولتی هم نیز است و همچنین بهتص یو ن  ده که قا
وضلعیت زملانی متفلاوت    (. I.C.J. Rep, 2005: para. 161)  دیگیممخالفت با کرای دیوان ق ار 

ی جلیله  نلوج بله است که توسل به زور مستقیما  و لل فا  جلیله بلازیگ  غی دولتلی نیسلت  بل له       
گفت ه  بار دولتی به بازیگ ان غی دولتی که در  توانیم. بناب این حاکمیت دولت دیگ  نیز است

المللل  کنند  حمله کند  به حاکمیت کن دولت ت اوز ک ده و حقلوق بلین  دولت دیگ ی جمل می
 شود.کند و م ت ب جمل ت اوز جلیه کن دولت میحاکم ب  توسل به زور را نقض می

 

 ر قضیۀ سوریهد میل یا ناتوانارزیابی کارکرد معیار بی
حملۀ هوایی بله مواضلع داجلش     11500بیش از  2014ائتالف تحت رهب ی ایاالت متحده از اوت 

ی بعد در سوریه نیز کغاز شد که طی این مدت  بلیش از  هاماهدر ج اق ان ام داد و این حمالت در 
ز حملۀ هوایی توسط نی وهلای ائلتالف در سلوریه ان لام گ فلت. اگ چله روسلیه بخگلی ا         8000

 در سوریه کغاز ک د.  « هات وریست»حمالت هوایی زود را جلیه  2015درگی ی نبود  در سیتامب  
ی حافظ للو سازمان ملل در سوریه  بیان ک د  وهاین  ه و الدسو،  رئیس 2012در ژوئن 

که سوریه وارد جنگ دازلی شده است. این موقعیت موجب شد تلا بسلیاری از کگلورها ماننلد     
ایی حمایت زود را از این دکت ین نگلان دهنلد. مگلاور حقلوقی دوللت کم ی لا        کگورهای اروی

توانلد  الملل کم ی ا اظهار ک د که کم ی ا میب ایان ایگان  در سخن انی زود در ان من حقوق بین
منگور گفته شده   51که در مادر طورهمانسوریه ب ای دفاع از زود جمل کند  « بدون رضایت»

ی  یکلارگ بله ص داده اسلت کله رژیلم سلوریه در ممانعلت و جللوگی ی از       چ اکه کم ی ا تگخی
را « نلاتوان »اسلت. در ادامله ایگلان واژر    « میلل یلا نلاتوان   بی»ب ای حمالت مسلحانه  قلم وش

 تع یف ک د: گونهنیا
زود را بل   « کنت آ مؤث »نگان داد  ب ای م اآ در جایی که دولتی  ت سادهشاید بتوان ناتوانی را »
 «.  کننددهد و بازیگ ان غی دولتی از همان بخش از س زمین جمل میاز دست می قلم وشاز  بخگی

میلل  بی»نوشت  از معیار  2014ی که به شورای امنیت سازمان ملل در ساآ انامهکم ی ا در 
در مورد سوریه استفاده ک د و ب  همین اسا، کم ی ا توسلل بله زورش در حاکمیلت    « یا ناتوان

که در متن نامه کمده است  داجش و دیگ  طورهمانریه جلیه داجش را توجیه ک د. س زمینی سو
تنهلا  کله نله   اندشدهشنازته « تهدید»جنوان یک ی ت وریستی که در سوریه مستق ند  بههاگ وه
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در املان   کنهلا ج اق  بل ه بسیاری از کگورها از جمله کم ی ا و متحدان کن در منرقه  از تهدیلد  
منگور ح  ذاتلی بل  دفلاع     51ب اسا، مادر  هادولتنامه ذک  شده است که تمامی نیستند. در 

شود کله دولتلی کله تهدیلد در کن     مگ وع ف دی و جمعی را دارند و هنگامی این ح  ای اد می
میل یا ناتوان در متوقف ک دن کن تهدید باشد که چنلین ملوردی در زصلوص    مستق  است  بی
ت کن کگور نگان داده است که در جلوگی ی یلا از بلین بل دن    کند  چ اکه دولسوریه لدق می

میلل یلا نلاتوان اسلت. بنلاب این      ی کنها در س زمینش  بیهایناهگاهکن تهدید از ط ی  حمله به 
منظور حذف تهدید داجش بل ای جل اق  اقلدامات ضل وری نظلامی را کغلاز کل د. ایلن         کم ی ا به

حملالت کینلده و حمایلت از نی وهلای ج اقلی در       اقدامات شامل محافظت از شه وندان ج اق از
بل  ایلن  در نامله کملده اسلت کله کم ی لا        شلود. جلالوه  بازگ داندن کنت آ ب  م زهای کگور می

مدازالت نظامی در زاک سوریه را جلیه جنالل  القاجلده  کله بلا نلام گل وه ز اسلان شلنازته         
. بل   دیل کیمل شمار حدانش تهدید بهشوند  کغاز ک ده است  چ اکه این گ وه ب ای کم ی ا و متمی

دلیل فقدان نتایج م بت یا ناتوانی جینی دولت سوریه  کم ی ا به این باور رسید که این اسا،  به
م از به ان ام حمالت هوایی به زاک سوریه بدون رضایت کن دولت و حتی بدون درزواست به 

 (.United States to U.N, 2014) استشورای امنیت ب ای رسیدگی به وضعیت  
انگلستان  کلمان  هلند  جمهوری چک  کانادا و است الیا اظهارات مگابه و ل یحی در زصلوص  

داشتند که در ایلن زصلوص    2014و  2015های میل یا ناتوان در مورد داجش در ساآدکت ین بی
یلت  ی بله شلورای امن  انامله ها طی لورت رسمی از سوی دولتباید گفت ب زی از این اظهارت به

لل فا  در   هلا دوللت کم ی ا و کانادا( و ب زلی   است الیا  )کگورهای کلمان  سازمان ملل لورت گ فت
در موضع رسمی بیلان   گاهمیهو اظهاراتگان در یارلمان اشاراتی به این موضوع داشتند که  هاهیانیب

 غلب کگورهای ج بی و...(.ا جمهوری چک  هلند  )کگورهای انگلستان  نگ دید
انگلستان  دیوید کام ون  دو بار به این معیار اشاره ک ده اسلت. اوللین     یوزنخست همچنین

بار  او در بیانیۀ زود در ب اب  یارلمان  اظهار داشت که رابرۀ مسلتقیمی بلین حۀلور و فعالیلت     
میل یا نلاتوان  رژیم اسد بی»ی کن در ج اق وجود دارد و این ه دریییداجش در سوریه و حمالت 

بعلدا  در  «. ذ تدابی  الزم ب ای متوقف سازتن حمالت داجش به ج اق یا حمله بله ماسلت  در اتخا
 کام ون بار دیگ  گفت:  یوزنخست  2015ساآ 
نتی ه گ فت اوال   رابرۀ مستقیمی بین  توانیممبنای مح می وجود دارد که ب اسا، کن »

وجلود دارد؛ ثانیلا   رژیلم     ی کن در جل اق دریییهای داجش در سوریه و حمالت حۀور و فعالیت
 «.میل یا ناتوان در اتخاذ تدابی  الزم ب ای متوقف سازتن حمالت داجش به ج اق استاسد بی
این ن ته بود کله   درب دارندری که از کلمان زرا  به شورای امنیت ف ستاده شده بود  انامه

بل  کن سل زمین    «یملؤث  کنتل آ  »داجش بخگی از زاک سوریه را اشغاآ ک ده و دولت سوریه 
بلازیگ ان غی دولتلی    مسللحانۀ هایی که تحت حملالت  ب  این  ادجا شده است دولتندارد. جالوه
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منگلور اقلدامات الزم را بل ای     51توانند مراب  با ملادر  مستق  در زاک دوآ دیگ   هستند  می
دوللت   بل  ایلن در درزواسلتی کله    دفاع از زود بدون رضایت دولت میزبان  ان ام دهند. افلزون 

دنباآ تصویب این ییگلنهاد  فدراآ کلمان به م لس فدراآ این کگور ارساآ ک د  دولت کلمان به
بود که نی وی مسلو زود را ب ای س کو  و دفع تهدیلد داجلش مسلتق  کنلد. سلیس کلملان و       

حل  دفلاع مگل وع     توانستندیممتحدانش درزواستی از سوی ج اق دریافت ک دند که طی کن 
و دیگل ان تصلمیم گ فتنلد تلا بله جل اق        هاکلمانب  مادر مذکور اجماآ کنند. جمعی زود را ط

گیل د   و به حمالتی که توسط داجش از زاک سوریه جلیه جل اق ان لام ملی    کنند ینظامکمک 
گی ند  چ اکه سلوریه  یاسخ دهند. کنها اجالم ک دند که اقدامات نظامی در زاک سوریه ان ام می

 (.Germany to U.N, 2015ف ک دن حمالت داجش است )میل یا ناتوان در متوقبی
 شود  از دکت ین حمایت ک د:دیده می 2015جوالی  1که در بیانیۀ طورهماندولت هلند 

الملل ب ای اقدام جلیه بازیگ ان غی دولتی در وجود یک دستورالعمل هماهنگ با حقوق بین»
. 2توسط کن گ وه ان ام گ فته باشلد؛   . حملۀ مسلحانه1قلم و کگور ثالث نیازمند این است که 

میلل یلا   . دولت ثالث بی3قلم و کن کگور ثالث ب ای این حمله مورد استفاده ق ار گ فته باشد و 
 «.باشد قلم وشهای بازیگ ان غی دولتی در ناتوان ب ای یایان دادن فعالیت

توسلل بله زور در    کمی بعد  وزی  امور زارجۀ هلند به یارلمان این کگور گفت مبنای حقلوقی 
منگور تۀمین شده اسلت. همچنلین    51سوریه مراب  با ح  دفاع مگ وع جمعی بود که در مادر 

واضو است که مقامات سوریه قادر بله متوقلف کل دن حملالت نیسلتند. هملین روی ل د توسلط         
 کار گ فته شد و دولت این کگور اظهار ک د اگ  دولت میزبان در اقلدام جلیله  جمهوری چک نیز به

بازیگ ان غی دولتی ناتوان باشد  کن دولت باید حاکمیت زود را محدود کند تلا دوللت ق بلانی ایلن     
میلل بلود  مم لن    اجازه را داشته باشد که زود به این وضعیت رسیدگی کند. اگ  دولت میزبان بی

تفسلی  شلود کله کن دوللت از بلازیگ ان       گونله نیل ااست جواقبش با وضعیت قبلی متفاوت باشد و 
کند. ه چند باید گفت که کگلورهای هلنلد و جمهلوری    طور غی مستقیم حمایت می دولتی بهغی

 .نب دندمیلی یا ناتوانی نام ی ارسالی زود به سازمان ملل از معیار بیهانامهدر  گاهمیهچک 
جنوان بخگی از ح  ذاتلی دفلاع   میل یا ناتوان بهدو کگور کانادا و است الیا ب  معیار دولت بی

یوقتل نیز تۀمین شده اسلت    51که در مادر طورهمان»داشتند:  دیترکوع ف دی و جمعی مگ 
بایلد   هلا دوللت میل یا ناتوان در متوقف سلازتن حملالت باشلد     دولت یک کگور میزبان بی که

اسلت الیا  جلان     یوزنخست(. Canada to U.N, 2015« )بتوانند در قابل دفاع مگ وع جمل کنند
و اظهلار   دیترکب  این معیار  2004ی در ساآ امصاحبهبل از مبارزه با داجش در ق هاساآهاوارد  

 کار رود.ک د که اگ  توسل به زور ب ای حفاظت از زود نیاز باشد  چنین اقداماتی باید به
 نمایندر ت کیه در زصوص وضعیت ج اق  در شورای امنیت اظهار ک د:

و زود حاکمیت کاملل دارد  بنلاب این ملا حل      اگ  دولت ج اق ادجا کند که ب  س اس  قلم »
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داریم که انتظار داشته باشیم تا این دولت در مورد استفاده از زاکش ب ای حملالت ت وریسلتی   
جلیه س زمین ما ممانعت کند. با این حاآ  هم داجش و هم پ.ک.ک از مناطقی که در دسلت ،  

ماست کله دفلاع مگل وع را اجملاآ     دولت ج اق نیست  به تهدیدات زود ادامه دادند  و این ح  
 (.Security Council, 2015: 7589« )کنیم

در بیانیۀ دیگ   ت کیه اشاره ک د که رژیم حاکم در سوریه نله ظ فیلت و توانلایی دارد و نله     
 وضلو  بله   مقابله کنلد  تهدیلداتی کله     دیگیمنگرت  قلم وشتمایل دارد تا با تهدیداتی که از 

 (.Turkey to U.N, 2015اندازته است )امنیت ت کیه را به زر  
میلل یلا   یس از حمالت داجش در یاریس  ف انسه که قبال  روی  د مبهمی نسبت به معیار بی

حمایت زود را از کن اجالم ک د و حمالت گست در زلود را بله مواضلع     ل احتبهناتوان داشت  
ازمان مللل  در زرلا  بله      نمایندر دائمی بلژیک در سل 2016داجش در رقه کغاز ک د. در ساآ 

ک د که دولت سوریه  زاط نگان ژهیوبهل احت به دکت ین استناد ک د. بلژیک شورای امنیت به
هلای  کند. با توجه به این وضلعیت زلاص  دوللت   اجماآ نمی قلم وشزود را در « کنت آ مؤث »

 دیل ترکهنلد. بلژیلک   توانند اقدامات ض وری را در دفاع از زود ان ام دمی 51ق بانی مراب  مادر 
طور مستقیم ب ای مقابله بلا  گی د  بهک د که اقدامات نظامی که در دفاع مگ وع جمعی ان ام می

 (.Belgium to U.N, 2016داجش است نه سوریه )
ب ای مبارزه با داجش توسلط دانملارک    51جنوان بخگی از مادر از دکت ین به می مستقیغحمایت 
  یعنلی مصل     فار،جیزل(. در ادامه  اجۀای شورای هم اری Denmark to U.N, 2016ان ام گ فت )

ج اق  اردن  لبنان و کم ی ا تعهد مگت ک زود را ب ای مقابله با ت وریست اجالم ک دند. اگ چه اجۀلای  
را بله   7987  قرعناملۀ  2015همان اجۀای اتحادیۀ جل   هسلتند کله در دسلامب       با یتق این شورا  

 ,Jeddah Communiquéکن توسل به زور ت کیله در جل اق را مح لوم ک دنلد )    تصویب رساندند و در 

ی که داجش جلیه اقلیت قبری این کگور داشت  بله مواضلع کنهلا در    احمله(. مص  در یاسخ به 2014
لیبی حمله ک د. یس از جلسۀ شورای امنیت  مص  استدالآ ک د که رضایت لیبی ب ای توسل بله زور  

 (.UN Security Council, 2015: 7387است )در زاکش را کسب ک ده 
  نگان داد که جلز  حامیلان ایلن    2002روسیه در واکنش زود در ب اب  شورشیان چچن در ساآ 

دکت ین است  اما در زصوص جملیات ائتالف تحت رهب ی کم ی ا در سوریه  حمایت کللی زلود را از   
سلوریه  « بلدون رضلایت  »ک د کم ی ا دکت ین یس گ فت. سخنگوی وزارت امور زارجۀ روسیه اجالم 

متوسل به زور شلده اسلت و چنلین اقلدامی بلدون تصلمیم شلورای امنیلت مرلاب  بلا هن ارهلای            
. مدت کوتاهی یس از کن  نمایندر روسیه در سازمان ملل زرلا  بله   دیکیمشمار المللی  ت اوز بهبین

(. UN Security Council, 2014: 7271کل د )  دیل ترکشورای امنیت م لددا  بل  موضلع دوللت زلود      
طور مگابه  ای ان ب ای توسل به زور کم ی ا جلیه داجلش در سلوریه اجتل اض و ادجلا کل د اقلدامات       به

 ی بوده است. قانونیغدلیل فقدان م وز سازمان ملل یا رضایت سوریه کم ی ا به
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الف کم ی لا در    کرژانتین و کوبا بله اقلدامات ائلت   اکوادورب زی کگورها مانند ای ان  ونزوئال  
مبارزه جلیه داجش اجت اض ک ده و حمایت زود را از حاکمیت و تمامیلت ارضلی سلوریه اجلالم     

« توجیله »دنبلاآ  ک دند. سوریه مدجی بود که کم ی ا  انگلستان  ف انسه  کانادا و است الیا ل فا  به
ندر دائملی سلوریه در   ی از نمایانامهمدازالت زود در سوریه به بهانۀ مبارزه با داجش بودند. در 

 سازمان ملل زرا  به شورای امنیت و دبی  کل سازمان ملل بیان شد:
منظور توجیه اقدام نظلامی در زلاک   منگور به 51ه گونه تالشی ب ای استناد به مادر »)...( 

الملللی  کند. جامعلۀ بلین  سوریه بدون هماهنگی با کن دولت  مفاد کن ماده را تح یف و نقض می
المللل   سبب حفظ حقوق بیند که اِجماآ دفاع مگ وع با توجه به ش ایری است که بهدار دیترک

الل حاکمیت و جدم دزالت و ممنوجیت توسل به زور یا تهدید به کن در نظ  گ فته شده است. 
الزامی است  باید ت اوز مؤث  و مداوم جلیه کگور جۀلو وجلود    51در میان ش ایری که در مادر 

چنین یاسخ به کن موقت باشد و در این بین اقتدار و مسئولیت شورای امنیلت  داشته باشد و هم
 (.Syria to U.N, 2016« )مورد احت ام ق ار گی د

هیم مبنای قانونی ب ای توسل به زور جلیله داجلش وجلود     دندای ان  کوبا و ونزوئال اجالم ک 
الشلی را بل ای تۀلعیف    هل  ت  هلا دوللت ندارد و چنین اقداماتی تح یف مفاد منگور است. ایلن  

ی هلا بمباران. به همین ت تیب  اکوادور نیز ک دندحاکمیت  استقالآ و تمامیت ارضی سوریه رد 
ایلن اقلدامات بلا تخرلی از     »مح وم و اظهار ک د:  2014سیتامب   24کم ی ا و متحدانش را در 

  هلیم رضلایتی   ب  ایلن قانون ان ام شده و هیم م وزی از شورای امنیت لادر نگده است. جالوه
المللی ب ای مقابله با داجلش هم لاری   هم از دولت سوریه در ب اب  این ییگنهاد که با جامعۀ بین

کند  گ فته نگده است. بناب این ه گونه اقدام نظامی تحت ه  جنوان  نقض حاکمیلت سلوریه و   
 (.Ecuador,2014« )استتهدیدی جلیه تمامیت ارضی کن کگور 

کلار  تنها دولت سوریه تمامی ابزارهای در دسلت ، زلود را بله   ش  نهباید گفت در مورد داج
ی شورشی و ت وریستی مختلفی از جمله داجش مبارزه کل د.  هاگ وهگ فت  بل ه چندین ساآ با 

ک دن تهدیلد داجلش ناکلام مانلد کله البتله هنلوز هلم          کنگهیربا وجود این  دولت سوریه در 
سلت. سلوریه بله هملین دلیلل      هاگ وهداجش و دیگ  یی از س زمین سوریه در کنت آ هاقسمت

های دیگ  را درزواست ک ده بود  اما در کنلار کن در زصلوص اقلدامات ی  انبله     حمایت دولت
ی مستند شده و توسلط  زوببهی مقامات سوریه هاتالش. این دادیمجلیه حاکمیتش هم هگدار 

شده اسلت.   دییترمی تهیه شده  یی که اغلب توسط م مع جموهاگزارشمنابع مختلفی از جمله 
ی دولت سوریه را به حمایت از داجش یلا  راحتبه توانینمشد   زاط نگانکه گونههمانبناب این 

 های ت وریستی  متهم ک د.حتی چ اغ سبز نگان دادن کن دولت ب ای فعالیت
د و ی جلیله کم ی لا رد داده باشل   احملله توجه به این ن ته مهم است که حتی در ف ضی که 

میل یا ناتوان  هدف توسل به زور میل یا ناتوان ب ای هم اری باشد  مراب  با معیار بیسوریه بی
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با این حاآ   (.Tibori-Szabó, 2016: 90)تنها باید بازیگ ان غی دولتی در س زمین سوریه باشند 
ی شورشلی  هلا گ وهی در ف اهم ک دن سال  به  قانونیغطور تنها بهایاالت متحده و متحدانش نه

طور غی مستقیم به داجش نیز کمک ک دند مخالف با دولت سوریه کمک ک دند  بل ه در واقع به
(Carla Babb, 2018    و حتی از این م حله ف ات  رفت و کنها با حمالت موشل ی یایگلاه هلوایی )

عی جلیه واق مسلحانۀدولت سوریه را مستقیما  مورد هدف ق ار دادند. با این ه هیم حملۀ  1شی ت
توسط کم ی لا   -های ت وریستجابه -کم ی ا و متحدانش رد نداده  در ب زی موارد دولت سوریه

ی مبلارزه بلا   جلا بهکم ی ا و اجۀای ائتالفش  مترسفانهو متحدانش مورد حمله ق ار گ فته است. 
 ,Al Jazeeraی شورشی ضددولتی را ب ای مبارزه با رژیم بگار اسد م هز ک دند )هاگ وهداجش  

 کنند.مع فی می« نیابتی»( و حتی ب زی تحلیلگ ان  جنگ سوریه را جنگ 2018
اگ چه دولت سوریه به مبارزه جلیه داجش تمایل داشت و در حاآ حاض  هم در حاآ مبلارزه  

دنباآ ازذ رضایت از کم ی ا و متحدانش به گاهمیه با داجش در زاک زودش است  با وجود این
میلل یلا   ی ت وریستی نبودند. بناب این معیلار بلی  هاگ وههای ارزه با فعالیتدولت سوریه ب ای مب

ب  این  مق رات توسلل بله زور   ناتوان کامال  نام بوط و غی قابل اجماآ در قۀیۀ سوریه است. جالوه
کار گ فتله شلد  ه گونله    های مسلحانه توسط دیوان بهو ی وندر فعالیت که در ی وندر نی اراگوئه

ع جلیه بازیگ ان غی دولتی را در جلایی کله حملله قابلل انتسلا  بله دوللت نیسلت          دفاع مگ و
 :I.C.J. Rep,2005) کنلد همچنین در جایی که رضایت دولت میزبان ازذ نگده اسلت  رد ملی  

para. 148 ;I.C.J. Rep,2003: para. 43 ;I.C.J. Rep,1986: para. 171.) 
 

 . عدم درخواست توسط عراق1
شده توسط ج اق به سلازمان مللل   ی ف ستادههانامهت متحده و ب زی متحدانش به ایاال کهیدرحال

از حملالت   کیل میهل لل احت  در سوریه اشاره ک دند  جل اق بله   شانینظامب ای توجیه مدازالت 
در  .منگور هم استناد ن ل د  51مسلحانه ائتالف جلیه سوریه را مح وم ن  د و به دفاع مگ وع مادر 

سبب ان ام حمالت م  ری کله داجلش از   دولت ج اق به سازمان ملل  سوریه را به ی ارسالیهانامه
دهلد و از ایلاالت متحلدر کم ی لا     دهد  مورد انتقاد ق ار ملی قسمت ش ق سوریه به ج اق ان ام می

کند که به ج اق ب ای حفظ شه وندانش کمک ک ده و نی وهای ج اقی را ل فا  بل ای  درزواست می
 (.Iraq to U.N, 2014ت هیز کند )« م زهای کگور»آ ب  بازگ داندن کنت 

 

 توسط اعضای ائتالف معیار دییتأ. عدم 2
در ائتالف کم ی ا در اسلتدالآ قلانونی زلود بل ای توسلل بله زور در        کنندگانش کتباید گفت ب زی از 

___________________________________________________________________ 
1. Shayrat Air Base 
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و یلس از   2015میلل یلا نلاتوان ن  دنلد. بل ای م لاآ اوازل  سلاآ         ی بله معیلار بلی   ااشارهسوریه  هیم 
ی در مورد ورود به زاک سوریه  ف انسه ناگهان بدون ارائۀ اسلتدالآ دقیل  حقلوقی و بلدون      یگمیتصم

میل یا ناتوان  به دفاع مگ وع استناد جست. به همین ت تیب  کگورهای ج بی هلم کله   اشاره به معیار بی
حقلوقی را الزم ندانسلتند.   طل   اسلتدالآ    گونهمیه  دادندیمبخش زیادی از اجۀای ائتالف را تگ یل 

یس از ش وع مدازلۀ نظامی کنها در سوریه  کنها حتی هلیم گزارشلی بله شلورای امنیلت ارائله ندادنلد         
هلای ج بلی سلابقا  در    منگور الزامی بود. جالب اسلت کله دوللت    51این مسئله ب اسا، مادر  کهیدرحال

 (.Corten, 2016: 783)رد ک ده بودند  میل یا ناتوان رامعیار بی دییترموارد مگابه حتی یذی ش و 
جنلوان تنهلا مبنلای      انگلیس ب ای مدازله در سوریه به رضایت جل اق بله  2014اواز  ساآ 

سه نامه به شورای امنیلت ارسلاآ کل د     2015و دسامب   2014قانونی استناد ک د و بین نوامب  
(United Kingdom to U.N, 2014   کقلای کلام ون .) در بیانیلۀ زلود در    انگللیس   یل وزنخسلت

ی رسلمی ارسلالی بله    هلا نامله از کن  کیمیهیارلمان به این دکت ین اشاره ک د  اما با این حاآ  
منگلور   51جنوان جاملی ب ای کاربست مادر دولت سوریه به« میلی یا ناتوانیبی»سازمان ملل به 

 .ک دینماشاره 
 

 . فقدان محکومیت حقوقی در میان اعضای ائتالف3
میلل یلا   به شورای امنیت که در کن به معیلار بلی   گانیهانامه رغمیجلرد کانادا و است الیا  در مو

  ما را در زصوص استدالآ حقلوقی  دادهایروی از ام موجهاند  ناتوان در مورد سوریه اشاره ک ده
ارجلۀ  . در بح ی که در م لس جوام کانادا مر   بود  وزی  امور زاندازدیملادقانۀ کنها  به شک 

ل احت بیان ک د که هیم مبنلای قلانونی بل ای مدازللۀ     های کم ی ا را رد و به  استدالآ1کانادا
در ایلن زصلوص وجلود    « یااجلازه »نظامی در سوریه وجود ندارد  چ اکه از مقامات کن دوللت  

این بیانیۀ واضو و بدون ت دید  که م لوزی   رغمیجل(. Canada Parliament, 2014: 123ندارد )
ی بله شلورای امنیلت    انامله ز سوی دولت سوریه ب ای مدازله وجود نداشت  اما کانلادا بعلدها   ا

 ک د.   دییترف ستاد و موضع کم ی ا را 
ی در امصلاحبه در  2اسلت الیا   یل وزنخسلت مسائل مگابهی هم در ملورد اسلت الیا وجلود دارد.    

(. O’Neil, 2104کل د )  زصوص مگ وجیت حمالت در سوریه بدون رضایت دولت کن  اب از ت دیلد 
کقای ابوت  حمالت هوایی به سوریه را از جهات ازالقی تریید ک د! در ادامله    یوزنخستاما بعدها  

توسط مگاوران حقوقی است الیا دنباآ شد و حمالت هوایی در سوریه را بلا اسلتفاده از    هیدییتراین 
دلیل تغییل  ناگهلانی موضلع ایلن دو     ه(. بKimmorley, 2015میل یا ناتوان توجیه ک دند )معیار بی

های حقوقی مقاملات  کگور در زصوص حمالت هوایی در سوریه و موضع کم ی ا  جقیده و استدالآ
___________________________________________________________________ 

1. John Baird 
2. Tony Abbott 
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طور جدی زی  سؤاآ ق ار گ فت. ب زلی تصل یو ک دنلد کله تصلمیمات ایلن دو       کانادا و است الیا به
سلبب مباحلث   بله اولیلۀ کنهلا     یهلا مخالفتدولت ب ای یذی ش موضع ایاالت متحده  یس از اب از 

 ت دیدنظ  ک دند.« مالحظات سیاسی»دلیل ازالقی یا تعهد قانونی تغیی  ن  د  بل ه به
 

 در میان اعضای ائتالف . تفاوت در مقیاس کاربست معیار4
« گسلت ر مقیا، و »در این میان بین ایاالت متحدر کم ی ا  است الیا  کانادا و ت کیه در زصوص 

میل یا ناتوان  تفاوت نظ  وجود دارد. از یک ط ف  ایاالت متحده  ر بست  معیار بیدفاع مگ وع د
استناد ک دند. کم ی ا  کانلادا   گدستانهییب  دفاع مگ وع  شانیف دکانادا و ت کیه ه یک به ح  

اشاره ک دند  تلا از کنهلا   « مستقیم»و « نامگخص»و است الیا با توجه به وضعیت ج اق  به تهدیدِ 
اسلتفاده کننلد. در هملین حلاآ  ت کیله       گدستانهییک دن تع یف ح  ب  دفاع  ت گست دهی ب ا
واضلو و  »در یاسلخ بله تهدیلد     شلده  گفتله ح  ب  دفاع مگ وع ییگگی انه استناد کل د  کله   به
است. از ط ف دیگ   است الیا استدالآ زود را به ش ل دفاع مگ وع جمعی محدود « الوقوعبیق 

های داجش دانست که از س زمین سلوریه نگلرت   افظت دولت ج اق از فعالیتک د و هدف را مح
المللل در  طبل  حقلوق بلین     انهیگلگ یییا  گدستانهیی. جالب توجه کن ه دفاع مگ وع  ندیگیم

 .استزصوص توسل به زور ممنوع اجالم شده و ناقض منگور 
 

 یریگجهینت
میل یا ناتوان بله کنتل آ تهدیلد     زمینی  بیمیل یا ناتوان  اگ  دولت سمراب  با معیار دولت بی

توسط بازیگ ان غی دولتی باشد  در این لورت دولت ق بلانی بل ای دفلاع از زلود بله        ادشدهیا
المللی ق ار بگی د  شود. اگ  این تفسی  از معیار مورد یذی ش جامعۀ بینتوسل به زور متوسل می

به فعل  یعنی ان ام تمامی اقلدامات معقلوآ    تنها شامل تعهدمنگور نه 2(4در این لورت مادر )
تعهد به نتی ه هم است  یعنلی تعهلد بله ش سلت      درب دارندرشود  بل ه جلیه گ وه شورشی می

بنلاب این  ایلن معیلار     (.Deeks, 2012: 486)های کنها گ وه شورشی و یایان بخگیدن به فعالیت
 طلور بهممنوجیت توسل به زور را  ستانۀکشود و طور کلی از الزامات قانونی موجود منح ف میبه

کنلد  کند که در نتی ه موجبات تغیی  حقوق توسل به زور را نیز فل اهم ملی  چگمگی ی کم می
(Corten, 2016: 793.)     کله توسلط کرای دیلوان     المللل ج فلی   به هملین ت تیلب  حقلوق بلین

حمللۀ  »کند کله تنهلا   می دیترکالمللی دادگست ی به کن ماهیت اثباتی بخگیده شده است  بین
 .I.C.J. Rep,1996: para)تواند موجد ح  ب  توسل به زور در دفاع مگ وع باشلد  می« مسلحانه

منگلور هلم    51ی ملادر  هاکستانهمیل یا ناتوان یذی فته شود  در این لورت اگ  معیار بی (.803
 .ابدییمنیز کاهش 
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تفسی  جایگزینی را ب ای دفلاع مگل وع   میل یا ناتوان  ب زی از مدافعان معیار بی کهیدرحال
المللل ج فلی     باید گفت که هنوز این معیار بخگلی از حقلوق بلین   انددادهمنگور ارائه  51مادر 

ی ب ای ای اد و ت بیت کن  هنلوز نامگلخص اسلت. در    االزمهجنوان   بههادولتنیست و جمل  د 
دلیل احت ام بله  یگ ان غی دولتی را بهی دیوان  توسل به زور ف ام زی جلیه بازهای وندهحقیقت  
کند. به همین ت تیب  اگ  این ف ض را در نظ  بگی یم کله  اجالم می« ممنوع» هادولتحاکمیت 

منگور قابل اجماآ به بلازیگ ان غی دولتلی اسلت  ایلن ادجلا مسلتقیما  در مقابلل کرا و         51مادر 
بلازیگ ان غی دولتلی را کله در دوللت      . بناب این ه  بار کله دولتلی    دیگیمنظ های دیوان ق ار 

الملللی م بلوط بله    دیگ ی فعالیت دارند  مورد حمله ق ار دهد  حاکمیت کن دولت و قوانین بین
 تلوان یمل  رونیل ازاشلود.  جلیه کن دولت می« ت اوز»توسل به زور  را نقض ک ده و م ت ب جمل 

جنوان یلک قلانون یلا    یا ناتوان به میلالمللی تمایلی به یذی ش معیار بینتی ه گ فت جامعۀ بین
اجتل اض  »ی با جنلوان  اهیانیبو حقوقدانان این معیار را با ارساآ  نظ انلاحبج ف ندارد. ب زی 

 ,Boeglinبله چلالش کگلیدند )   « جنوان یاسخی بله ت وریسلم  از دفاع مگ وع به سو استفادهبه 

کگلور امۀلا شلد     36ل از الملل وکیل و اسلتاد حقلوق بلین    240(. این اجت اض که توسط 2016
(Corten, 2016.بیانگ  این ام  بود که این معیار مورد یذی ش جهانی ق ار نگ فته است  ) 

میل یلا نلاتوان متقاجلد    که اجۀای ائتالف به رهب ی کم ی ا ب اسا، معیار بی رسدیمنظ  به
ه بله شلورای امنیلت    یی کهانامهبه این معیار در ب زی از « اجتقاد حقوقی». این فقدان اندنگده

تا حدود یک ساآ یس از حمالت هلوایی در سلوریه     هادولتنوشته شده  مگخص است. بیگت  
ی مختلف در شورای امنیت به دفاع مگ وع استناد ن  ده بودند. تنها زمانی دست بله  هابحثدر 

وقتلی دولتلی   این کار زدند که کم ی ا  انگلیس و است الیا به دفاع مگ وع اشاره ک دند. در واقلع  
طور معموآ در جلسات اولیله کن    به دیگیمکار موضع حقوقی را ب ای توجیه مدازلۀ نظامی به

هایی که در ائتالف ش کت داشتند  بیگت  از یلک سلاآ   کند. در مقابل  دولتموضع را مر   می
یک ساآ  تنها میل یا ناتوان زودداری ک دند. یس از اشاره به دفاع مگ وع یا معیار بی ه گونهاز 

ب  ایلن  ب زلی از متحلدان کم ی لا  ماننلد هلنلد        چهار جۀو ائتالف به معیار اشاره ک دند. جالوه
انگلیس  جمهوری چک و... در سرو دازلی از استدالآ دفاع مگ وع و معیار حمایت ک دنلد؛ بلا   

 ی به کن نداشتند.ااشارهی رسمی زود هیم هانامهاین ه در سازمان ملل و 
وجه این ه کم ی ا جلیه دولت سوریه نه ب ای دفاع در ب اب  حملله یلا تهدیلدی  بل له     جالب ت
( در منرقه و تغیی  رژیم بگار اسد  متوسلل  Trump, 2017« )حفاظت از منافع زود»تنها ب ای 

ب  این  ب اسا، این معیار  توسل به زور معقوآ و منرقی لل فا  بایلد بلازیگ ان    به زور شد. جالوه
تنهلا بلا   در س زمین سوریه را هدف ق ار دهد. در قۀیۀ سوریه  کم ی ا و متحدانش نله  غی دولتی

طلور مسلتقیم بله    ی شورشی در سلوریه  بله  هاگ وهی سال  ب ای ب زی از  قانونیغف اهم ک دن 
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  بل ه با حمالت موش ی یایگاه هوایی شلی ت  دوللت سلوریه را مسلتقیما      1داجش کمک ک دند
–S. Krishnan, 2017: 138, 141)و حاکمیت کن دوللت را نقلض ک دنلد     مورد هدف ق ار دادند

ی هلا گل وه . ب زلی از  2ی جلیه کم ی ا یا متحلدانش رد نلداده    احمله. هیم 1از کن ا که  (.142
ی داجش  دوللت سلوریه ملورد    جابه. 3شورشی توسط ایاالت متحده و متحدانش مسلو شدند  

هلای بلازیگ    رضایت سوریه ب ای محدود ک دن فعالیلت  .4هدف کم ی ا و متحدانش ق ار گ فت  
. سوریه مایل به مبارزه بلا داجلش و   5غی دولتی کسب نگده بود )جدم رضایت دولت س زمینی(  

. در حقیقلت سلوریه در زلاک زلودش بلا داجلش       6ب ای این مبارزه بود و   وهاینمتحد ک دن 
 اسلت اجملاآ در قۀلیۀ سلوریه      قابلل یغوط و میل یا ناتوان کامال  نام ب  معیار بیک دیممبارزه 

(Corten, 2016: 778.) 
های مسلحانه توسط دیلوان ب رسلی   مق رات توسل به زور که در ی وندر نی اراگوئه و فعالیت

شد  ه گونه دفاع مگ وع جلیه بازیگ ان غی دولتی را در جایی که حمله قابل انتسا  بله دوللت   
با توجه بله   (.I.C.J. Rep, 2005: para. 168; I.C.J. Rep, 1986: para. 171)کند نیست  رد می

میل یا ناتوان ارائه شده اسلت  هل  دولتلی مم لن     کمی که در تفسی  کم ی ا از معیار بی کستانۀ
های گ وه ت وریسلتی نلاتوان   دولت میزبان  در متوقف ک دن فعالیت کهیوقتاست احسا، کند 

حمللۀ نظلامی بزنلد. بل ای م لاآ انگللیس و ف انسله        است  ح  دارد تا جلیه کن دولت دست به 
ی یلا مقتۀلیات   زیل رب نامله توجیله ک دنلد کله ایلن حملالت       گونهنیاحمالتگان در سوریه را 

تلا   دانلد یمل را م لاز   هلا دولتی تمامی اگونهبه. این تفسی  سازدیمتهدیدهای کینده را متوقف 
ای دیگل  بلدون ازلذ رضلایت از کن     هل تعیین کنند که چه زمانی در س زمین دولت« زودشان»

دولت یا م وز شورای امنیت  متوسل به زور شوند و به این ت تیب تمامی الزامات قلانونی را دور  
معنا که یذی ش این معیار  تمامی نظام حقوقی م بوط به توسل به زور را اگل  یایلان   بزنند. بدان

 دهد.نبخگد  بدون ت دید تغیی  می
هلا تلالش ک دنلد تلا       کم ی ا و ب زی دولت2015سل به زور  در ساآ همانند این نوع از تو

با شناسلایی کلارب د توسلل بله زور در ملوارد      »ی مقیا، مفهوم دفاع مگ وع را اگست دهطور به
شورای امنیلت از ایلن ییگلنهاد     کهیدرحالتفسی  کنند و گست ش دهند و « الوقوعبیق تهدید 
 (.Corten, 2016: 798)از جانب چندین دولت مواجه شلد     با اجت اضات شدیدیک دیمحمایت 

در مقابل  اجۀای سازمان ملل این دیدگاه را یذی فتند که مقل رات منگلور بل ای رسلیدگی بله      
بل ای  « م وز شورای امنیلت »المللی کافی است و م ددا  ب  طیف تهدیدهای للو و امنیت بین

ند. جنبش جدم تعهد با حمایت از ایلن موضلع   ک د دیترکالمللی للو و امنیت بین اجادرحفظ و 

___________________________________________________________________ 
نی اراگوئه جلیه کم ی ا  حمایت و کموزش بازیگ ان  رالمللی دادگست ی در ی ونددیوان بین یسا، کراب ا .1

 شود.  بناب این توسل به زور و ت اوز تلقی میاستغی دولتی ناقض منگور 
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منظلور حفلظ و   مق رات کافی ب ای توسل بله زور بله   درب دارندربیان ک د که منگور ملل متحد 
ک د که هیم جایی ب ای بازنویسی و تفسی   دیترکالمللی است. همچنین اجادر للو و امنیت بین

توسلط   شلده نوشلته ی هلا نامهبوط  مانند منگور وجود ندارد. ارزیابی اسناد م  51م دد از مادر 
ی هلا گلزارش   2016و ژانویلۀ   2014های مختلف به شورای امنیت سازمان ملل بین اوت دولت

توسط سلازمان مللل     شدهبیتصوی هاهیانیبو  هاقرعنامهو  موجود از مباح ات میان ملل متحد
توان ملورد یلذی ش جامعلۀ    میلل یلا نلا   طلور کللی  معیلار بلی    که به سازدیماین ن ته را روشن 

ی کند که در کینلده حقلوق   نیبشییتواند نمی کسمیه کهیدرحالالمللی ق ار نگ فته است. بین
الملل چه زواهد شد و چه ابزارهای حقوقی ب ای مبارزه با ت وریسم اتخاذ زواهد شد. با این بین

  تمایلی به یذی ش معیار هادولتحاآ  تا ام وز کنچه مگخص است این است که تعداد زیادی از 
 جنوان یک الل کلی و هم در زصوص قۀیۀ سوریه  ندارند.میل یا ناتوان  هم بهبی

این معیار نیازمند ش   و توضیو بیگت ی است و باید محتاطانه گسلت ش یابلد تلا الزاملات     
ام بله  مناسبی را در نظ  بگی د و الزم است تۀمین شود که این معیار  الوآ اساسی  یعنی احت 

شلود   کنلد. وضلعیتی کله در سلوریه نگلان داده ملی      حاکمیت و تمامیت ارضی را تۀعیف نمی
وضعیتی زر ناک بود که از تالقی بین الوآ ملذکور و دفلاع مگل وع نگلرت گ فلت. دکتل ین       

دلیلل ابهلام کلارک دش اسلت      که فاقد جمل  د دولت و جنص  ذهنی بهمیل یا ناتوان  تا زمانیبی
 تواند باشد.  الملل نبوده و هنوز هم نمیبین بخگی از حقوق
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