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 چکیده
حقوق بشردوستانه،          مشروعیّت عملکرد آمریکا و متحدانش در بحران سوریه از دیدبه  پژوهش

قدرتمند خاورمیانه که با  ت هایمی پردازد و رقابت های دول حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت حمایت

ن نبرد بر سوریه، که به میدا فرمانروایی عملی خود محوریِ جامعه جهانی به دنبال ایجاد عناصرِ پشتیبانیِ

را وا  شده استنی فدراسیونِ روسیه و ایاالت متحده آمریکا ، یعجهانیجامعه میان دو قطب اصلیِ نظامیِ 

نفوذ خود را به آسانی در شمال آفریقا از  ،می کاود. روسیه که با عدم حمایت از دولت سوسیالیستی لیبی

 آب های مدیترانه نخواهد داشت.ایگاهی در دیگر ج ،دست داد، می داند که با سقوط حکومت بعث سوریه

در کنار ایران که به واقع متحدی راهبردی برای مسکو نیست و دمشق را به عنوان تا ، باعث شدهاین امر 

منافع ایران در  فراهم کردنکه عامل  فلسطینآزادی  برای مردمی جبهه و حزب اهلل لبنانپلی جهت ارتباط با 

اسد را به عنوان دشمن خونی  ، کهمتحدانش و آمریکا عملکردکمک سوریه در مقابل خاورمیانه است، به 

، شوربختانهیل قلمداد می کند، بپردازند. با توجه به وجود پژوهش های مختلف در این زمینه که اسرائ

خ داده پاسبوده، سعی شده به این سؤال فقط از منظر حقوق بین الملل  و منافع سیاسی برگرفته از تفکرها

ه از دید حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و عملکرد آمریکا و متحدانش در بحران سوری ،شود

 یا خیر؟می تواند دارای مشروعیت باشد  مسئولیت حمایت

 واژگان کلیدی
. حمایت مسئولیت ،حقوق بین الملل کیفری، سوریه، حقوق بشردوستانه، و متحدانش آمریکاتعهد و الزام، 

 

 09/03/1401تاریخ پذیرش:  15/01/1401تاریخ دریافت:  -1

.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت. -نویسنده مسئول، کارشناس ارشد حقوق بین الملل  fotouhi26@gmail.com 

امین انتظلمی علوم دانشگاه - الملل بین حقوق . دانشیار.    razavilawyer@gmail.com 

 دانشگاه علوم انتظامی امین. -. استادیار حقوق جزا و جرم شناسی   yarahmadi.hossein@gmail.com 



 
 

 134 /…یدد از سوریه بحران در متحدانش و آمریکا عملکرد مشروعیّت /1401 بهار ،19 معاصر/شماره حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 

 مقدمه
 آرام و بسیار گذاشت، سر پشت سوریه بحران که سریعی اما گام به گام تغییرهای به نسبتآمریکا  موضع

که  تحول هایی از شرحی کرد. با حفظ را خود غیرقاطع شکل و صورت همواره عالوه به شد، تحول دچار

 آمریکایی نمود. مفسران تصدیق و دریافت خوبی به را مورد این توان می نهاد سر پشت سوریه بحران

 حکمرانی سنّی بر اکثریّتی علوی اقلیّتی آن در و آمده کار سر بر نظامی کودتای با اسد حکومت که معتقدند

 امنیّتی دستگاه پلیس و شد، آغاز 2011 مارس در سوریه در مردمی اعتراض های که نمایند. هنگامی می

 در از معترضان توجهی قابل تعداد شدن کشتهکردند.  برخورد آن با خشن صورتی به تدبیری بی با سوریه

 تندروی معترضان و خشم بر ،حکومت سوی از طلبانه اصالح واکنش عدم و جمعی های بازداشت کنار

 افزود.

و  رسان کمک منطقه، در ایران متحد ترین اصلی است. اسد اسد بشار حکومت سرسخت مخالف آمریکا

مقاومت  یاور و یار و اسرائیل و اعراب صلح تحقّق موانع از یکی اسرائیل، علیه جنگ در اهلل حزب پشتیبان

 با اش نظامی پیوندهای نیز و عراق لبنان، در اسد مداخله های ،آن بر . افزونه استبود فلسطین اسالمی

 از خوشحالی عدم برای طرطوس( دلیلی در روسیه دریایی نیروی به پایگاه نظامی اعطای شکل )به روسیه

 بر مرگبار بسیار ای ضربه منزله به سوریه، گرفتن قرار سقوط خطر در به عالوه بود، نگذاشته باقی اسد سقوط

اقدام  از اثرگذاری تحرّك آنکه بدون آمریکا ،وجود این با .می باشد ایران جمهوری اسالمی ایمنطقه قدرت

 و گرفته سوریه دگرگونی های ساده از نظاره به تصمیم صورت دهد،اسد  مخالفان از حمایت در تبلیغی های

 نمود. واگذار ترکیه و قطر سعودی، یعنی عربستان ای منطقه متحدان جهت تاخت و تاز  را سوریه میدان

 دگرگونی های سوریه مدیریت برای را متفاوتی های شیوه سوریه در ها اعتراض و ها ناآرامی آغاز از آمریکا

به  توان می جمله که از گرفت در پیش سوریه بحران به نسبت خشنی و گیرانه سخت مواضع و برد کار به

 علیه قطعنامه صدور برای تالش سوریه، نظامی یکجانبه به حمله طرح مخالفان، تجهیز همچون مواردی

 منطقه کشورهای همسوسازی و سوریه با مخالفت برای عربی کشورهای تحریک شورای امنیت، در سوریه

 کرد. اشاره

 اتحاکم بر مخاصمبه قواعد حقوق بشردوستانه  درگیر اطرافتعهد و الزام  -1

 سوریه در بحران مسلحانه
حقوق بشردوستانه رخ داده است. افزایش  اساسیاصول و قواعد  بسیاری ازآشکار  نقض بحران سوریه، در

ی و تصویب چند قطعنامه شورای امنیت را به دنبال جهانعملیات تروریستی در خاك سوریه، واکنش جامعه 

ی و نیز جهانصلح و امنیت  حفظٍ در عنوان نهاد اصلی حال، تاکنون تالش شورای امنیت به این بات. داش

 ت.آمیز نبوده اس تدادن به بحران سوریه، موفقیّ اتحادیه عرب و کشورهای منطقه، جهت پایان های اقدام
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به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه  آمریکا و متحدانش اصلی این است که مبنای تعهد و الزامپرسش 

 مخاصمه طرافازام ن سوریه، تعهد و الداخلی سوریه چیست؟ به همین دلیل، ضمن تحلیلی مختصر از بحرا

 میواقع رسیدگی مورد  قواعد حقوق بشردوستانه فراهم کردنهای شورشی به  دولت سوریه و گروه :شامل

 . شود

 تحلیل بحران سوریه -1-1

آمیز مردم که تا حدودی  مسالمت های با اعتراض 2011همان طور که گفته شد، بحران سوریه از ژانویه 

سالمی« بود و خاورمیانه، موسوم به »بهار عربی« یا به قولی »بیداری ا سیاسی دگرگونی هایاز برگرفته 

های  سیاسی و اقتصادی در کشور بودند، شروع شد. برخالف بیشتر جنبش های خواهان برخی اصالح

ن رژیم سوریه اهای مردم شدند، جنبش مخالف آسانی تسلیم خواسته به کم و بیشمنطقه، که در آنها حکّام، 

مردم و نیز دخالت ی ه هامطالب گویی دولت به مردمی، پس از مدتی به دلیل عدم پاسخ های و اعتراض

 .دعوامل خارجی به خشونت کشیده ش

از میان رده،  ای از سربازان و افسران شدن شمار زیادی از مردم، عده ها و کشته به دنبال گسترش خشونت

به همراه  این گروهرا تشکیل دادند.  «سوریهسوریه جدا شده و نیرویی به نام »ارتش آزاد بعث ارتش 

 .می پردازددمشق  به مقابله باکه بازوی سیاسی آن است، « »شورای ملی سوریه

 وقوع مخاصمه مسلحانه داخلی در سوریه -1-2

 ها )با توجه به آمار باالی کشته افزایش شدت درگیری، از آغاز بحران سوریهیک دهه  با توجه به گذشت

نایی انجام عملیات های مسلح مخالف در سوریه به دلیل توا یافتگی گروه سازمان، آوارگان( شدگان و

سبک و سنگین در عملیات خود و همچنین تسلط آنها بر برخی از  سالح هایاستفاده از ، نظامی گسترده

سالح ه از استفاده دولت سوری ،در مقابلو  ه(کِنَحسَو َ یرالزورهایی از حلب، دِ قسمت) شهرهای سوریه

توان  شورشیان، می جایگاه های جنگی در عملیات نظامی علیه ای، تانک و هواپیمای سنگین توپخانه های

 مسلحانهِ درگیریِ اینکه وقوعِ به عالوه .است مخاصمه مسلحانه داخلییک  نهفته بحران سوریه،: گفت

 .شده است اثباتی هم جهاناخلی در سوریه از سوی نهادهای د

حقوق بشردوستانه حاکم بر  اصول و قواعد به سوریه در آمریکا و متحدانش تعهد و الزام -3-1

 مسلحانه اتمخاصم

الملل بشردوستانه، قواعد خاص دوران مخاصمه مسلحانه و حمایت از قربانیان جنگی است. این  حقوق بین

 می نابودی دشمن، محدودهای جنگی برای  کارگیری وسایل و روش های مخاصمه را در به قواعد، طرف

تفکیک بین نظامیان و  خواهد که هنگام حمله، داشته و میبه پرهیز واو آنان را از حمله به غیرنظامیان  کند

الملل بشردوستانه، بخشی از تعهد کلی آنها  ها در رعایت حقوق بین غیرنظامیان را رعایت کنند. الزام دولت
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گسترش داده که  چنان این الزام را آن ی ژنوها شترك کنوانسیونم 1ماده . الملل است بین در رعایت حقوق

 د.رعایت حقوق بشردوستانه را در برگیر تضمینِ موضوع الزامِ حال بتواند همان در

 حقوقِ 139های چهارگانه ژنو و قاعده  مشترك کنوانسیون 1زام مندرج در ماده بر اساس تعهد و ال

الملل  های مخاصمه، باید حقوق بین هریک از طرف ،داخلی نیزدر مخاصمات  بشردوستانه عرفی،

هایی که  نظارت خود یا دیگر اشخاص و گروه زیریق نیروهای مسلح خود، نیروهای بشردوستانه را از طر

 ند.آن را تضمین کن کنند، رعایت و امر یا طبق دستور یا کنترل آنها عمل می زیردر واقع، 

مشترك  3بشردوستانه در مخاصمات داخلی، ماده حقوق به قواعد  درگیر افطراالزام  و مبنای دیگر تعهد

های اساسی که  فهرستی از تضمین ،3ماده ت. اسآن های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم  کنوانسیون

در واقع این ماده، با وضع یک قاعده ، دهد مینشان ، در تمامی شرایط محترم بشمارند مخاصمه باید افطرا

دیگر قادر به ، در جنگ شرکت ندارند ت، با همه کسانی کهیعنی رفتار منطبق با اصول انسانیّ اساسی

کردن، شکنجه  صدمه به حیات، تمامیت جسمانی، زخمی :جنگیدن نیستند و ممنوعیت برخی اعمال همچون

ه ها قضایی برای محاکم های بینی تضمین یرآمیز، پیشگیری، هتک حرمت و رفتارهای تحق و آزار، گروگان

 عمالِو اِ انبیماران و مجروحاز آوری و مراقبت  گرفتن تعهدی مثبت و ایجابی برای جمع نظر و نیز در

بشردوستانه را برای مخاصمات مسلحانه حقوق های پزشکی و درمانی، زمینه اجرای حداقل قواعد  مراقبت

 ت.داخلی مهیا کرده اس

حقیقت حقوق انسانیِ قابل  رود، در مشترك به شمار می 3کننده ماده  پروتکل الحاقی دوم نیز که تکمیل

طور  حمایت از غیرنظامیان به»مقررات مربوط به  وضیحات مسلحانه داخلی را از راه تاعمال در مخاصم

رو  گرد کیفری روبهبا پی ، کودکان، بازداشت و توقیف مجروحان، بیماران، غریقان و اشخاصی که«کلی

 .کند تکمیل میرا هستند، 

 مسلحانه اتحاکم بر مخاصم ت سوریه به قواعد حقوق بشردوستانهحکوم تعهد و الزام -4-1

مندرج در بند  های اساسیِ تضمین »ملزم به رعایت اما، اگرچه دولت سوریه به پروتکل الحاقی دوم نپیوسته

می باشد.  ،«اند و جنبه عرفی نیز پیدا کرده بوده مشترك 3ماده پروتکل که منطبق بر  6و ماده  4ماده  2

 همعضو  های غیرِ جزء قواعد بنیادین بوده و نسبت به دولت بنابراین در اینکه برخی مقررات پروتکل،

بشردوستانه  های شورای امنیت که در موضوع حقوقِ الزامی است، تردیدی نیست. از طرف دیگر، قطعنامه

منشور ملل متحد برای دولت سوریه  25اوضاع این کشور صادر شده، بر اساس ماده و نیز در خصوص 

 ت.آور اس الزام

بشردوستانه حاکم بر حقوق  سوریه متعهد به رعایت قواعد عرفیقراردادی، دولت  هایبر تعهد عالوه

عملکرد بشردوستانه عرفی که حاصل رویه و حقوق ترین نقش قواعد  هست. مهم نیز مخاصمات داخلی

های  ی و گروهجهانهای  ها، سازمان های دولت همچنین بیانیه و یجهان ،ای ملی، منطقه محاکمِ ،ها دادگاه
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و  ها از ترتیب گفته شدهکه دامنه قواعد  بوده آنرویه نظامی است، در حوزه مخاصمات مسلحانه داخلی 

حقوق موجود در قواعد  پوچیو  رود مشترك و پروتکل الحاقی دوم فراتر می 3مقررات مندرج در ماده 

افزارها  خصوص ممنوعیت و محدودیت جنگ ویژه در ای حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی به معاهده

بودن آن است. بدین ترتیب، مفاد  کند. مزیت دیگر حقوق عرفی، فراگیر های جنگی را برطرف می و شیوه

 ت.آور اس ها اعم از عضو و غیرعضو الزام دولت معاهداتی که بیانگر اصول حقوق عرفی است برای کلیه

حاکم بر  به قواعد حقوق بشردوستانه معارض مسلحِ های شورشی و زام گروهال تعهد و -1-5

 مسلحانه اتمخاصم

آور  یافته الزام الملل بشردوستانه برای نیروهای مسلح سازمان پذیرفته شده که حقوق بین فراگیرانهامروزه 

طرف  عنوان یک ها به اندازه کافی سازماندهی شده باشند، آنها نیز به دلیل که اگر این گروهاست، به این 

اما در پاسخ به هستند.  ای و عرفی حقوق بشردوستانه معاهدهرعایت زم به مخاصمه مسلحانه، متعهد و مل

هستند، پنج دیدگاه بیان  بشردوستانه قواعد حقوقرعایت یافته، ملزم به  های مسلح سازمان اینکه چرا گروه

 :شده است

خود،  وابستگانحیت دولت در قانونگذاری برای طبق این دیدگاه، صال صالحيت تقنيني دولت: .1

الملل پذیرفته، بر همه افرادش  موجب حقوق بین کند که تعهداتی را که به این حق را برای دولت ایجاد می

 ند.باش های مسلح، در حال جنگ یا دیگر گروه گفته شدهحتی اگر آن افراد با دولت  ،تحمیل کند

هستند باید موضوع حقوق بشردوستانه  به طور مستقیمکه افراد،  آنجا از :هاي مسلح مخالف گروه .2

تکالیف  . ایناز نظر کیفری پاسخگو باشند صورت نقض این قواعد از سوی آنان،و هم در هم از آن اطاعت 

شود، اعم از اینکه آنها وضعیت جنگجوی رسمی داشته و عضو نیروهای  بر کلیه افراد اعمال می هاو تعهد

 بینر یک مخاصمه مسلحانه غی اطراف المللی یا عضو نیروهای مخاصمات مسلحانه بین اطراف مسلح

 د.افراد عادی باشن بخشی ازالمللی باشند یا اینکه 

یافته به دلیل اینکه  های مسلح سازمان گروه طبق این دیدگاه، حكومتي: ديدگاه عملكرد شبه .3

 بشردوستانهحقوق  کنند، ملزم به رعایت قواعد اعمال می عملیصورت  کارکردها و وظایف حکومتی را به

 .هستند

  یافته های مسلح سازمان گروهچون بر اساس این دیدگاه،  المللي: بينديدگاه شخصيت حقوقي  .4

می  بشردوستانه عرفیحقوق عایت قواعد ملزم به ر، در نتیجه هستند المللی بین حقوق شخصیت دارای

 .باشند

 حقوق یافته به قواعد های مسلح سازمان زام و تعهد گروهمبنای دیگر برای ال ديدگاه رضايت: .5

الملل  های قبلی، اعتقاد بر این است که حقوق بین ست. در خصوص دیدگاها بشردوستانه، رضایت آنها

 میل و اراده آنها و حتی در مواردی برخالف میل برخالفیافته،  های مسلح سازمان بشردوستانه برای گروه
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 بودن قواعد آور اصلی الزامعنوان مبنای  ها به آور است اما در این دیدگاه، رضایت این گروه الزامها نآ

 .بشردوستانه برای آنها در نظر گرفته شده استحقوق 

همانند نیروهای حکومتی، در مخاصمات داخلی  های مسلح مخالف دولت بدین ترتیب شورشیان و گروه

حقوق بشردوستانه مرتبط با مخاصمات مسلحانه  همچون مخاصمه سوریه، مکلف به رعایت قواعد و اصول

 د.تنداخلی هس

     در صورت فقدان مقررات در خصوص موضوعی خاص در حوزه مخاصمات داخلی ،الزم به ذکر است

های  ، کنوانسیون1907کرد که در مقدمه کنوانسیون چهارم الهه  رجوع «سْنْشرط مارتِ»توان به  می

از درج چنین  هدفبود.  لحاظ شده و همیشه قابل اعمال خواهد ل،چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی او

 ت.بوده اس در این زمینه ناشی از فقدان مقررات پوچیِ، پرکردن گفته شدهشرطی در اسناد 

از  پرورش یافته الملل بر اساس حقوق بین» هر مخاصمه مسلحانه باید اطرافدارد:  مقرر می سْنْشرط مارتِ

که معاهدات  صورتی عمل کنند. بنابراین در بشردوستانه و اصل وجدان عمومی«حقوق عرف مسلم، اصول 

د، مورد موضوعی سکوت کرده باش ای در نظام معاهده ،به طور کلیها و  بشردوستانه یا پروتکلحقوق 

 د.ارچوب این اصل رفتار کننهباید در چ اطراف

 نه در مخاصمه داخلی سوریهمواردی از نقض حقوق بشردوستا -1-6

و « جنگی رائمالمللی همچون »ج بین ائمبشردوستانه، منجر به ارتکاب جرممکن است نقض قواعد حقوق 

تواند  ها می است. این نقض المللی کیفری درج شده شود که در اساسنامه دیوان بین« »جنایت علیه بشریت

نتیجه مکلف به جبران  د که درنالمللی غیردولتی شو های بین دولت یا موجودیت پاسخگوییموجب 

 د.هایی خواهند بو چنین نقض قربانیان خسارت

داخلی و  تانه« در جریان مخاصمات مسلحانهو جدی حقوق بشردوس آشکارجنگی به هرگونه »نقض ائم جر

 د. دردنبال دارکیفری متهمان را به مسئولیت المللی دولت و  بین مسئولیت شود که می گفتهالمللی  بین

 حقوق مستمر و گسترده نقض از مواردی سوریه، برای تحقیق المللی بین کمیسیون سوریه، داخلی مخاصمه

 جرائم» آنها از برخی که است کرده گزارش اند، شده مرتکب درگیر های طرف کلیه که را بشردوستانه

 شوند که عبارت اند از: می محسوب «بشریت علیه جنایت» و «جنگی
 شکنجه -1-6-1

 ف درگیراطراکه  ،سازمان ملل برای سوریه، بارها اشاره کرده است الملل تحقیق های کمیسیون بین گزارش

ترین  جمله مهم ازد. ان روانی و جسمی شده های های تروریستی، مرتکب انواع شکنجه ویژه گروه به

میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر  7حقوق بشردوستانه، ممنوعیت شکنجه است. ماده  در نظام ها موضوع

پست رفتار ظالمانه، خالف انسانی یا  مجازات، ،شکنجه توان مورد آزار، کس را نمی »هیچ :دارد که می

عنوان  به ،پروتکل الحاقی دوم 4های ژنو و ماده  مشترك کنوانسیون 3عالوه در ماده  قرار داد«. به شمردن

 ت.داخلی، شکنجه ممنوع شده اس ترین منابع حاکم بر مخاصمات مسلحانه مهم
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انسانی ممنوع  حقوق بشردوستانه عرفی نیز شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه یا غیر 90موجب قاعده  به

نیز پذیرفته شده  المللی المللی کیفری و رویه قضایی بین است. ممنوعیت شکنجه در اساسنامه دیوان بین

 .است

 گیری گروگان -1-6-2

 اطراف اشاره کرده است که 2014 و مارس 2013ژوئیه  18ویژه گزارش  کمیسیون تحقیق، بههای  گزارش

گیری را ممنوع کرده است.  های ژنو، گروگان مشترك کنوانسیون 3ماده . اند گیری کرده گروگان ،درگیری

 از تضمینعنوان یکی  گیری را به پروتکل الحاقی دوم هم موضوع منع گروگان 4ماده  2قسمت )ج( بند 

گیری در  گروگانن همچنی است. اساسی برای غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد، شناسایی کرده های

به طور ها  المللی و رویه دولت رویه قضایی بین(، 96بشردوستانه عرفی )قاعده حقوق ارچوب مقررات هچ

اساسنامه روآندا  ،یوگسالوی سابقبرای  رأی این نهاد ،المللی کیفری منع شده و در اساسنامه دیوان بین قوی

 است. منزله جنایت جنگی تلقی شده به ،و دادگاه ویژه سیرالئون
 تجاوز و خشونت جنسی -1-6-3

المللی تحقیق، در مخاصمه  گزارش کمیسیون بین برجنسی در مخاصمات، معمول است. بناخشونت 

اما  ،ها ارتکاب یافته خانه و نیز در داخل اردوگاه به ویژه در بازدیدهای خانه سوریه، خشونت جنسی به

 می مرتکب یا کسانی چه کسی به طور دقیقها را  مورد اینکه این خشونت قضاوت و ارزیابی دقیق در

 .د، تا حدودی دشوار استنشو

عالوه  شوند. به مند می پروتکل الحاقی دوم بهره 4ماده  1مشترك و بند  3های کلی ماده  زنان از حمایت

عنف،  رفتارهای تحقیرآمیز، تجاوز به ،انسان جایگاهبه پروتکل الحاقی دوم، هتک حرمت  4ماده  2طبق بند 

ممنوع است و  ،شرمانه در هر زمان و هر مکان که باشد اجباری و هر نوع اهانت و تعرض بی هرزگی

 . ممنوع خواهد ماند

   دیوان به موارد فوق نیست. طبق اساسنامه فقط مربوط های ناشی از جنگ، مقابل آسیب حمایت از زنان در

 3المللی کیفری برای روآندا، تجاوز، فحشای اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی، موجد نقض ماده  بین

( 2) 8 المللی کیفری در ماده اینکه اساسنامه دیوان بینبه عالوه ی دوم خواهد بود. مشترك و پروتکل الحاق

ی کردن اجباری و حاملگ اجباری، عقیم هرزگیتجاوز، بردگی جنسی،  های اص، موضوعطور خ به( 6)ه( )

. کند تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان اعالم می جنگی و قابل ت هایاجباری را در شمار فهرست جنای

 بشردوستانه عرفی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی در کلیه درگیری حقوق 93همچنین طبق قاعده 

 ست.المللی ممنوع ا بین المللی و غیر مسلحانه بینهای 
 کودکان نقض حقوق اساسی -1-6-4

های  کردن آنها در جریان درگیری مجروح ،گیری، قتل هدف :ه موارد نقض ارتکابی علیه کودکانجمل از

بیان شده ها  کارگیری کودکان در جنگ توسط کلیه طرف به عنوان سپر دفاعی و استفاده از آنها به ،نظامی
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اجبار آنها  و مقابل چشم کودکان در پدر و مادرشکنجه  ،اعمال شکنجه و آزار کودکان، قتلبر  است. عالوه

است که  گفتند. الزم به رو هایی نیز نقض دیگری از حقوق ایشان به شمار می به مشاهده چنین صحنه

گیری و استفاده از کودکان در آخر، گزارش شده است. سرباز مورد به نسبت بیشتر، از اقدام شورشیان

. شود ارتکابی در جریان جنگ داخلی سوریه عنوان می های جمله موارد نقض عملیات نظامی نیز از

در عملیات نظامی  «النصره»و  «داعش»بان حقوق بشر، گروه تروریستی  دیدهسازمان بنابر گزارش  همچنین

 ند.کن خود از کودکان و نوجوانان استفاده می

های آوارگان در اردن، ترکیه و لبنان،  المللی به اردوگاه های بین های مداوم سازمان کمک به توجه به

اسفبار توصیف شده  کنترل شورشیان سوری، زیرمناطق  ها و شرایط کودکان سوری آواره در این اردوگاه

حقوق  اساسیِ هر دو طرف را به نقضِ ،2013مارس  11مورخ  ای که شورای امنیت در بیانیه گونه هب ،است

 سال 18کارگیری کودکان زیر  بر ممنوعیت به ویژه مفاد پروتکل اختیاری حقوق کودك، مبنی کودکان، به

 . کند ها متهم می در درگیری

های  نقض کنوانسیون حقوق کودك و قطعنامه ،، نقض پروتکل الحاقی دومجنگ در کودکان کارگیری هب

کند:  پروتکل الحاقی دوم تصریح می 4ماده  3 زیرا جزء )ج( بند ،ستاسازمان ملل نیز شورای امنیت 

مسلح ملی ممنوع است، همچنان که این  ها یا نیروهای »فراخوان کودکان زیر پانزده سال به خدمت در گروه

 «.نیستند ها درگیری افراد، مجاز به شرکت در

 عضو این کنوانسیون متعهد می ت هایدارد: »دول کنوانسیون حقوق کودك نیز مقرر می 38عالوه ماده  هب

شود، احترام  های مسلحانه که به کودکان مربوط می شوند به مقررات حقوق بشردوستانه در زمان درگیری

 درگیری هاسال در  15راجع به تضمین اینکه افراد کمتر از  عضو، هرگونه اقدام عملی ت هایدول ،بگذارند

 «.معمول خواهند داشترا  نکنندشرکت  به طور مستقیم

 در ایناست.  موضوع کودکان در مخاصمات مسلحانه همواره مورد توجه شورای امنیت سازمان ملل بوده

مورد  در 2014مارس  7مورخ  2143جدید شورای امنیت، تصویب قطعنامه  های ، یکی از اقدامخصوص

 بین در این قطعنامه، از نقض مستمر اصول و قواعد حقوق ءکودکان و مخاصمات مسلحانه است. شورا

عدم تعقیب و مجازات  ن،ندکیفرما های درگیر در مخاصمات مسلحانه با توجه به بی الملل توسط طرف

مند به موارد نقض  اهمیت توجه نظام بر پافشاریدر این قطعنامه با  ءانی کرد. شورا، ابراز نگرانمرتکب

ها و  برنامه آسان سازیهای عضو خواست در راستای  از آنها، از دولت سوء استفاده حقوق کودکان و

مسلحانه، اقداماتی کشی از کودکان در مخاصمات  کارگیری و بهره های مربوط به جلوگیری از بهکار دستور

 د.انجام دهن
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 اجباری جاییِ امکانات ضروری زندگی و جابه ،سترسی به مسکن مناسب، غذا، داروعدم د -1-6-5

حقوق اقتصادی،  پیمانارچوب هچ ها در دولت هایشدن مردم یک کشور، برخالف تعهد خانمان بی

 شود. در این خصوص، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجتماعی و فرهنگی محسوب می

 ها به ها یا گروه جایی خالف میل افراد، خانواده صورت جابه به، بیان کرده: »اخراج اجباری سازمان ملل

ینکه دسترسی به اشکال ست، بدون اا یا موقت از خانه یا سرزمین محل سکونت آنها همیشگیصورت 

 د«.گیر ها مدنظر قرار های قانونی و دیگر حمایت مقتضی حمایت

از بهترین حالت  برخورداریکس را در ها متعهدند: »حق هر ، دولتپیمان 12موجب ماده  همچنین به

 بیمارستان شدن افراد و حمله به که آواره حالی در ؛«به رسمیت بشناسند ه دست آوردنیبجسمی و روحی 

 د.رو در شرایط دشوار، نقض این حق به شمار می افراد گرفتن های درمانی و قرار ها و کلینیک

و عدم دسترسی آنها به  زندگیزیادی از مردم سوریه، سختی  خانمانی جمع هرحال، آوارگی و بی هب

اثر مستقیمی در عدم ، و مانند آنها دارو ،ن آب آشامیدنی سالم، مواد غذاییضروری زندگی همچو نیازهای

کردن غیرنظامیان از تجهیزات و امکاناتی که  شان دارد. بنابراین، محرومای برخورداری مردم از حقوق اساسی

الملل بشردوستانه ممنوع است و این امر در  حقوق بین ی است بر اساس مقرراتبرای بقای آنها ضرور

 د.شو عنوان جنایت جنگی محسوب می المللی کیفری به اساسنامه دیوان بین
 دادرسی عادالنههای  محاکمه و اعدام بدون رعایت تضمین -1-6-6

های سریع و  المللی تحقیق برای سوریه، چندین بار به انجام محاکمه و اعدام در گزارش کمیسیون بین

النصره، امری رایج نزد جمعی توسط گروه داعش و  های دسته عجوالنه اشاره شده است. همچنین اعدام

های ژنو،  شترك کنوانسیونم 3حقوق مدنی و سیاسی، ماده  پیمان ها شده است. این امر، نقضِ این گروه

بشردوستانه عرفی در این خصوص است. بر اساس جزء )ج( حقوق پروتکل الحاقی دوم و قواعد  6ماده 

صدور احکام و اجرای کیفر اعدام بدون رسیدگی قبلی المللی کیفری نیز  اساسنامه دیوان بین 8ماده  2بند 

 «جنایت جنگی»قضایی ضروری باشد،  های یح تشکیل شده و جامع کلیه تضمینطور صح دادگاهی که به

 ست.تلقی شده ا

بر درج ممنوعیت  تروریستی ممنوع است. عالوه های حقوق بشردوستانه، ترور و اقدام حال از منظر هر به

کنوانسیون  147و  33المللی همچون مواد  در قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین اقدامات تروریستی

 4ماده  2قسمت )ج( بند  ،پروتکل الحاقی اول، در حوزه مخاصمات داخلی هم 51چهارم ژنو و ماده 

داند که در هر مکان و زمانی  اعمالی می جمله از« را تی»اعمال تروریس به روشنیپروتکل الحاقی دوم، 

 :دارد باره مقرر می پروتکل در این 13عالوه ماده  منوع است. بهم

 خشونت هایشود. اعمال و تهدید جمعی نباید مورد حمله واقعیا  صورت فردی به، جمعیت غیرنظامی»

 «.آمیزی که هدف اولیه آن، گسترش ترور و خشونت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع است
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های  مند حقوق بشردوستانه و رشد فعالیت مناسبی برای نقض گسترده و نظاممخاصمات داخلی، بستر 

 قتل، شکنجه، گروگان :تروریستی است. بدیهی است در جریان این مخاصمات، وقوع اعمالی همچون

 ویژه زنان و رحمانه علیه غیرنظامیان و به آمیز و بی عنف، انجام رفتارهای خشونت گیری، تجاوز به

شود. در بحران سوریه که نمونه عینی مخاصمه مسلحانه داخلی است، هر روز  ایج میکودکان، امری ر

ویژه با تشدید فعالیت  های حقوق بشردوستانه به شدن غیرنظامیان و ارتکاب نقض خبرهایی از کشته

شود. در این راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقام رکن حافظ صلح  ها منتشر می تروریست

هایی، خواستار الزام  ها و بیانیه ها، با صدور قطعنامه بخشیدن به درگیری منظور پایان المللی به جامعه بین

 مسالمت راه های دادن مخاصمه از حقوق بشردوستانه و پایانهای های مخاصمه به پایبندی به تعهد طرف

 له برخی کشورهای عربِهای بزرگ در این خصوص و مداخ آمیز شده است. اما اختالف دیدگاه قدرت

کند و رویکردی یکسان  اعمال حتمیو  شایستهمنطقه، مانع از آن شده است که شورای امنیت، تصمیم 

 . دادن به بحران سوریه شکل بگیرد جهت پایان

های شورای امنیت و مجمع عمومی، وقوع  المللی تحقیق برای سوریه و قطعنامه های کمیسیون بین گزارش

از طرف دیگر،  کرده است. اثباتنقض گسترده و مستمر قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه سوریه را 

بشردوستانه حاکم بر حقوق های مسلح مخالف و شورشیان سوریه نیز ملزم به رعایت حداقل قواعد  گروه

پروتکل الحاقی  4ترك و تضمین اساسی مندرج در ماده مش 3مخاصمات مسلحانه داخلی همچون مفاد ماده 

در ارتباط با حمایت از غیرنظامیان و نیز ، درگیر اطرافبشردوستانه،  هرحال از منظر حقوق هستند. به ،دوم

های  بر عهده دارند. به عبارت دیگر، طرفتعهد و الزام  ،های جنگی کارگیری ابزار و روشبه  محدودیت

 های مشترك و تضمین 3ستند مفاد ماده ، حداقل ملزم هآمریکا و متحدانشاز جمله  مخاصمه سوریه

در بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم، اسناد حقوق بشری مربوطه و نیز معاهده منع تسلیحات شیمیایی 

واند ت بشردوستانه میحقوق  هایای که نقض این اصول و تعهد گونه به ،طول این مخاصمه را رعایت کنند

المللی و کشورهای دیگر را  المللی آنها را فراهم کرده و حتی واکنش جامعه بین بین مسئولیت زمینه تحقق

ریه نسبت دوستانه در مخاصمات مسلحانه، سوبشر حقوق نتیجه اینکه: در بحث نقض 1باشد.به دنبال داشته 

استفاده از سالح های شیمیایی  است زیرا،، این حقوق را با کیفیت بیشتری نقض کرده آمریکا و متحدانشبه 

 . حقوق از جمله حقوق بشردوستانه بین المللی نداردعلم  ی جایگاهی در ماهیّتو سمّ

 
مخاصمه داخلی زام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در ت(، تعهد و ال1394توکلی طبسی، ع، و ف، منصوری، ). 1

 .52سوریه، مجله حقوقی بین المللی، شماره 
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المللی  بیندر دیوان ریه توسط آمریکا و متحدانش سوامکان تعقیب دولت  -2

 کیفری
در نتیجه  ،2013 اوت 21م کردند در الها اع به بحران سوریه هنگامی بود که خبرگزاری ها اوج توجه

انجام بازرسی کارشناسان  پس از. اند نفر کشته شده 1400ش از یح شیمیایی در سوریه، بالاستفاده از س

در  شیمیاییح الاستفاده گسترده از س، در گزارش خود 2013سپتامبر  16 سازمان ملل متحد، این سازمان در

 حقیقت گروههمچنین  کرد، قبول را غیرنظامیان شده است سنگینِ که منجر به تلفاتِ (غوطه) قدیم دمشقِ

 قبولرا  2017و  2015سال های  ح شیمیایی درالهای شیمیایی، استفاده از س حالممنوعیت س سازمانِ یابِ

 کرد.

موضوع »امکان ارجاع  المللی کیفری نیست، با توجه به اینکه دولت سوریه عضو اساسنامه دیوان بین

 حقوقی و فنی واردمتنها از طریق شورای امنیت وجود دارد.  از طرف آمریکا و متحدانش،سوریه« به دیوان 

در راستای اصول و اهداف اساسنامه دیوان تجزیه و  قرار است مطرح شود که در خصوص این موارد ای

 د.ش خواهد تحلیل

 حیت ذاتیالص -2-1

المللی کیفری را  ح شیمیایی در سوریه به دیوان بینالاستفاده از س موضوعای که ارجاع  از تعیین شیوه جدا

منزله  داخلی سوریه به بحرانح شیمیایی در الس کارگیریِ به سِفْآیا نَ ،کند، تعیین اینکه پذیر می امکان

 پژوهشالمللی کیفری است یا خیر، موضوع این بخش از  حیت دیوان بینالص زیرارتکاب یکی از جرایم 

 بین ح شیمیایی در مخاصمه مسلّحانه غیرالکارگیری س به که ،ن در ادامه بررسی خواهد شداست. بنابرای

 حیت دیوان قرار بگیرد؟الص زیر ت هایمصادیق جنایتواند یکی از  المللی می

 نسل زدایی -2-2

المللی  دیوان بین زدایی، آنگونه که در اساسنامه تواند مصداق نسل ح شیمیایی در سوریه میالاستفاده از س

شدید  اساسنامه دیوان، کشتن افراد یا آسیبِ 6ماده  2و  1 باشد؟ بر اساس بندهای کیفری مقرر شده است

قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی  جسمانی به آنها در صورتی که به

 شود. محسوب می «زدایی نسل»صورت گرفته باشد، 

 جنایت علیه بشریت -2-3

 های ملل متحد، انجام تحقیقسازمان یرکل وقت دب «بان کی مون»غوطه، به  2013اوت  21پس از حمله 

ح شیمیایی در السریع در خصوص این حمله شیمیایی را ضروری دانست و اذعان داشت که استفاده از س

در هر  ح شیمیایی در هر مکان، توسط هر شخص والاست و استفاده از س «جنایت ضد بشریت»سوریه، 

 د.رو الملل به شمار می شرایطی نقض حقوق بین
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 جنایت جنگی -2-4

با دو  20و 18، 17 های استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه بر مبنای پاراگرافدانستن  جنگیجنایت 

 :مواجه است زیرمانع به شرح 

صراحت  شیمیایی را به های حالکنندگان آن، س دهد که تهیه نویس اساسنامه رم نشان می سوابق پیش .1

 های ناقض اصل تفکیک و اصل حالس :مقرر کردند که 20 و در پاراگرافحذف نموده  8 از لیست ماده

انگاری  از جرم به روشنی افطرایعنی ند، در لیستی ضمیمه اساسنامه شو ،پس از اینمنع رنج بیهوده، 

 ند.کردواگذار کرده و آن را به وقت دیگری  اساسنامه خودداری ها در حالاین نوع س

المللی  مسلّحانه بین مه هایها مربوط به مخاص پاراگرافانگاری مصادیق این  ها و جرم ممنوعیت .2

اکنون باید . ستالمللی ا بین جاری در سوریه از نوع داخلی یا غیر ه هایاست و حال اینکه مخاصم

داخلی سوریه را  اتح شیمیایی در مخاصمالتوان استفاده از س می موجود،با وجود موانع  دید که

در جواب باید گفت دو  یر؟جنایت جنگی دانست یا خ و در نتیجه 20و 18، 17 هایف پاراگرا مصداق

 مانع مطرح است:

 اساسنامه 8شيوه تفسير ماده  .1

اثر  جمله گازهای سارین، کلر، آمونیاك و خردل، های شیمیایی از حالس بیشترِهمان طور که گفته شد، 

 خفهنیز استفاده از سالح های سمی و  18 و 17و پاراگراف های  کنندگی دارند کنندگی و خفه مسموم

 مرتبط را نیز المللی اساسنامه دیوان، معاهدات بین 21( 2) دانند. از طرفی ماده می «جنایت جنگی»کننده را 

یکی از سالح های شیمیایی  1993 دیوان قرار داده است. کنوانسیوندر  در زمره منابع حقوقی قابل اعمال

مهمّات و  ،شیمیایی سمّی مواد»ح شیمیایی را السخود،  2 این معاهدات است. این کنوانسیون در ماده

اند و  طور خاص جهت کشتار یا دیگر صدمات از طریق خواص سمّی شیمیایی تولید شده ادواتی که به

( )ب( 17) کند. همچنین جزء دوم ماده عریف میت« این مهمّات و ادواتاز سایر تجهیزات مرتبط با استفاده 

 د:دار مقرر می ،عناصر جرایم سندِ 8( 2)

 از طریق خواص سمّیِ ،در جریان عادی وقایع متِالی به سنان بوده که موجب مرگ یا آسیب جدماده چ»

نان بوده که ابزار چگاز، ماده یا : »دارد همان سند مقرر می 8( 2( )ب( )17) و جزء دوم ماده« شود آن می

 یا سمّیِ آور خفگیاز طریق خواص  ،مت انسان در جریان عادی وقایعالی به سموجب مرگ یا آسیب جد

 .«شود خود می

 در درگیری «سولفور خردل»و  آمونیاك ،استفاده از گازهای سارین، کلر در ظاهر ،ذاتیبنابراین به لحاظ 

 د.خواهد بو «جنایت جنگی»المللی  های مسلّحانه بین

 

 هاي سوريه درگيري بودن المللي بين غير .2
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)ب(  بند د،نهای سمّی محسوب شو حالحال در صورتی که گاز سارین، کلر، آمونیاك و خردل، مصداق س

کرده،  المللی فرض نظر را در جریان مخاصمه مسلّحانه بین جنایات جنگی مورد اساسنامه دیوان، 3ماده 

مصادیق جنایات  یکی از :توان گفت باز هم می پس ،سوریه از نوع داخلی استحالیکه مخاصمات در

 حیت کند، رخ داده است؟الاِعمال ص چنان که دیوان بتواند بر آن جنگی، آن

 بین اگرچه دیوانرد. های زیادی دا شرح چگونگی آن، پیچیدگی اماپاسخ مثبت است،  رسد ه نظر میب

الملل، استفاده از  حقوق بین: سابق در رأی تجدیدنظر تادیچ اظهار داشتوی الالمللی کیفری برای یوگس

 حقوق در گفته شدهکرد که ممنوعیت  مالح شیمیایی در مخاصمات داخلی را ممنوع کرده و همچنین اعسال

 حیتِالبر ص، 8 از بخش دوم مادهبند )ب(  اساسنامه رم در روشنیولی  کیفری نیز وجود دارد، الملل بین

حیتی در المصداق جنایت جنگی و اِعمال چنان ص المللی، مانع از تحقق دیوان در مخاصمات مسلّحانه بین

 .مورد مخاصمات داخلی سوریه است

 ی اوگاندا نقطهالدر کامپا 2010در سال المللی کیفری ، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بیناین وجودبا 

موجب  افزارهای ممنوعه برداشته شد و به استفاده از جنگای بر ها محدودیتبرخی در آن، عطفی بود که 

ها را  حالکارگیری برخی از این س های عضو در اساسنامه دیوان به وجود آوردند، به حاتی که دولتالاص

ماده  حالمصداق جنایت جنگی یافتند. اعضای اساسنامه با اص ،المللی نیز بین در مخاصمات مسلحانه غیر

»کاربرد سم و  المللی را به بین اساسنامه دیوان، شمار جنایات جنگی در مخاصمات غیر 8( 2( )ب( ))ه

مواد یا  ت،الکننده، سمّی یا سایر گازها و تمام سیا استفاده از گازهای خفهسالح های سمی« و نیز »

کشوری که آن را  حات برای هرالساسنامه، این اصا 121( 5توسعه دادند. بر اساس ماده ) ،«ابزارهای مشابه

تصویب کرده اند.  حات راالکشور این اص 35 خواهد بود. تاکنون تنها اجرای آن اجباری ،تصویب کند

ست، تصویب نکرده ا حات راالدر رابطه با دولتی که اصمقرر می دارد که: » 121ماده  5جمله دوم بند 

دولت به وقوع بپیوندد، دیوان  حات توسط یکی از اتباع آن یا در سرزمین آنالهنگامی که جرایم مشمول اص

 «.حیت نخواهد کردالنسبت به آن اعمال ص

با این حال ت. عضو اساسنامه رم نیس از آغازرا تصویب نکرده، بلکه  االکامپ 2010 حاتالتنها اص سوریه نه

داخلی  هح شیمیایی در مخاصمالکارگیری س حیت ذاتی دیوان در مورد بهالعمال صا قابلیترابطه با  در

المللی دانسته شود، اعمال  ای و بین صلح و امنیت منطقه ،سوریه، در صورتی که بحران سوریه، مخلِّ

 اساسنامه 13)ب(  موجب ماده امنیت به با ارجاع آن توسط شورای حیت دیوان بر وضعیت سوریه،الص

 د.پذیر خواهد بو امکان

اساسنامه، عضویت دولت یا اتباع آن،  13)ب( در ارجاع شورای امنیت بر اساس ماده  به عبارت دیگر،

عضویت، بر آن دولت  بحثگرفته، فارغ از  حات صورتالجمله اص موضوعیت نداشته و کل اساسنامه، از

 .قابل اعمال خواهد بود
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 دیوانحیت الامکان اعمال ص -2-5

در قلمرو  کیفری المللی حیت دیوان بینالص زیرآنگاه که وقوع جرایم اساسنامه رم  13و  12بر اساس مواد 

باع که این جرایم را یکی از اتْ کشوری مسلّم شده یا تا حدود زیادی محتمل است، در صورتی ذاتی یا تبعیِ

از آنها رخ داده باشد، دیوان  یکیهای عضو اساسنامه مرتکب شده یا در قلمرو ذاتی یا تبعی  دولت

   که جرم در قلمرو کشور هنگامی در غیر این صورت، یعنیت. حیت رسیدگی به آن را خواهد داشصال

از طرف شورای امنیت به  ،وردرجاع مآن، ا حیت دیوان برالعضو ارتکاب یافته است، تنها راه اعمال ص غیر

این بدان ت. منشور ملل متحد صورت خواهد گرف ای بر اساس فصل هفتم دیوان است که در قالب قطعنامه

 بین آمیزی برای صلح و امنیت خطرشورای امنیت، عامل  ن جرایمی باید از طرفیست که وقوع چنا معنا

 د.المللی تشخیص داده شو

ح شیمیایی الس گسترده از کم و بیشمبنی بر استفاده  بازرسی سازمان ملل متحد گروهم گزارش الپس از اع

جنگی رخ داده است.  م کرد که در سوریه جنایاتالسازمان ملل اعوقت  در سوریه، بان کی مون، دبیرکل

 .دانست آشکارهمچنین وی وقوع جنایات علیه بشریت را نیز در سوریه 

ها راه رسیدگی دیوان به المللی کیفری نیست، تن ، عضو اساسنامه دیوان بیناما با توجه به اینکه دولت سوریه

 آمده از طریق قطعنامه شورای امنیت است که با توجه به حمایت دولت ، ارجاع وضعیت پیشورداین م

توسل این دو عضو دائم شورای امنیت به حق وتو، به  ،روسیه از سوریه و احتمال زیاد به ویژههای چین و 

 .ستبرخوردار ای ای از احتمال کم ن قطعنامهیرسد که صدور چن نظر می

موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای  به :کند که اساسنامه رم تصریح می 13)ب(  مهم آنکه ماده

اساسنامه، در آن  5 جنایات مندرج در مادهاز  رسد، یک یا چند مورد را که به نظر می« وضعیتی»امنیت، 

»وضعیت«  عنوان ارجاع طرفه را به توان ارجاع یک حال می کند. ارتکاب یافته است، به دادستان ارجاع می

به شیوه تفسیر درباره این ماده  وابسته در اینجا پاسخ به این سؤال، اساسنامه رم پذیرفت؟ 13)ب(  ماده زیر

ه کنندگان اساسنام عبارت و دیگری توجه به معنای مقصود تهیه واژه به واژها ی ظاهریاست: یکی تفسیر 

 است.
 واژه به واژهمعنای  -2-5-1

طرفه  جواز ارجاع یک ،13)ب(  در ماده «یک یا چند مورد از چنان جنایاتی»رسد عبارت  به نظر می

وقوع  به تنهاییدهد، یعنی ارجاعی که  ح شیمیایی، توسط شورای امنیت را میالاستفاده دولت سوریه از س

ارجاع، شامل شود. به بیان دیگر، شورای امنیت  شیوه یاز  صرف نظرحیت دیوان را الص زیریکی از جرایم 

رسد که  حیت دیوان اتفاق افتاده یا به نظر میالص زیرتواند با توجه به اینکه یک یا چند مورد از جرایم  می

که در آن تعیین مرتکب به  «وضعیت»به دو صورت، یعنی در قالب یک اتفاق افتاده است، موضوع را 

 افطرا، در عمل، جرم را به یکی از طرفه ارجاع یک شود، ارجاع دهد یا آنکه با تشخیص دیوان موکول می

به وقوع  ،تنهاتوجه  این شیوه تفسیری، جدیّتند. مرکز بدا بیگناهطرف دیگر را و  درگیری منتسب نموده
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المللی  ای که در حفظ صلح و امنیت بین حیت گستردهالن، شورای امنیت با توجه به صایجرم است و بنابر

 ت.ارجاع موضوع به دیوان از آزادی عمل بیشتری برخوردار اس شیوه یدارد، در 
 تفسیر از طریق کشف مقصود نویسندگان اساسنامه -2-5-2

 های مقررات نویس پیش پیشینه هایحدودی با  تا 13)ب(  ماده واژه به واژهرسد که تفسیر  به نظر می

ند که نویسندگان همسو هست، 13)ب(  اصلی در مورد ماده باشد. بسیاری از آثار علمیِ مخالفاساسنامه 

یمی را که جرا ،اند که به شورای امنیت اجازه دهند تنها نویس اساسنامه رم، چنین منظوری نداشته پیش

و  «ثْبُیْویلیام شَ»این باره،  . دره شودداارجاع د به این نهادتوسط یک طرف مخاصمه ارتکاب یافته است 

 د:نویسن از اساسنامه رم می «رْپروفسور تریفتِ»در کتاب تفسیر ماده به ماده  «ویلیامز شارون»

ها.  است نه به قضیه مربوط ها به وضعیتحقیقت به همین دلیل است که مفهوم ارجاع در اساسنامه رم،  در»

   را )دیوان(  مشروعیت سازمان طرفه که این ادبیات به این خاطر به کار گرفته شد تا از خطر ارجاع یک

 «جلوگیری شود ،اندازد خطرتوانست به  می

در ارجاع « جنایات یک یا چند مورد از» نیز در همین کتاب، نگاه مشابهی درباره عبارت «سیآنتونیو مارچِ»

 :ساسنامه رم داردا 14 موضوع ماده یها دولت

ها باید  دولت ت هایطرح پیشنهادی را که هدف از شکایکنندگان در فرایند مقدماتی، این  گرچه شرکت»ا

 دولت یت هایاین نگرانی ابراز شد که شکاه بودند، خوبی درك کرد ها باشد نه جرایم خاص، به وضعیت

 ها نباید بتواند ارجاع را به جرایمی که یک طرف مخاصمه در یک وضعیت مرتکب شده است، محدود کند

به عبارت دیگر، دادستان . توان آنها را مورد تحقیق یا پیگیری قرار داد، محدود کند یا ملّیت کسانی را که می

حیت دیوان در یک وضعیت، الص زیرخاطر جرایم  تا از همه کسانی که ممکن است بهباید آزاد باشد 

 «.داشته باشند، تحقیق به عمل آورد وظیفه

های مسلحانه داخلی  ح شیمیایی در درگیریالتوان استفاده از س عات موجود، نمیالبا توجه به اسناد و اط

 حات اساسنامه الدانست. اما بر اساس اص «تجنایت علیه بشری»و  «زدایی جنایت نسل» ثالسوریه را م

  یوان با توجه به هدف آن، که همانو نیز از طریق تفسیر اساسنامه د «الکامپا»المللی کیفری در  بینن دیوا

کارگیری ه ب ی است،جهانجامعه  توجهمورد  ت هایترین جنای ن مهماماندن مرتکب کیفر دادن به بی پایان

 8وم ماده بند )ب( از بخش د 18و 17 های مصداق پاراگراف سوریه، جنایت جنگیتسلیحات شیمیایی در 

 صالحیت ذاتی دیوان قرار دارد. اساسنامه رم بوده و زیر

کارگیری تسلیحات شیمیایی در مخاصمات  ز آنجا که سوریه عضو اساسنامه رم نیست، ارجاع موضوع بها

مصوبه شورای  ،موجب ، تنها بهآمریکا و متحدانش توسط المللی کیفری داخلی این کشور به دیوان بین

 «وضعیت»اساسنامه رم ممکن خواهد بود و شورای امنیت وظیفه دارد  13)ب(  ساس مادها امنیت و بر

که در غیر این صورت، ، چرا«یی راح شیمیاالاستفاده دولت سوریه از س»نه  ،سوریه را به دیوان ارجاع دهد
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ف القضاوت سیاسی خود قرار داده و عملکردی خ اثرگذاری زیرشورای امنیت، رسیدگی قضایی دیوان را 

سوریه،  داده در روی ت هایو گستردگی جنای کشته هاکیفری خواهد داشت. شمار  اساسنامه و عدالتِ

شک  بیبود،  به دیوان ارجاع شده یادشدهوضعیت  2014 دار کرده و اگر در سال وجدان انسانی را جریحه

 اقدام مجمع عمومی ملل متحدنمی رفت.  2017تا  و تکرار استفاده از تسلیحات شیمیایی سرپیچی ترس از

المللی کیفری در ایجاد سازوکار  عضو دیوان بین ت هایو همراهی دول «اشتاین لیختن»به پیشنهاد نماینده 

 شدیدترین جرایم بین پاسخگویحقیق و تعقیب افراد برای همکاری در ت ،یالملل طرف و بین مستقل، بی

بر  2016 تحول ارزشمندی بود که از پایان، 2011 یافته در جمهوری عربی سوریه از مارس المللی ارتکاب

بلکه ، این سازوکار، محکمه کیفری نیستخورد.  رسیدگی کیفری به وضعیت سوریه در آینده رقمبه  باور

 2011 مدارك مختلف مربوط به وضعیت سوریه از مارس طرف است که اسناد و منصفانه و بی یارچوبهچ

شود،  آمادهن رسیدگی کیفری به وضعیت سوریه کند تا در شرایطی که امکا آوری و پردازش می را جمع

المللی  بین یا المللی کیفری باشد یا محکمه ترکیبی محکمه، چه دیوان بین مورد استفاده قرار گیرد. این

شده در پژوهش  های ارائهل المللی کیفری را به محل اجرا بگذارد و بر اساس تحلی حقوق بینباید خاص، 

 ح، درالعنوان س به «ردلخَ ولفورسُ»و  «آمونیاك»، «نکلریَ»، ن«ساریَ» حاضر، استفاده از گازهای شیمیایی

که با شناسایی شورشیان خواهد بود، چرا «جنایت جنگی»، اطرافسوریه، توسط هرکدام از  داخلیه مخاصم

مشترك  3ماده  صورت ویژه، المللی به بشردوستانه بین عنوان طرف مخاصمه، قواعد حقوقِ سوریه به

 2های هر دو طرف حاکم خواهد بود.بر رفتار 1977و پروتکل دوم الحاقی  1949کنوانسیون های ژنو 

 :، از اعضای تیم سازمان منع تسلیحات شیمیایی که درباره این حمله تحقیق کرده، می گوید«لوگُمُ نفِتِسْاِ» 

متعلق به  خان شیخون به کار برده شدهگاز سارینی که در حمله به ، دهد می شواهدی پیدا کرده که نشان

 2014شبیه نمونه هایی بود که در سال  به طور کاملوی می گوید این گاز سارین . ه استدولت سوریه بود

د. سلیحات از سوریه با خود آورده بوتیم سازمان منع تسلیحات شیمیایی، هنگام از بین بردن انبار این گونه ت

 این موضوع را می ،همم( جی)ی شیمیای تسلیحات منع سازمان و متحد ملل سازمان مشترك تحقیقات تیم

 1.دپذیر

کارگیری تسلیحات شیمیایی  عضو اساسنامه رم نیست، ارجاع موضوع بههمانگونه که گفته شد چون سوریه 

ممکن  موجب مصوبه شورای امنیت المللی کیفری، تنها به در مخاصمات داخلی این کشور به دیوان بین

که تفاده از سالح شیمیایی در سوریه اس مشکلسیاسی در حل  ورزیِکینه منجر به  ،در عملاست که 

 موضوع حقوق بین الملل کیفری است، خواهد شد.

 
 المللی بین دیوان توسط سوریه در شیمیایی سالح کارگیری به تعقیب امکان (،1398) م، حسینی، آقایان ح، م، . مجنده،2

 .60شماره المللی، بین حقوقی کیفری، مجله
1. https://www.bbc.com/persian/world-features-45876584. 
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آمریکا و ل استفاده از سالح شیمیایی به تعامل با شکرفت از مبرون  ساده کردنسوریه برای در نهایت، 

 .بود و متحدانش تحویل سالح های خود در مقابل عدم حمله آمریکا ،رضایت بخشید و آن متحدانش

مسئولیت  دکترینان سوریه از منظر نسبت به بحر آمریکا و متحدانشعملکرد  -3

 حمایت

و  138سیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی، مفهوم مسئولیت حمایت در بندهای یپس از گزارش کم

 :قید شد 2005 در سال سند اجالس سران 139

، «جنایات جنگی»، «کشی نسل»هر دولتی مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر آن آمده  138در بند 

را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل پیشگیری از چنین جرائمی  «جنایات علیه بشریت»و  «پاکسازی قومی»

کنیم.  پذیریم و مطابق آن عمل می سئولیت را میو تحریک آنها با ابزارهای مناسب و الزم است. ما این م

کرده و از سازمان ملل  تشویقها را در اجرای این مسئولیت یاری و  بایست دولت المللی می جامعه بین

 د.توانایی هشدار اولیه پشتیبانی کن ساختنمتحد در 

برابر جنایات جنگی، پاکسازی المللی به منظور حمایت از مردم در  جامعه بینمی گوید:  139و در بند 

بشردوستانه و دیگر ابزارهای  استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، وظیفهومی و جنایات علیه بشریت، ق

منشور ملل متحد را بر عهده دارد. در چنین وضعیتی اگر  «هشتم»و  «ششم» ل هایآمیز مطابق فص مسالمت

جنایات  کشی، ملی در حمایت از مردمشان در برابر نسل های باشند یا مقام ابزارهای مسالمت آمیز ناکافی

ناکام باشند، ما آماده هستیم تا از طریق شورای  آشکاری قومی و جنایات علیه بشریت بهجنگی، پاکسازی 

های  و بر مبنای مورد به مورد و با همکاری سازمان «هفتم»امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل 

 .عمل آوریمرا به جمعی قاطع و به موقع  ات، اقدامهای مربوط منطقه

نظام مند آن هستیم، بیانگر نقض گسترده و تا به امروز شاهد  2011جه به آنچه از فوریه در سوریه با تو

نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح یادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی حقوق بن

. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت می باشیمدر بحران سوریه  آمریکا و متحدانشحمایت  زیرمخالف 

شوراء به دلیل اختالف شدید میان اعضای دائم خود، بنا  صلح و امنیت بین المللی، شوربختانهدر برقراری 

ئولیت حمایت و عمال مسدارند، به ناتوانی در اِ )سوریه( ت به آن کشورمتفاوتی که نسب اهدافبه مصالح و 

 .دچار شده استر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه گسترش نقض مکرّ

زمان ملل، خشن و به قطع، اقدامات نیروهای مسئول بنابر گزارش های کمیسیونر شورای حقوق بشر سا

چون، در مرحله آشوب و تظاهرات خیابانی است، در حوزه قلمرو دکترین مسئولیت سرکوبگرانه بوده و 

 حمایت قرار نخواهد گرفت.

های غازین بحران در سوریه، توسط نیرودر ماه های آ «مصحِ»و  «بلِاِد»، «عاردَ»محاصره شهرها از جمله 

که معترضان در قالب گروه و دسته های منسجم دست به اسلحه نبرده و  دولتی یا هوادار دولت تا آنجا
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اند برای دفاع در مقابل حمله  اگر مسلح شده دست کمحمله به نیروهای دولت مرکزی را تدارك ندیده یا 

که معترض به اوضاع هستند و ین بشر است، زیرا محاصره مردم یک شهر ، از موارد نقض حقوق بنیادباشد

ده از نیروی هوایی برای امراکزِ تجمع مردم یا استف ز سالح های سبک و سنگین، گلوله بارانِاستفاده ا

مند حقوق بنیادین را به ذهن قض گسترده و نظام ن مخالفان، شدت، وبیدن جایگاه هایدرهم کتضعیف و 

 .ی رساندم

تراض ها همراه با آرامش و به ، اع2011ای حقوق بشر تا آگوست گزارش معاون کمیسیونر ارشد شوربنابر 

 وجود داشت، اگرچه پیش از آن نیروهای ارتش با استفاده از تانک و زره درگیری پراکنده بین اطرافطور 

در نقاط مختلف مستقر شدند، پس از  «ریفِ دمشق»و منطقه  «حِمص»، «بانیاس»، «عادر»َپوش به شهرهای 

 رتش و نیروهای امنیتی افزوده شد. جلسه ویژه شورای حقوقحمالت هوایی و زمینی ا این تاریخ به شدتِ

بشر  ، برای بررسی وضعیت بحرانی سوریه تشکیل شد و دو روز بعد شورای حقوق2011ِ آپریل 27بشر در 

علیه معترضان توسط مقام های ، استفاده از خشونت مرگبار روشنی را صادر کرد که به «s -1/16»قطعنامه 

لت سوریه را مکلف کرد تا در برای دسترسی به مراقبت های پزشکی را محکوم و دو خودداریسوریه و 

حقوق بشر و آزادی های اساسی به تمامی نقض های حقوق بشر پایان دهد و احترام کامل برای  اسرع وقت

اتی و مخابرزه دسترسی به شبکه های اینترنتی، باشد. همچنین اجا دارا ،آزادی بیان و اجتماع شامل:

 ، شورای2011ِآگوست  22ادر شود. در جلوگیری از سانسور گزارش ها و دسترسی خبرنگاران خارجی ص

در سوریه،  پیکاویمقرر کرد تا کمیسیون بین المللی تحقیق و  «s -1/17»حقوق بشر طی قطعنامه شماره 

بشردوستانه از وق حققضِ مقرراتِ قواعد حقوق بشر و مسئول تحقیق و بررسی در مورد تمام موارد ن

حکایت از وقوع یک  ،شود. از این رو گزارش های دریافتی از کمیسیون و نمایندگان اعزامی 2011مارس 

 فاجعه انسانیِ ناشی از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر دارد.

مبارزه  که گروه های مخالف وارد حوزه یکرد که در سوریه، دولت پس از آن باید به این نکته توجه

« و اجناد الشام»، «جبهه النصره»، «القاعده»مسلحانه شدند و از سویی شبه نظامیان اسالم گرای سلفی مانند 

نظامی و تصرف بخش هایی از کشور پرداخته  وارد سوریه شده و به اقدام های ،«داعش»آنها در نوك همه 

برای تصرف و تسلط بر تمامی خاك  و حتی با نیروهای ارتش آزاد سوریه، در کنار مخاصمه مسلحانه،

سوریه با نیروهای دولتی هم وارد نبرد مسلحانه شدند، اوضاع به گونه ای رقم خورد که نقض مکرر و نظام 

تندروی اسالم گرا ی را شاهد بودیم، به خصوص در مناطق تحت تصرف گروه ها بشر مند حقوق بنیادین

هم در این مناطق ناتوان از جلوگیری از نقض گسترده و  دولت سوریه که «النصرهجبهه »و  «داعش»مانند 

مجمع عمومی  بیانیه سران در اجالسیه 139و  138نظام مند حقوق بنیادین بشر است. به موجب بندهای 

دکترین مسئولیت حمایت، وقوع یکی از جرایم  یکی از ارکان تشکیل دهنده، 2005سال ملل متحد در 

است. در موضوع سوریه وقوع  «پاکسازی قومی»یا  «جنایات جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نوسیدژِ»
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 ،اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 8آن طبق ماده  جنگی حتمی است که از جمله مثال آشکار جرایم

خفه کننده است که چندین مرتبه از سالح شیمیایی یا  استفاده از سالح های شیمیایی یا گازهای سمی و

موجب  بحثمسلحانه در این کشور استفاده شده که همین  خفه کننده در عرصه درگیریی سمی و گازها

 ،، اما نکته اساسی این است که دولت سوریه با فرضعنامه از سوی شورایِ امنیت می شودصدور دو قط

حفظ استفاده آن توسط مخالفان، توانایی الزم برای  چنین سالح های ممنوعه ای، دوم:عدم استفاده از  اول:

 حقوق بنیادین بشری مردم سوریه را ندارد.

عمال مسئولیت حمایت در سوریه قطعی است، اما از حیث عملی به خواست و نظر نظری، اِ از جهت

 اعضای دائم شورای امنیت بستگی دارد.

تر توسعه داعش در اروپا و از همه مهم  های همسایه،موج میلیون ها آواره و پناهجوی سوری به کشور

 ه، همگی گویای ایجاد چالشی بزرگ و عمیق برای دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه بود.سوری

که به نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای با توجه به مسئولیت حمایت در بحران سوریه  حال جا دارد

 بپردازیم.

 نقش سازمان ملل متحد -1-3

شورای  نقش شورای امنیت؛اول: نقش سازمان ملل متحد در بحران سوریه به دو بخش قابل تقسیم است. 

امنیت بر خالف بحران لیبی و با وجود قطعنامه های متعدد و در بحث نقض گسترده حقوق اساسی بشر و 

مسلحانه داخلی،  یکشمکش ها و درگیری هاتهدید علیه صلح و امنیت بین الملل، به ویژه در هنگام وقوع 

ممانعت روسیه و چین با هرگونه مداخله یا اقدام هایی که در مرحله واکنشی برای مسئولیت  به دلیل

حوزه اقدام و ایفای وظایفی را  ،مکرر قطعنامه های پیشنهادی، در عملحمایت در نظر گرفته شده و وتوی 

منشور از بابت حفظ صلح و امنیت بین المللی به اعضای دائم آن تفویض شده است،  24که در راستای ماده 

به منشور که  39اولیه شوراء به صدور بیانیه موضوع ماده  عمل کرده است. اما اقدام هایبی فایده محدود و 

ح های شیمیایی در با توجه به استفاده ارتش سوریه از سال ولی کشیده شد. ،است اختیاری صورت اتفاقی

محکوم کردن  ، در کنار2013سپتامبر  27مورخ  2128، طی قطعنامه شماره همکاری شوراء با، 2013سال 

ز بر این مطلب که استفاده ا پافشاریریف دمشق و با  «غوطه شرقی»کاربرد اینگونه سالح ها در منطقه 

درگیر را، از کاربرد این نوع سالح ممنوع کرد و  الملل است، اطرافحقوق بین جدی  سالح شیمیایی نقض

کرد تا در  را موظف ت های سومبرای هر دو طرف مقررات سختگیرانه ای را وضع کرده و حتی دول

شیمیایی، تجهیزات، کاالها و فناوری یا کمک های مربوطه از سوریه به  های سالحصورت آگاهی از تهیه 

قلمرو سوریه از  آغاز زیر پرچم آن، حال،از آن توسط اتباع یا با استفاده از شناورها یا هواپیماهای  خارج

اقدامات  خطا موجب انجامهرگونه  :اعالم داشت که آشکاریبه  21ممنوع کنند و در بند  ،باشند یا خیر را

 می شود.آمده در فصل هفتم منشور 



 
 

 152 /…یدد از سوریه بحران در متحدانش و آمریکا عملکرد مشروعیّت /1401 بهار ،19 معاصر/شماره حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 

و شدید قدرت های بزرگ وادار می شود که درهای  تهدیدهای اثرگذاراقدام و این دمشق در واکنش به 

سریع  عالوه بر پیوستنگشاید و را به روی بازرسان سازمان ملل بمراکز انباشت تولید سالح های هسته ای 

مجبور به  ،تولید، توسعه، نگهداری، اکتساب و کاربرد سالح های شیمیایی و انهدام آنهابه کنوانسیون منع 

 ری می شود.همکا

، شوراء به بحث اقدام های سیاسی و دیپلماتیک در زمینه 17و  16از طرفی در همین قطعنامه در بندهای 

کند. می  ، می پردازد و انجام آن را گواهی2012ژوئن  30نس ژنو مورخ اجرای دقیق سند پایانی کنفرا

قه ه و زخمی شدن صدها نفر در منطهمچنین با توجه به استفاده مجدد از گاز خفه کننده کلر که به کشت

با مشارکت  2015آگوست  8که در  2235 منجر شد، شوراء طی قطعنامه 2015در سال  «خان العسل»

 بیست ات مربوطه تشکیل گروه تحقیق در طولبه تصویب رسید، برای تعیین مقصران و اعمال مجاز همگی

د، یا در سایر قطعنامه اجازه می دهتشکیل را  روز از تاریخ 90ظرف  روز و سپس اعالم اولین گزارش گروه

گروه های معارض و در راستای تروریست شناختن  2014در سال  2178ترین آن  های مهم دیگر که مهم

 مقابله جدی با تروریسم در سوریه می پردازد. ضرورتبه  ،القاعده، جبهۀ النصره و داعش :چونهممسلح 

در همین زمینه ورود و حضور نظامی ارتش روسیه بنابر دعوت دولت سوریه برای مقابله با گروه های 

اعزام جنگنده های ایاالت متحده، فرانسه و بریتانیا به  ،و همچنین 2015از سپتامبر  تی گفته شدهتروریس

 را باید در قالب دکترین مسئولیت دانست. عنوان اعضای دائم شورای امنیت

اشاره کرد  2012شوراء در سال  2042اما جا دارد، پیش از همه آنچه در زمینه شوراء گفته شد، به قطعنامه 

بس در سوریه و پایان بخشیدن به درگیری های مسلحانۀ ان بین المللی برای نظارت بر آتش که اعزام ناظر

نظارت کوفی  زیریه به اقدام سریع برای ارسال کمک های بشردوستانه و هر دو طرف و اجازۀ دولت سور

ناظران به دلیل  وظیفه را خواستار شد کهدر امور سوریه با همکاری اتحادیه عرب وقت عنان نماینده ویژه 

 شورای امنیت که به دنبال 2015دسامبر  18مصوب  2254برخی کارشکنی ها به نتیجه نرسید. ولی قطعنامه 

در وین صادر شد، اهمیت ویژه ای در این زمینه  2014از سوریه در نوامبر  نیه گروه بین المللی حمایتبیا

 دارد.

ناگوار ملت سوریه که ناشی از وضعیت انسانی ، به بحث رنج عمیق و توصیف شدهدر مقدمه قطعنامه 

گردد، مستقیم می است، اشاره  نابودی فیزیکی آن کشور درگیری جاری، خشونت مداوم و وحشیانه ی

مند حقوق بنیادین مردم سوریه در قالب تعریف دکترین که در حقیقت پذیرش نقض گسترده و نظام چرا

مسئولیت حمایت است. سپس در ادامه از تمامی طرف های درگیر درخواست می شود تا گام های مناسبی 

می شود که مسئوالن و دولتمردان سوریه بیش از همه،  شاریحفظ جان شهروندان بردارند و پافبرای 

نقض عامدانۀ این حقوق بنیادین توسط دولت سوریه و  ،نابراینند. بهست مسئول جان مردم آن کشور
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کنترل  بخش هایی از قلمرو سرزمینی که زیرهمچنین گروه های معارض و ناتوانی دمشق در حفظ آن در 

 مخالفان قرار دارد، به نظر حتمی است.

لت و مخالفانِ با خواهان آتش بس، مذاکرات سیاسی بین دو ،قطعنامه ،5و  4، 3، 2، 1به موجب بندهای 

نظارتِ  زیرظرف شش ماه و برگزاری انتخابات سراسری  یل دولتی دوستانهغیر تروریستی، تشک ماهیتِ

سازمان ملل در طول هجده ماه را باید در قالب مراحل واکنشی و بازسازی در دکترین مسئولیت حمایت 

 دانست.

و عملی  و القاعده و لزوم برخورد و مقابلهصره الن داعش، جبهه ه های تروریستی مانند:نسبت به گرو 8بند 

 2014مصوب  2165 با تکیه به قطعنامه 13و  12دارد. در بند های  اثرگذار با تروریسم بین الملل پافشاری

که تمدید هم شده، بحث اجازه دسترسی سریع و مطمئن سازمان های ارائه کننده کمک های بشردوستانه در 

را به رعایت مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی  کند و همه اطراف ریه را مطرح و تصویب میسو

 متعهد می داند.

نظامی در طعنامه است که تمامی اطراف درگیرِ ق 14بازسازی می گنجد، بند  نکته مهم دیگر که در مرحله

عملی اجرای پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان با نگاه به  آراستگی هایرا برای  ت هاسوریه و دول

 د.برگزار شد، دعوت کر 2016م سوریه که در فوریه کنفرانس لندن در مورد مرد

د، اقدام ابتکار دولت قطر تنظیم و طرح ش خود که به ترین قطعنامهمجمع عمومی در تازه  2013در می 

مهم، توجه به این  ح مخالف را شناسایی می کند، موردمسلهای دولت سوریه را محکوم کرده و گروه های 

کشور موافق  26کشور به قطعنامه رأی مثبت داده و  107 ، فقط2012که این بار بر خالف سال مطلب است 

منشور رعایت  18سال گذشه، این بار نظر ممتنع داشته اند و مالك کسب اکثریت دوسوم آراء طبق ماده 

بسیار دارد که یکی از دالیل آن را باید در اقدامات مغایر با موازین حقوق بشر،  درنگنشد، که خود جای 

حقوق بشردوستانه و نقض جدی قواعد حقوق بین الملل در این زمینه از سوی برخی از گروه های مسلح 

 معارض مانند داعش و جبهۀ النصره دانست.

 ها ای و اتحادیه نقش سازمان های منطقه -3-2

درگیر،  فِاطرا شر در بحران سوریه، نسبت بهسازمان های فعال در برخورد با نقض حقوق بنیادین بیکی از 

سوریه و  بانک مرکزیِدارایی های بستن الوه بر ع 2012 فوریه 27از جمله در است که  «اتحادیه اروپا»

مربوط به طال و  پا، محدودیت هایی در خصوص معامله هایممنوعیت پروازهای باری از سوریه به ارو

ممنوعیت سفر برخی از  :با تشدید تحریم ها مانند 2013جون  4ضع کرد. سپس در گرانبها و سایر فلزهای

به ممنوعیت صادرات و واردات تجهیزات ارتباطی می پردازد. همچنین  ،نظامی و سیاسی سوریه مقام های

یه را برای انتقال وسایل و تجهیزات تحریم تسلیحاتی خود در سور، اتحادیه اروپا 2013اول مارس در 

محدودیت خود جدیدی،  طی قطعنامه 2013آپریل   30می کند. در نظامی به مخالفان دولت بشار اسد لغو 
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واردات نفت خام برای تقویت مالی نیروهای مخالف دولت سوریه کاهش داده و به  را برای فروش و اجازه

مخالفان را می دهند.  ی در حوزه صنعت نفت با گروه هایاجازه معامله و سرمایه گذار ،کشورهای عضو

 برنامه ریزی شدهنظامی حزب اهلل لبنان را به دلیل پشتیبانی  اتحادیه اروپا شاخه ،2013ژوئیه  همچنین در

 2013میِ  27ار داد. اتحادیه اروپا در برای کمک به دولت سوریه در فهرست سازمان های تروریستی قر

جون  2امه، یکی در طی دو قطعن سرانجامخالفان دولت بشار اسد را به پایان می رساند و تحریم تسلیحاتی م

را در فهرست سازمان های تروریستی قرار  «داعش» 2014و دیگری در آگوست  «النصره گروه »جبهه 2014

 می دهد.

برای تحکیم ارتباط     3و  2مواد  ویژهخود،  که با توجه به اساسنامه « استاتحادیه عرب»سازمان دیگر، 

عضو و همکاری با سازمان های بین المللی به منظور حمایت از صلح و امنیت بین المللی و  ت هایبینِ دول

که یکی از اهداف اتحادیه عرب، حفظ از آنجا نقش ویژه ای دارد.  ،با توجه به عربی بودن کشور سوریه

منشور ملل  «هشتم»از فصل  53و  52آن را باید در راستای مواد صلح و امنیت بین المللی است، اقدامات 

منشور  54 ام های اتحادیه در ورود به مورد بحران سوریه در راستای مادهمتحد قلمداد کرد. همچنین اقد

اردادهای منطقه ای یا توسط بنگاه به این مطلب دارد: فعالیت هایی که به موجب قر اشارهقلمداد شده، که 

به  مواقعه هم در بایده ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می گیرد یا مورد نظر است، منطق های

 تأمینیو اقدامات  سوریه بحران در اتحادیه این اولیه هایدام اقد. شورای امنیت برس العکامل به اط طور

 کرسی این کشور به گروه هایبعث سوریه در اتحادیه و دادن عضویت دولت  برکنار کردن ،از جملهبعدی 

شورای امنیت در سال  2042شمارۀ  همکاری در اجرای قطعنامه به ویژه،مخالفان، اعزام ناظران بی طرف 

علیه اقدامات  ای تصویب قطعنامه در شورای امنیتو تالش بر و اعمال تحریم های مالی، سیاسی 2012

کترین باید در چهارچوب د ،را سوریههای مکرر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در  منجر به نقض

 از مجموعه اهداف زیر 4بند  گونه که سازمان همکاری اسالمی بر اساسمسئولیت حمایت دانست. همان

سوریه را در دولت بعث ت عرب را عهده دار است، عضوی سنامه خود وظیفه ای مشابه اتحادیهاسا 2ماده 

 .جده کنار گذاشت اجالس

 ترکیه، قطر و عربستان :خاورمیانه، از جمله ت هایاهمیت دیگر در این زمینه مداخالت دول اما نکات قابل

ین کشور است. که مانع بزرگی بر سر فروکش کردن درگیری ها در ا دامن زدن به بحران سوریه بودهدر 

مسلح سوری در ترکیه و اقدام دولت ترکیه در آزاد گذاردن عبور و مرور آنها از  آموزش نیروهای مخالف

ارسال سالح از مرز  س و کمک آن دولت به معارضان گواهی می شود. قبولمرز به سوی سوریه و برعک

عربستان و قطر به ویژه  ت هایکمک های تسلیحاتی و مالی توسط دول برای شورشیان و قبوللبنان و اردن 

و  لشکرکشی و تدارکات لشکرداخت حقوق به جنگجویان مخالف دولت و همچنین کمک های مالی، پر
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یه و کمیسیون بین سور گزارشگر ویژهدر گزارش دولت، همگی  100تسلیحاتی گروه دوستان سوریه شامل 

 می شود. قوق بشر سازمان ملل جای دادهشورای حالمللی تحقیق 

فصل هشتم از منشور سازمان همکاری های اسالمی که بر اساس  عرب و یهاقدام های اتحادیه اروپا، اتحاد

نشی واک مراحل اجرای آن در چهارچوب مرحله انجام گرفته است، در تطبیق با دکترین مسئولیت حمایت و

یق اقدامات سیاسیِ اساسی و مرحله پیشگیری از طرهمچنین دیپلماتیک و  -و در قالب راهبردهای سیاسی 

شی دانست. با توجه به مطالب گفته واکن یه اروپا را باید در راستای مرحلهمالی و بانکی اتحادهای  تحریم

و سرزمینی در قلمر ت هابودن اقدامات دول منحصر به فردباید گفت: قبل از پایان جنگ سرد، بحث  شده

نقض  ن المللی در زمینهحد، هرگونه اقدام حمایتی از ناحیه جامعه بیمنشور ملل مت 2 از ماده 7منطبق با بند 

موعه اقدامات صورت گرفته از قواعد و اصول حاکم بر حقوق بنیادین بشری را ناممکن ساخت، مگر مج

 فصل هفتم منشور. ناحیه شورای امنیت در زیر

با دقت در سیر مراحل زمانی آغاز تا به امروز بحران سوریه از منظر حقوق بین الملل، در می یابیم که این 

آمریکا و متحدانش اعمال می شود و در  از طرف درگیر از جمله روشمند از سوی اطرافنقض های 

توسط گروه  ناتوان در حمایت از حقوق اساسی شهروندان خود است کهاسد قسمتی از موضوع، دولت 

شود. با توجه به تعریف دکترین مسئولیت ه خصوص گروه های تروریستی نقض می های معارض ب

شورای امنیت  یت تهدید علیه صلح قرار دارد، اماآن، اوضاع سوریه در وضع اجزای سازنده یحمایت و 

دائم شوراء به وجود موانع سیاسی ای که از سوی اعضای  مال این دکترین در سوریه به دلیلهمچنان در اع

 ،قطعنامه هایی که از به کارگیری حق وتو به سالمت عبور کردهوان است، اقدامات و پاره ای از آمده، نات

 میغیر مستقیم  مستقیم یا ،ظامین و واکنشی تا قبل از ورود به مرحلهدر چهارچوب مراحل پیشگیری  فقط

ت. ناتوانی شورای امنیت در اعمال درست، دقیق و امنیت اس شورای 2254 مهم ترین آن قطعنامهباشد، که 

بیشتر اوضاع و رشد  ناگواریسوم مسئولیت حمایت محسوب می شود، موجب  ستونبه موقع دکترین، که 

اقدامات آنها موجب نقض ماده  مذهبی و بنیادگرانه است، که دامنهگروه های نظامی معارض با دیدگاه های 

دیوان  نامهاساس 8و  7و مواد  1977ژنو و پروتکل های الحاقی  1949ه مشترك کنوانسیون های چهارگان 3

دخالت آمریکا و بپذیریم،  بین المللی کیفری شده و در حقیقت یکی از دالیلی خواهد بود تا موجب شود

ناگزیر مداخله نظامی. عنوان دکترین مسئولیت حمایت قطعی است؛ البته نه  سوریه زیرمتحدانش در 

شورای امنیت بین المللی و توانمند نبودن  معهعدم اقدام صحیح و به موقع جا، بحران سوریه، سرانجام اینکه

 و منافع سیاسی اهدافدر اجرای وظیفه ذاتی خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی که دلیل آن، 

ر آن کشور دی جغرافیایاعضای دائم آن نسبت به بحث سوریه با توجه به موقعیت خاص سیاسی و  تفاوتم

یافتن دکترین نموجب شده تا به سردرگمی، رکود در توسعه و قوام  خاورمیانه، از طریق حق وتو است،

یم و شاید باقی مانده، پی ببر روشحقوق نرم و به صورت یک  مسئولیت حمایت که همچنان در مرحله
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زمان، راحلی برای توسعه و قاعده مند شدنِ دکترین مسئولیت حمایت و اعمال آن بدون در نظر گرفتن 

 3باشد. عهدشکن ت هایموقعیت کشورها و جایگاه دول

 )نتایج( سقوط حقوق بین الملل در بحران سوریه -4

 :متحدانش در بحران سوریه از دیدعملکرد آمریکا و ال اصلی که »به سو با توجه به مباحث مطرح شده،

؟« یا خیرمی تواند دارای مشروعیت باشد  ،حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت حمایت

بحران سوریه همچنان در : اول بر اساس سه دلیل اساسی .بله، اما به صورت نسبیباید اینگونه پاسخ داد 

درگیر اقداماتشان در مواردی دارای مشروعیت است  در موارد مختلف هرکدام از اطراف :دومجریان است، 

در )منشور  توجه به ضعف انداخت، با خطر به را الملل و امنیت بین صلح داعش، توسعه و تدوین: سوم

 اصلی عنصر حاضر، دوره در اما گرفت، می صورت ت هادول ناحیه از بیشتر تهدیدات منشور تدوین عصر

 و داعش ت های تروریستی بین المللی مانند:موجودیّ بلکه ،نیستند ت هادول برای بین الملل فقط تهدیدزا

عمل تجاوز دارند، اما منشور برای پاسخگویی به این  یا نقضِ صلح صلح، تهدیدِ در مهمی نقش القاعده

و ضعف دولت سوریه در مبارزه با داعش، آمریکا به عنوان ابرقدرت  (مشکلِ جامعه بین المللی ساکت است

این امنیت دانسته و بر اساس دکترینِ نوینِ امنیت ملیِ ایاالت متحده:  بازگردانیخود را مسئول اصلی در 

تی نسبی را به دخالت پرداخته تا با محوِ داعش، امنی( نه و پیش دستانه یکجانبه دولتی)اقداماتِ پیش گیرا

 عراق و سوریه به ارمغان آورد. به ویژه برای ،برای بین الملل

می برعکس، نسبت به حقوق بین الملل و  تنها ناقضِدرگیر،  کدامیک از اطراف ه نمی توان گفتدر نتیج

چراکه اعتراضات  گیری کنیم باید گفت: دولت سوریه؛ نتیجه)مقایسه ای( اما اگر به صورت تطبیقی باشد 

غیرنظامی و صلح آمیز که خواستار  شد در ابتدا فقط میعربی محسوب  مردم سوریه که بخشی از بهار

خواسته های  اصالحات اساسیِ سیاسی و اجتماعی بودند را در بر می گرفت، اما دولت سوریه نه تنها به

 آنها توجه نکرد، بلکه با خشونت سخت افزاری جواب داد.

به عبارتی دولت سوریه، در مقام کنشگر اولیه در نقض حقوق بشر که حقوق مادر بوده عمل کرده، بحران 

و البته توسط  ، مطرحلیت های( گفته شده)مسئو نظامی شده و در نتیجه سایر حقوق و تکالیف مرحلهوارد 

به احتمال حقوق بشر توسط دمشق نقض نمی شد  بحران، اطراف درگیر نقض شده است، اگر در ابتدای

در چهارچوب بحرانی سیاسی و اجتماعی، مانند تونس و مصر محدود شده و البته  بحران سوریه فقط، زیاد

می دهند، اعمال حقوقی و بیشتر  انیز بسیار آسان تر بود. آنچه اطراف درگیر در سوریه از خود نشحل آن ن

 ،سیاسی و نظامیِ یکجانبه ای است، که از منظر سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل از نظر کاربردِ عملی

، اعمال حقوقی یکجانبه، ی پایین تر قرار دارد چراکه به درستیبا معاهدات بین المللی در مرتبه ا هسیامقدر 
 

مطالعات حقوق عمومی،  (، جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه، فصلنامه1395. زمانی، ق، و س، زمانیان، )3

 .3شماره
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 38در ماده  :زیرا بین الملل در مقایسه با معاهدات بین المللی قرار دارند جزء منابع فرعی درجه دوم حقوق

تی که معاهدات بین ، در صوراند نشده ی داگستری در بین منابع فرعی آوردهبین الملل اساسنامه دیوان

 دارا است. لدر بین عهدنامه های حقوق بین الملرا منشور ملل متحد باالترین مقام  المللی، به ویژه

 ،ق فدای زور و به عبارت بهترحقو ،در بحران سوریه مانند بسیاری از بحران های نظیر خود ر نتیجه:د

ی بزرگ بین المللی قدرت ها)سیاست( بین الملل که همان منافع متضاد میان  بین الملل فدای روابط حقوق

و به طور دقیق استعفای پی  متحد برای سازمان ملل شرمندگی در عملاین ادعا در  گواهو  باشد، شده است

 نمایندگان سابق و سردرگمی نماینده فعلی سازمان ملل در بحران سوریه بوده است. در پی

اجرای فراگیر و بازدارنده اطراف درگیر نسبت به بحران سوریه در عمل به  -5

 )پیشنهادات( حقوق بین الملل
 مقررات حقوق بین الملل توسط اطرافوانین و برای حل بحران سوریه بهترین راه برون رفت، اجرای ق

می باشد، به این معنا که به جای اقدامات  بازدارندهو  فراگیردرگیر آن هم در مقام عمل و به صورت 

ناعادل، با توجه به  ت ها و البته سازمان های بین المللی دولتیسیاسی و نظامی یک یا چند جانبه دول

یر نسبت به بحران این کشور در سازمان ملل، نیروهای نظامی و درگ ت هایعضویت سوریه و همه دول

سیاسی این نهاد در سوریه مستقر شده و البته دولت سوریه هم با توجه به فضای بسته موجود اقدام به 

نظر  با حضور همه گروه های مخالف، زیر اصالحات اساسیِ سیاسی و اجتماعی کرده و انتخاباتی آزاد

متحد، بدون دخالت هیچ عنصر نامشروع حقیقی و حقوقیِ داخلی یا خارجی برگزار  نیروهای سازمان ملل

به  گردن نهادنشود تا خواسته حقیقی اکثریت مردم سوریه در قبال جامعه بین المللی نمایان گردد. چراکه 

 فقطدرگیر  مقررات حقوق بین الملل پشتیبان فراهم کردن منافع کل جامعه جهانی، اما رفتار اطراف قوانین و

یر به قوانین بین المللی و به درگ ت هایکننده منافع یک یا چند دولت خاص بوده و این با تعهد دول فراهم

منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر است، به  بذرمنشور ملل متحد سازگار نیست. باید گفت:  ویژه

در  لی است. اگر این دو پدیده اساسین الملاساسی برای جامعه بی رتی منشور ملل متحد در حکم قانونعبا

ابی فاردر مجموع مدینه فاضله )آرمانشهر( اجرا شوند،  فراگیر و بازدارندهجهان حقوق بین الملل به صورت 

خواهد شد. البته نه صددرصد، چراکه این پدیده ها مانند کتاب الهی  از نگاه حقوق بین الملل فراهم

 کمی مشکالتمشکالت بشر کماکان با  ذشت زمان فرسوده نشوند، اما بیشترگمسلمانان قرآن نیستند که با 

 د شد.نحل خواه

  



 
 

 158 /…یدد از سوریه بحران در متحدانش و آمریکا عملکرد مشروعیّت /1401 بهار ،19 معاصر/شماره حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 

 و مآخذ: منابعفهرست 
 فارسی:

(، تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در 1394توکلی طبسی، ع، و ف، منصوری، ) .1

 .52مخاصمه داخلی سوریه، مجله حقوقی بین المللی، شماره 

(، جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه، فصلنامه مطالعات 1395زمانی، ق، و س، زمانیان، ) .2

 .3حقوق عمومی، شماره

 دیوان توسط سوریه در شیمیایی سالح کارگیری به تعقیب امکان (،1398) م، حسینی، آقایان ح، م، مجنده، .3

 .60شماره المللی، بین حقوقی کیفری، مجله المللی بین

 انگلیسی:
1. https://www.bbc.com/persian/world-features-45876584. 


