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رويكرد روسيه به مسئوليت پشتيباني
در بحرانهاي منطقهاي و بينالمللي
دكتر رضا سيمبرـ استاد روابط بينالملل دانشگاه گيالن
سينا عمادي ـ دانشجوي دكتري روابط بينالملل دانشگاه گيالن
درآمد

مسئوليت پشتيباني گرچه مفهومي تازه و پديد آمده
در سده  21در حقوق و روابط بينالملل است ،ولي
پيش از اين با مفاهيمي چون حقوق بشر ،امنيت انساني،
دخالت بشردوستانه ،حق حاكميت به مثابه مسئوليت
و عدالت انتقالي نزديكي داشته و در اين چارچوبها
تعريف شده بود .برداشت كلي از اين مفهوم ،برتري
حقوق بشر بر حاكميت ملي بويژه به هنگام پيش آمدن
بحرانهاي انساني است .در اين زمينه ممكن است براي
تأمين امنيت جمعيت مورد تهديد ،كارهايي از سوي
نظام بينالملل و بويژه از سوي شوراي امنيت انجام
گيرد .چالش بزرگ در اين ميان ،ركن سوم مسئوليت
حمايت است كه بر حمله نظامي در پشتيباني از حقوق
بشر (تأمين امنيت شهروندان مورد تهديد) داللت دارد.
توافق بر سر اجراي اين اصل در شوراي امنيت سازمان
ملل همواره با چالشهاي بزرگي روبهرو بوده و در
بسياري موارد اينگونه حملهها با وتو قدرتهاي بزرگ

منتفي شده است.
در اين زمينه نقش روسيه برجستهتر از ديگر
بازيگران بوده و اينگونه قطعنامهها بيشتر با واكنش
منفي (وتو) روسيه روبهرو شده است .شناخت رويكرد
روسيه به مسئوليت پشتيباني و بررسي علل و عوامل
اثرگذار بر اين رويكرد ،هدف اين پژوهش است و
براي پاسخ دادن به پرسشها در اين زمينه ،با بهرهگيري
از روش تطبيقي ،سه بحران منطقهاي و بينالمللي
گرجستان ،ليبي و سوريه بررسي شده است.
گزينش اين سه بحران با توجه به نقش كارساز
روسيه و همچنين استناد قدرتهاي درگير ،به مسئوليت
پشتيباني از حقوق بشر براي توجيه حمله نظامي بوده
است .گذشته از اين ،به پرسشهاي ديگري از اين دست
كه آيا رفتار روسها در بحرانهاي سهگانه ،بيشتر بر
ابعاد حقوقي مسئوليت پشتيباني استوار بوده يا نگرش
سياسي ،يا رويكرد روسيه به مسئوليت پشتيباني چه
ناهمسانيها و همسانيهايي با اصول سياست خارجي آن
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كشور در اين مقاطع زماني داشته ،پرداخته شده است.
 -1مسئوليت پشتيباني چيست؟

طرح آموزة مسئوليت پشتيباني در نخستين دهة
سدة بيستويكم ،اميد بسيار پديد آورد كه پارهاي
ناهنجاريها در زمينه دخالت بشردوستانه ،همچون
«گزينشگري» و «اثرگذاري منافع ملي و خواستهاي
سياسي دولت دخالتگر» پديد آورد( .ذاكريان
و حيدريپور )51:1395 ،پيش از آن ،كاستيها و
نارساييهاي موجود در ساختار نظام حقوق بينالملل،
مايه شكست جامعه بينالمللي در نشان دادن واكنش
درخور و بهنگام به رويدادهاي خونبار و هراسانگيزي
چون بحرانهاي رواندا و يوگسالوي در دهه 1990
شده بود .از اينرو تالش شد تا با مسئول و مكلف
شناختن دولتها ،گامي در راستاي نجات و دفاع از
انسانها در اوضاع مخاطرهآميز برداشته شود و اين
انديشه در نظريه مسئوليت پشتيباني نمود يافت .در
پنجاه و چهارمين نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان
ملل در  ،1999كوفيعنان دبيركل وقت از كشورهاي
عضو سازمان خواست براي جلوگيري از پيش آمدن
«رواندايي ديگر» بر سر موضوع دخالت بشردوستانه
توافق كنند .در پاسخ به درخواست دبيركل ،دولت
كانادا كميسيون بينالمللي حاكميت دولت و دخالت را
در سپتامبر  2000براي يافتن راهكاري در زمينه دخالت
بشردوستانه به رياست گارث ايوانز وزير امورخارجه
پيشين استراليا برپا كرد .اين كميسيون در دسامبر 2001
گزارش  90صفحهاي خود را با عنوان «مسئوليت
پشتيباني» منتشر ساخت .سپس اين مفهوم در گزارش
 2004هيأت بلندپايه سازمان ملل زير عنوان «جهان
امنتر ،مسئوليت مشترك ما» و گزارش  2005دبيركل
وقت سازمان ملل زير عنوان «در آزادي گستردهتر»
مورد تأييد قرار گرفت و سرانجام بعنوان يك هنجار
تازه در بندهاي  138و  139سند نهايي نشست دولتها
در سپتامبر  2005پذيرفته شد)Badescu,2011: 2-3( .
نتيجه اين نشست ،شناسايي مؤلفههاي چهارگانه
مسئوليت پشتيباني بود كه بر پاية آن )1 :دولتهاي
حاضر ،مسئوليت پشتيباني از شهروندان را در برابر
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● برداشت كلي از مسئوليت پشتيباني ،برتري
حقوق بشر بر حاكميت ملي بويژه به هنگام پيش
آمدن بحرانهاي انساني است.
اصل مسئوليت پشتيباني بر سه عنصر كليدي
استوار است :بازدارندگي ،واكنش و بازسازي.
بازدارندگي عنصر برتر است و همة راههاي
بازدارندگي بايد پيش از به كار گرفته شدن راهبرد
نظامي پيموده شود.
ژنوسايد ،جرايم جنگي ،پاكسازي قومي و جنايت
نسبت به بشريت ميپذيرند؛  )2دولتهاي حاضر ،متعهد
ميشوند دولت مورد نظر را براي فراهم آوردن زمينه
ايفاي تعهداتش در برابر شهروندانش كمك كنند؛ )3
تعهد ميكنند كه چنانچه دولت ميزبان آشكارا قادر يا
مايل به ايفاي تعهداتش در برابر شهروندانش نباشد ،با
بهرهگيري از همة شيوههاي مسالمتآميز براي پشتيباني
از مردمان ،دست بهكار شوند؛  )4موافقت ميكنند
چنانچه كاربست همه شيوههاي مسالمتآميز يادشده
به نتيجه نرسد ،اين مسئوليت به شوراي امنيت واگذار
شود تا شورا از راهها و با شيوههاي بايسته ،از جمله
دخالت نظامي ،اوضاع را سامان بخشد( .شهبازي،
)102:1394
اصل مسئوليت پشتيباني بر سه عنصر كليدي استوار
است :بازدارندگي ،واكنش و بازسازي .بازدارندگي
عنصر برتر است و همة راههاي بازدارندگي بايد پيش
از به كار گرفته شدن راهبرد نظامي پيموده شود.
در مرحله واكنش ،پس از آنكه همة اقدامات
پيشگيرانه با ناكامي روبهرو شد ،اجراي مسئوليت
پيشگيري از سوي جامعه بينالمللي جاي خود را به
مسئوليت واكنش ميدهد .مسئوليت واكنش ،خود در
دو مرحله و با دو رشته اقدامات اجرايي متفاوت در
برابر نقض شديد و گسترده حقوق بشر بهصورت
نسلكشي ،جنايت جنگي ،پاكسازي نژادي و جنايت
نسبت به بشريت ،به اجرا درميآيد .در مرحله نخست،
اقداماتي بايد انجام گيرد كه جنبه نظامي ندارد ،بدين
معنا كه پيش از رو كردن به هرگونه گزينه نظامي ،بايد
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اقدامات اقتصادي ،سياسي ،امنيتي ،حقوقي ،اجتماعي و
فرهنگي الزم به عمل آيد تا كشور مزبور ناگزير از دست
كشيدن از جنايت در زمينه حقوق بشر شود .سپس ،با
شكست اقدامات كمتر قهري در مرحله نخست ايفاي
مسئوليت واكنش ،چنانچه جنايات به اندازهاي گسترده
و سنگين باشد كه وجدان بشريت را آزرده سازد،
اجراي مسئوليت پشتيباني از سوي جامعه بينالمللي
در موارد استثنايي و با در نظر گرفتن چندوچون همان
قضيه ،معطوف به كاربرد نيروي نظامي خواهد شد.
(سواري و حسيني بلوچي)194:1390 ،
دربارة حقوقي يا سياسي بودن اصل مسئوليت
پشتيباني ،ديدگاهها همسان نيست و مفهومي مشترك
ميان حقوق بينالملل و روابط بينالملل بهشمار ميآيد.
منتقدان اصل مسئوليت پشتيباني ،آنرا سياسي ميدانند
و ميگويند اين اصل ،آموزهاي حقوقي نيست و جايگاه
عرفي در حقوق بينالملل ندارد .در برابر ،موافقان برآنند
كه اصل مسئوليت پشتيباني ،پيش از اين هم بخشي از
حقوق بينالملل بوده است و در اين زمينه براي نمونه
بر كنوانسيون ژنوسايد ناظر به تعهدات دولتها در قبال
مردمان خودي و ديگران انگشت ميگذارند .بهسخن
ديگر ،مسئوليت پشتيباني مفهوم تازهاي نيست و چيزي
را در زمينه تأمين صلح و امنيت بينالمللي و كاربرد
زور تغيير نداده است(Bohm,2016:23) .
امروزه ،مسئوليت پشتيباني ،قانوني بينالمللي
استوار بر منابع رسمي حقوق بينالملل شمرده

● دربارة حقوقي يا سياسي بودن اصل مسئوليت
پشتيباني ،ديدگاهها همسان نيست و مفهومي
مشترك ميان حقوق بينالملل و روابط بينالملل
بهشمار ميآيد .منتقدان اصل مسئوليت پشتيباني،
آنرا سياسي ميدانند و ميگويند اين اصل،
آموزهاي حقوقي نيست و جايگاه عرفي در حقوق
بينالملل ندارد .در برابر ،موافقان برآنند كه اصل
مسئوليت پشتيباني ،پيش از اين هم بخشي از حقوق
بينالملل بوده است و در اين زمينه براي نمونه بر
كنوانسيون ژنوسايد ناظر بهتعهدات دولتها در قبال
مردمان خودي و ديگران انگشت ميگذارند.
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نميشود ،هنوز در پيماني بينالمللي نيامده ،جايگاهي
عرفي در حقوق بينالملل پيدا نكرده و بعنوان يك
اصل كلي حقوقي هم شناخته نميشود؛ بلكه بيشتر
يك مفهوم سياسي چند اليه است ،مبتني بر اصول
جاري حقوق بينالملل .مسئوليت پشتيباني ،چارچوب
حقوقي كاربرد زور را بهگونهاي كه در فصل هفتم
منشور سازمان ملل آمده ،تغيير نميدهد .گذشته از آن،
مسئوليت پشتيباني ،وظايف حقوقي بيشتري به دوش
دولتها يا نهادهاي بينالمللي همچون شوراي امنيت
نميگذارد .تأييد اين مفهوم در سازمان ملل متحد ،به
معناي تعهد سياسي يا اخالقي دولتها به اجراي وظايف
مقرر در حقوق معاهدهاي وحقوق بينالملل عرفي
است(Garwood,2013:600) .
 -2مشكالت ساختاري دخالت بشردوستانه

دخالت بشردوستانه كه در چارچوب مسئوليت
پشتيباني جاي گرفته ،همواره با چالشها و نقدهاي
بسيار از سوي دولتها و پژوهشگران روبهرو بوده است.
از ديد رولند پاريس ،اين چالشها و نقدها برخاسته از
برخي مشكالت ساختاري در اين اصل است:
الف :وجود انگيزههاي مختلط
منطق دخالت بشردوستانه ،بر نوعدوستي بشر
استوار است :پيشگيري از كشتار و خشونتورزي
جمعي .اگر اين منطق را كنار بگذاريم ،نام اين دخالت
همان جنگ است .در حقوق بينالملل هنوز مرز ميان
اين دو ،چندان روشن نيست .در عمل هم بسي دشوار
است كه بپذيريم دخالت نظامي تنها با انگيزة بشردوستي
انجام ميگيرد و پژوهشها درباره عمليات نظامي پس از
جنگ سرد نيز بر اين نكته مهر تأييد ميزند .بهسخن
محل ترديد است
ديگر ،بشردوستانه بودن اين عمليات ّ
زيرا در كنار آن ،منافع قدرتها و دخالتگران نيز مطرح
است(paris,2014:572) .
ب :نمايش غير واقعيت
دومين مشكل ساختاري اصل دخالت بشردوستانه،
اثبات و نمايش سودمندي اين عمليات است .در اينگونه
عمليات ،دخالتگران براي اينكه حمله را توجيه كنند،
ميكوشند نشان دهند كه اگر اين كار انجام نميگرفت،
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آيد(paris,2014:574) .

چه ميتوانست پيش
پ :خسارت آشكار
نكته ديگر در زمينة دخالت بشردوستانه ،هزينهها
و زيانهايي است كه اين كار ميتواند به بار آورد.
اين عمليات همواره موجب آسيبهاي جانبي مادي و
كشته شدن غيرنظاميان ميشود كه اثري سنگين بر
افكار عمومي دارد .از اينرو ،چه بسا برخي دولتهاي
دخالتجو در رفتار خود بازنگري كنند و درحاليكه
عمليات هنوز جريان دارد ،از آن كناره گيرند.
ت :تغيير رژيم
در مواردي ،دخالت نيروهاي خارجي براي
تأمين امنيت شهروندان مورد تهديد ،ميتواند به از
ميان رفتن منبع تهديد كه ممكن است دولت يك
كشور باشد ،بينجامد؛ چيزي كه نهتنها فراتر از هدف
اصلي عمليات يعني پيشگيري از كشتار است ،بلكه
پرسشهايي دربارة انگيزه دخالتگران نيز پيش ميآورد.
)(paris,2014:576

ث :دريافتهاي ناهمخوان از تهديد
مشكل ديگر ،ناهمخوان بودن واكنشهاي بينالمللي
به مسأله كشتار جمعي است .در برخي موارد وضع
بهگونهاي است كه شهروندان يك كشور سخت در
معرض تهديد هستند ولي بازيگران بيروني به عللي
نميتوانند دخالت كنند يا راه دخالت را در پيش
نميگيرند .براي نمونه ،ممكن است دريافتهاي گوناگون
از ماهيت ،شدت و فوريت تهديد وجود داشته باشد كه
رسيدن به توافق بر سر اقدام بينالمللي را ناممكن سازد؛
يا رويدادها سريعتر از آنچه انتظار ميرفته گسترش
يابد و تصميمگيري را دشوار كند؛ يا دخالتكنندگان
احتمالي ،دست زدن به اقدام را همخوان با منافعشان
نبينند و از آن چشمپوشي كنند(paris,2014:578) .
هر يك از اين پنج مشكل ساختاري ،موجب
معماگونه شدن مسئوليت پشتيباني ميشود.
 -3ديدگاه روسيه دربارة مسئوليت پشتيباني :برتري
حاكميت در سنجش با حقوق بشر

مسئوليت پشتيباني ،مفهومي است در چارچوب
رابطه ميان حاكميت دولت و حقوق بشر كه برپايه
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● امروزه ،مسئوليت پشتيباني ،قانوني بينالمللي
استوار بر منابع رسمي حقوق بينالملل شمرده
نميشود ،هنوز در پيماني بينالمللي نيامده،
جايگاهي عرفي در حقوق بينالملل پيدا نكرده
و بعنوان يك اصل كلي حقوقي هم شناخته
نميشود؛ بلكه بيشتر يك مفهوم سياسي چند اليه
است ،مبتني بر اصول جاري حقوق بينالملل.
آن حاكميت بهصورت مطلق ديده نميشود بلكه
با نوعي مسئوليت همراه است .كشمكش ميان
اين دو ،در رفتارهاي روسيه هم ديده ميشود.
)(Garwood,2013:598

در سدة بيستم ،اتحاد جماهير شوروي ،حاكميت
دولت را از اصول بنيادي حقوق بينالملل ميدانست و
به مقوالتي همچون حاكميت مردمي و حقوق بشر و...
كه از سوي غرب و بويژه آمريكا ترويج ميشد ،روي
خوش نشان نميداد .از ديد اتحاد جماهير شوروي،
حاكميت ،اصلي بود مطلق و محدود ناشدني و در اين
زمينه برخي پژوهشگران روسي هم منتقد برداشتهاي
غربي از حقوق بينالملل و ايده حكومت جهاني در
حقوق بينالملل آينده بودند .ولي پس از فروپاشي
اتحاد جماهير شوروي ،كساني كه به جايگاه اشخاص
در حقوق بينالملل باور دارند ،خواستار دوري روسيه
از گذشته امپرياليستي و اقتدارگرايانهاش شدهاند .با
اينكه قانون اساسي جديد روسيه در  1993دريچهاي به
روي حقوق افراد گشوده ،آنچه در عمل ديده ميشود،
دولتگرايي روسيه است(Baaz,2015:269) .
در واقع در دوران اتحاد جماهير شوروي ،حقوق
بينالملل بر صلح ،امنيت و كنترل سرزميني تمركز ويژه
داشت و كمتر به حقوق بشر ميپرداخت .دريافت
امروز روسيه از حقوق بينالملل نيز بيشتر دريافتي
مبتني بر همزيستي است تا شناسايي آن بعنوان ابزاري
براي افزايش همكاري .رهبران امروزي روسيه نيز
همچنان پيرو ايستار اتحاد جماهير شوروي و هوادار
يك اليه نازك از جامعه بينالمللي هستند .روسيه در
پي برقراري نوعي توازن ميان همزيستي و رقابت در
فضاهاي بزرگتر و ايجاد يك بديل براي جهان غربي
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است و همچون ديگر قدرتهاي بزرگ ،به حقوق
بينالملل بعنوان ابزاري در سياست خارجي خود
مينگرد(Baaz,2015:271) .
روسيه در سال  2005اعالميه نهايي نشست ياد شده
مبني بر شناسايي آموزة مسئوليت پشتيباني را پذيرفت،
ولي رويكردش به مسئوليت پشتيباني دوسويه بوده
است .برسرهم ،دولت روسيه به شاخصهاي مسئوليت
پشتيباني بدبين است و آنرا ناسازگار با مفهوم سنتي
حاكميت ميداند.
دولت روسيه خود را مدافع مفهوم سنتي حاكميت،
خودداري از دخالت در امور داخلي ديگر كشورها و
هوادار ساختار كنوني سازمان ملل و شوراي امنيت
نشان داده و بارها رفتارهاي آسيبزننده به اصل
استقالل حاكميت را به باد انتقاد گرفته است(Rae .
)and Orchard,2016:5

در سند سياست خارجي روسيه در  2013آمده
است :برخي رفتارها به بهانة پشتيباني از انسانها ،اقتدار
قانوني دولتها را به نابودي ميكشاند و تنها به گسترش
برخورد ،افزايش تنش و رقابت تسليحاتي ميان دولتها
و باال گرفتن كشمكشهاي مذهبي و قومي ميانجامد.
)(http://archive.mid.ru

ولي از سوي ديگر ،روسيه در زمينه پشتيباني از
شهروندانش و نيز دولتهايي كه آنها را همپيمان تاريخي
خود ميشناسد ،چندان به حاكميت سنتي روي خوش
نشان نميدهد .بهسخن ديگر ،زماني كه پاي خواست
و منافع روسيه در ميان باشد ،اين اصل ناديده گرفته
ميشود .براي نمونه ،الوروف وزير خارجه روسيه

● منطق دخالت بشردوستانه ،بر نوعدوستي بشر
استوار است :پيشگيري از كشتار و خشونتورزي
جمعي .اگر اين منطق را كنار بگذاريم ،نام اين
دخالت همان جنگ است .در حقوق بينالملل
هنوز مرز ميان اين دو ،چندان روشن نيست .در
عمل هم بسي دشوار است كه بپذيريم دخالت
نظامي تنها با انگيزة بشردوستي انجام ميگيرد و
پژوهشها درباره عمليات نظامي پس از جنگ سرد
نيز بر اين نكته مهر تأييد ميزند.
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ميگويد« :برپايه قانون اساسي ،روسيه متعهد به پشتيباني
از شهروندان روس است ،بويژه زماني كه مورد تازش
نظامي قرار گرفته باشند .برپاية قانون اساسي ،مسئوليت
پشتيباني وجود دارد ،همانند مسئوليتي كه سازمان ملل
در مورد آفريقا دارد ،ولي براي ما ،حوزة اين مسئوليت
آفريقا نيست بلكه منطقة نزديك ماست ،جايي كه
شهروندان روس در آن زندگي ميكنند(Rae and ».

)Orchard,2016:7

برسرهم ،روسيه بيشتر مخالف گسترش دامنه
مسئوليت پشتيباني بوده و آنرا مايه تضعيف و به چالش
كشيده شدن برخي اصول حقوق بينالملل همچون
اصل عدم دخالت و اصل حاكميت دولتها دانسته است.
در جريان بحث بر سر مسئوليت پشتيباني در سازمان
ملل ،روسيه سرانجام اين مفهوم را پذيرفت ولي
آشكارا تأكيد كرد كه هرگونه اقدام زيرعنوان دخالت
بشردوستانه ،بايد با اجازة شوراي امنيت باشد .اين
شيوة نگرش به مسئوليت پشتيباني ،هرگاه رسيدگي به
بحرانهاي انساني در دستور كار شوراي امنيت سازمان
ملل بوده ،در رفتار روسيه نمود يافته ،بهگونهاي كه
روسيه همواره قطعنامههاي مرتبط با مسئوليت پشتيباني
را وتو كرده يا به آنها رأي ممتنع داده است(Laskari .

)and Kreutz,2015:6

در زير ،به بررسي رويكرد روسيه به اصل مسئوليت
پشتيباني در سه بحران گرجستان ،ليبي و سوريه خواهيم
پرداخت.
 -4رويكرد روسيه به مسئوليت پشتيباني در بحرانهاي
گرجستان ،ليبي و سوريه

الف ـ بحران گرجستان :استناد به مسئوليت
پشتيباني
ارتش گرجستان در هشتم اوت  2008با حمله به
نيروهاي روسي پاسدار صلح ،شهر تسخينوالي مركز
اوستياي جنوبي را تصرف كرد ،ولي فرداي آن روز
ناگزير از پذيرش شكست و عقبنشيني از آن شهر شد
و روسها نه تنها تسخينوالي ،كه گوري و پوتي در غرب
تفليس را گرفتند و در  12اوت عمليات نظامي روسها
به پايان رسيد( .قامت)171:1388 ،
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دولت روسيه مدعي شد كه اين اقدام نظامي با
هدف «دفاع از خود» و بر پايه ماده  51منشور ملل
متحد بوده ،زيرا نيروهاي حافظ صلح اين كشور در
تسخينوالي زير آتش گرجيها قرار گرفته و چندين
تن از آنان جان خود را از دست داده بودند و پشتيباني
فوري از اين نيروها ضرورت داشته است.
رييسجمهوري روسيه در هشتم اوت با صدور
بيانيهاي «حمله گرجستان به مركز منطقه اوستيا» را
نقض فاحش اختياراتي خواند كه جامعه بينالمللي در
فرايند صلح به روسيه داده بود و استقرار لشكر 58
روسيه و ديگر واحدهاي نظامي در اوستياي جنوبي
را «تقويت نيروهاي حافظ صلح روسي» توصيف كرد.
(سلطانزاده)957:1388 ،
دستاويز دولت روسيه براي توجيه كاربرد زور
در برابر گرجستان ،مسئوليت پشتيباني بود .ويتالي
چوركين ،نماينده دائم روسيه در نشست شوراي
امنيت در هشتم اوت گفت :اگر عنوان «پاكسازي
نژادي» به اقدامات گرجستان داده نشود ،كاربرد چه
واژهاي براي توصيف آواره كردن  30هزار تن از 100
هزار تن جمعيت اوستيا مناسب است؟ آيا نميتوان
كشتار  2000تن از  100/000تن كل ساكنان اوستيا
را «ژنوسايد» دانست؟ )(Moll Austgulen, 2014:46
پوتين نخستوزير روسيه هم در دهم اوت اعالم كرد:
«ما شاهد نوعي ژنوسايد در اوستيا هستيم»( .همان:
)958
وزير خارجه روسيه نيز در سخناني در شصت
و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در 27
سپتامبر  2008بار ديگر به اصل «مسئوليت پشتيباني»
براي توجيه رفتار كشورش استناد كرد و گفت «روسيه
براي رفع تجاوز به اوستيا كمك كرده و وظيفه پشتيباني
از شهروندان و حفظ صلح را انجام داده است( ».همان:
)959
بحران اوستياي جنوبي نقطه عطفي در راهبردهاي
روسيه بهشمار ميرود .روسيه در تالش براي بازيابي
قدرت از دست رفته اتحاد جماهير شوروي ،خيز
بزرگي در راستاي تقويت جايگاه بينالمللي خود
برداشت و سياستهاي آمريكا را كه در پي افزايش
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● در دوران اتحاد جماهير شوروي ،حقوق
بينالملل بر صلح ،امنيت و كنترل سرزميني تمركز
ويژه داشت و كمتر به حقوق بشر ميپرداخت.
دريافت امروز روسيه از حقوق بينالملل نيز بيشتر
دريافتي مبتني بر همزيستي است تا شناسايي آن
بعنوان ابزاري براي افزايش همكاري .رهبران
امروزي روسيه نيز همچنان پيرو ايستار اتحاد
جماهير شوروي و هوادار يك اليه نازك از جامعه
بينالمللي هستند .روسيه در پي برقراري نوعي
توازن ميان همزيستي و رقابت در فضاهاي بزرگتر
و ايجاد يك بديل براي جهان غربي است و
همچون ديگر قدرتهاي بزرگ ،به حقوق بينالملل
بعنوان ابزاري در سياست خارجي خود مينگرد.
قدرت و نفوذ خود در منطقه بود به چالش كشيد .از آن
زمان ،روسيه سكوت و انفعال در برابر رفتارهاي غرب
در حوزه پيراموني خود را كنار گذاشت( .شيرازي و
نادري)4:1389 ،
در واقع ميتوان گفت كه بازنگري در نقش مسلط
دولتهاي غربي بويژه آمريكا و رعايت نشدن هنجارهاي
بنيادي و پارهاي توافقها از سوي آنها ،از جمله
دستاويزهاي روسها براي توجيه كاربرد آموزه مسئوليت
پشتيباني در گرجستان بوده است .رهبران روسيه بارها
بدبيني خود نسبت به انگيزههاي واقعي دولتهاي غربي
در جريان دخالتهاي نظامي و بهرهگيري آنها از مباحث
بشردوستانه را ابراز كرده بودند ،از جمله در مورد
دخالت نظامي در كوزوو .روسها به استانداردهاي
دوگانه غرب در نگاه به آموزههاي بشردوستانه انتـقاد
داشتـند ولي با بهرهگيري از همين اصل ،دخالت نظامي
خود در اوستياي جنوبي و گرجستان را توجيه كردند.

)(Moll Austgulen, 2014:74

ولي قانوني بودن دخالت نظامي با هدفهاي
بشردوستانه ،بيمجوز قبلي شوراي امنيت ،همواره مورد
اختالف بوده است .حقوق بينالملل معاصر ،تعهد به
دخالت را توصيه نميكند(Peters, 2009: 538) .
علت اصلي مخالفت با دخالت يكسويه اين است
كه تا زماني كه مالك روشن و پذيرفته شدهاي براي

28
قانوني بودن دخالت وجود نداشته باشد ،دولتهاي
نيرومند از اين آموزه براي رسيدن به هدفهاي خود
بهرهبرداري ميكنند(Molier,2006:45) .
اگر در گرجستان هر اقدامي از روا داشتن نابرابري
و رفتار غيرانساني و ناقض حقوق شهروندان اوستياي
جنوبي گرفته تا دست زدن نيروهاي مسلح گرجستان
به كشتن  20صلحبان روسي صورت گرفته باشد
(چنان كه دولت روسيه براي قانوني جلوه دادن دخالت
نظامي خود ادعا ميكند) برپايه ماده  239منشور ،مرجع
تشخيص و شناخت اين اقدامات بعنوان تهديدكننده
صلح ،ناقض صلح يا تجاوز ،تنها شوراي امنيت
است نه كشوري همچون روسيه .بدينسان ،چنانكه
«ايوساندوز» ميگويد ،دخالت مسلحانه يك دولت
در كشوري ديگر براي پايان دادن به نقض گسترده و
فاحش حقوق بشر ،جايگاهي در نظام پيشبيني شده
از سوي سازمان ملل متحد ندارد( .اميدي و رضايي،
)114:1390
از توجيهات دولت روسيه كه مهمترين آنها
ضرورت پاسداري از جان و مال شهروندان روسي در
اوستياي جنوبي بوده است ،دو نكته بر ميآيد :نخست
اينكه كساني كه دولت روسيه از آنان بعنوان شهروند
روسيه ياد كرده است در حقيقت شهروندان گرجستاني
بودهاند و مسكو برخالف موازين حقوق بينالملل ،با
دادن گذرنامه روسي به ساكنان آبخازيا و اوستياي

● در سند سياست خارجي روسيه در  2013آمده
است :برخي رفتارها به بهانة پشتيباني از انسانها،
اقتدار قانوني دولتها را به نابودي ميكشاند و
تنها به گسترش برخورد ،افزايش تنش و رقابت
تسليحاتي ميان دولتها و باال گرفتن كشمكشهاي
مذهبي و قومي ميانجامد.
ولي از سوي ديگر ،روسيه در زمينه پشتيباني از
شهروندانش و نيز دولتهايي كه آنها را همپيمان
تاريخي خود ميشناسد ،چندان به حاكميت سنتي
روي خوش نشان نميدهد .بهسخن ديگر ،زماني
كه پاي خواست و منافع روسيه در ميان باشد ،اين
اصل ناديده گرفته ميشود.
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جنوبي از راه كنسولگري ويژه خود در سوچي ،آنان
را به تابعيت روسيه درآورده بوده كه گونهاي الحاق
غيرمستقيم اين دو منطقه به روسيه قلمداد ميشود.
نكته دوم ،كاربرد زور به استناد اصل پشتيباني از اتباع،
مربوط به حقوق بينالملل كالسيك است و در حقوق
بينالملل امروزي جايي ندارد ،زيرا كمتر كشوري در
جهان يافت ميشود كه به لحاظ نژادي ،قومي ،زباني
يا مذهبي يكسره همگن باشد .روشن است كه همواره
در بيشتر كشورها شهرونداني بعنوان اقليت وجود
دارند و از اينرو اينگونه مسائل كه نمايانگر همان
«دكترين مونروئه روسي» است و بر پايه اصل  61قانون
اساسي روسيه (پشتيباني از اتباع روسيه بيرون از قلمرو
سرزميني) توجيه ميشود ،نميتواند بهانه و دستاويزي
براي تجاوز به كشور ديگر باشد( .اميدي و رضايي،
)121:1390
ب ـ بحران ليبي :انتظار تا واكنش
در پي باال گرفتن اعتراضها در برخي كشورهاي
همسايه ليبي همچون تونس و مصر ،دامنه اين موج
به ليبي هم رسيد .ناآرامي از  23دي  15( 1389فوريه
 2011ميالدي) آغاز شد و در  28و  29بهمن سخت
گسترش يافت كه در بنغازي دومين شهر ليبي و بيضا با
درگيري خونين همراه بود و در طرابلس ،پايتخت ليبي
با حمله جنگندههاي نيروي هوايي دولت روبهرو شد.
با افزايش حمالت دولت به مخالفان ،شوراي امنيت 44
روز پس از آغاز اعتراضها برپايه قطعنامه  1970در هفتم
اسفند  26( 1389فوريه  )2001كه با اجماع به تصويب
رسيد معمر قذافي رهبر ليبي و نزديكان او را تحريم
كرد و خواهان محاكمه او در ديوان كيفري بينالمللي
به جرم جنايت نسبت به بشريت شد .رفتهرفته بيشتر
شهرهاي ليبي از شرق به غرب بهدست مخالفان دولت
افتاد.
با بدتر شدن اوضاع و افزايش خشونت دولت
در برابر مخالفان ،شوراي امنيت در  17مارس 2011
ميالدي (27اسفند) با تصويب قطعنامه  1973پرواز
هواپيماها بر فراز ليبي را ممنوع اعالم كرد و به ديگر
كشورها اجازه داد كه براي اجراي اين دستور ،برقراري
آتشبس و دفاع از غيرنظاميان «همه راهكارهاي الزم» و
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از جمله «گزينه نظامي» را در پيش گيرند .اين قطعنامه،
با  10رأي موافق در برابر پنج رأي ممتنع تصويب شد.
روسيه ،چين ،آلمان ،برزيل و هند به اين قطعنامه رأي
ممتنع دادند.
بدينسان ،اجازه دخالت نظامي كشورها در ليبي
صادر شد و حمالت هوايي ناتو و ديگر كشورها
كه جنبه قانوني يافته بود ،پشت نيروهاي دولتي را
شكست .نيروهاي مخالف قذافي به سمت پايتخت
ليبي پيشروي كردند و طرابلس را گرفتند .در بيستم
اكتبر  2011قذافي دستگير و كشته شد و شهر «سرت»
يكسره بهدست انقالبيون افتاد و حكومت  42ساله
«معمر قذافي» به پايان رسيد( .تابناك)1391/1/30 ،
درباره رفتار روسيه در قضيه ليبي پرسشها و
ابهامات بسيار وجود دارد .انتظار ميرفت كه روسيه
همچون گذشته در برابر آمريكا و غرب در شوراي
امنيت بايستد و برپايه اصل ممنوع بودن دخالت در
امور داخلي كشورها و كاربرد زور ،اين بار نيز با صدور
قطعنامهاي كه راه را براي دخالت نظامي در كشورها
هموار سازد مخالفت كند .پيش از آن ،روسيه بعنوان
عضو دائم شوراي امنيت با بهرهگيري از حق وتو در
قضايايي چون جنگهاي بالكان در دهه نود ،اشغال
عراق در  ،2003تحريم حكومت رابرت موگابه در
زيمبابوه در  2008و صدور حكم دستگيري عمر البشير
رييسجمهوري سودان با استناد به اصل ممنوع بودن
دخالت در امور داخلي كشورها يا كاربرد زور براي
سرنگون كردن حكومت يك كشور ،با قطعنامههاي
پيشنهاد شده از سوي كشورهاي غربي مخالفت كرده
بود و تنها مورد استثنايي ،موافقت شوروي با قطعنامه
داير بر كاربرد زور براي بيرون راندن نيروهاي صدام
حسين از كويت بود كه آنهم پس از احراز تجاوز عراق
به كويت از سوي سازمان ملل و تنها در حد اخراج
اشغالگر از كشور اشغال شده صورت گرفت ،نه بيشتر.
(خبرگزاري فارس)1390/4/29 ،
چنانكه پيشتر گفته شد ،نظرها درباره اصل
مسئوليت پشتيباني همسان نيست و اجراي اين اصل
با مخالفت بسياري از كشورها روبهرو شده است .در
بحران ليبي ،روسها با اينكه سياست صبر و انتظار در
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● بحران اوستياي جنوبي نقطه عطفي در
راهبردهاي روسيه بهشمار ميرود .روسيه در تالش
براي بازيابي قدرت از دست رفته اتحاد جماهير
شوروي ،خيز بزرگي در راستاي تقويت جايگاه
بينالمللي خود برداشت و سياستهاي آمريكا را
كه در پي افزايش قدرت و نفوذ خود در منطقه
بود به چالش كشيد .از آن زمان ،روسيه سكوت و
انفعال در برابر رفتارهاي غرب در حوزه پيراموني
خود را كنار گذاشت.
پيش گرفتند و با دادن رأي ممتنع به قطعنامه ،1973
نظارهگر حمله نظامي به چارچوب اصل مسئوليت
پشتيباني شدند ،ولي به زودي در مخالفت با آن سخن
گفتند؛ هرچند اين سخنان هماهنگ نبود.
پوتين در مقام نخستوزير روسيه با قطعنامه
 1973سخت مخالفت ورزيد و با محكوم كردن حمله
نيروهاي غربي به ليبي ،قطعنامه شوراي امنيت را
«غير منطقي و ناقص» ناميد و اقدام غرب را «همانند
لشكركشيهاي صليبي در قرون وسطي» دانست .در
برابر ،مدودف رييسجمهوري روسيه گفت« :صدور
اين قطعنامه اشتباه نبوده است» و افزود« :برآنم كه اين
قطعنامه بر سر هم بازتابدهندة درك ما از چيزي است
كه در ليبي درحال وقوع است ».اما اين ايستار چندان
پايدار نبود و مدودف به زودي با ايستار پوتين همگام
شد( .تابناك )1390/1/7
كشته شدن شماري غيرنظامي هم دستاويزي براي
روسها فراهم كرد تا به انتقاد از عمليات بپردازند .وزارت
خارجه روسيه بيدرنگ پس از نخستين حملههاي
نظامي ،قطعنامه شوراي امنيت را عجوالنه خواند و با
انتشار اخبار تلفات غيرنظاميان ،خواستار توقف سريع
حملهها شد .وزارت خارجه روسيه بويژه اعالم كرد كه
حمالت نظامي نيروهاي ائتالف از حدود تعيين شده
در قطعنامه شوراي امنيت فراتر رفته ،زيرا موجب مرگ
 50تن غير نظامي و نابودي تأسيسات شهري از جمله
مراكز درماني شده است( .تابناك)1390/1/7 ،
عمليات نظامي در ليبي به سقوط قذافي و فروپاشي
دولت ليبي انجاميد ،درحاليكه هدف نخستين ،تنها
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تأمين امنيت شهروندان بود .در واقع عمليات ناتو
در ليبي در چارچوب قطعنامه  1973زمينه را براي
پيشرفت مخالفان دولت ليبي آماده كرد و چند ماه پس
از آغاز عمليات ،قذافي در اكتبر به دست نيروهاي
مخالف دولت افتاد و كشته شد .چنانكه از شواهد
هم برميآيد ،در آغاز ،بركنار كردن قذافي از قدرت
در دستور كار نبوده است .در اين زمينه رييس ستاد
مشترك ارتش آمريكا در مصاحبهاي با خبرنگاران در
پنتاگون در نخستين ماههاي دخالت نظامي در ليبي
گفته بود كه قذافي در فهرست هدفهاي حمالت هوايي
نيروهاي ائتالف قرار ندارد(http://www.gaddafi. .
)blogfa.com

نكته ديگر در مورد تصويب و اجراي قطعنامه
 ،1973شك و ابهام درخصوص دامنه و شدت خطر
بود .اين پرسش وجود داشت كه آيا براستي تهديدات
در ليبي چنان سنگين بوده است كه عمليات نظامي
را ايجاب كند؟ هنوز پنجاه روز از تحركات مخالفان
دولت نگذشته بود كه نخستين قطعنامه در مورد ليبي
صادر شد و كمتر از  20روز پس از آن ،قطعنامه دوم

● درباره رفتار روسيه در قضيه ليبي پرسشها و
ابهامات بسيار وجود دارد .انتظار ميرفت كه
روسيه همچون گذشته در برابر آمريكا و غرب در
شوراي امنيت بايستد و برپايه اصل ممنوع بودن
دخالت در امور داخلي كشورها و كاربرد زور،
اين بار نيز با صدور قطعنامهاي كه راه را براي
دخالت نظامي در كشورها هموار سازد مخالفت
كند .پيش از آن ،روسيه بعنوان عضو دائم شوراي
امنيت با بهرهگيري از حق وتو در قضايايي چون
جنگهاي بالكان در دهه نود ،اشغال عراق در
 ،2003تحريم حكومت رابرت موگابه در زيمبابوه
در  2008و صدور حكم دستگيري عمر البشير
رييسجمهوري سودان با استناد به اصل ممنوع
بودن دخالت در امور داخلي كشورها يا كاربرد
زور براي سرنگون كردن حكومت يك كشور،
با قطعنامههاي پيشنهاد شده از سوي كشورهاي
غربي مخالفت كرده بود.
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به تصويب شوراي امنيت رسيد و تنها دو روز بعد،
عمليات نظامي آغاز شد .به نظر ميرسد كه شتاب
رويدادها و واكنش سريع شوراي امنيت ،تا اندازهاي
روسها را غافلگير و در موافقت يا مخالفت با دخالت
بشردوستانه دچار ترديد كرده بوده است و از اينرو
چارهاي نميديدهاند جز اينكه راه سوم را برگزينند
و تا پيدا شدن چشماندازي روشنتر ،صبر پيشه كنند.
روسيه اندك زماني پس از آغاز عمليات نظامي در
ليبي ،مخالفت خود با آنرا اعالم كرد( .ديپلماسي ايراني،
)1390/5/22
پ ـ بحران سوريه
بحران سوريه با اعتراضها در شهر درعا در مارس
 2011آغاز و رفتهرفته به ديگر جاها كشيده شد و روابط
سنتي و ديرپاي روسيه و سوريه را وارد مرحلهاي تازه
كرد .در جريان بحران سوريه كه پيوسته دامنهدارتر و
پيچيدهتر ميشد ،روسيه در برابر كشورهاي غربي،
تركيه و برخي كشورهاي عربي به رهبري عربستان،
در كنار نظام سياسي سوريه قرار گرفت و به پشتيباني
سياسي ،اقتصادي و نظامي از دولت بشار اسد كمر
بست .شايد وتو كردن چندين قطعنامه شوراي امنيت
بر ضد نظام سياسي سوريه را بتوان نماد پشتيباني قاطع
مسكو از رژيم بشار اسد دانست( .زرگر)66:1392،
بحران سوريه ويژگيهايي دارد كه آنرا از بحرانهاي
گرجستان و ليبي متمايز ميكند .نخستين ويژگي ،به درازا
كشيدن بحران است .اگر بازه زماني بحران گرجستان
چند روز و بازه زماني بحران ليبي چند ماه بوده ،بحران
سوريه با گذشت بيش از شش سال هنوز پايان نيافته
است .دوم ،پيچيدگي بحران و شمار طرفهاي درگير در
آن است .دامنه بحران از مرزهاي سوريه فراتر رفته و
در سطوح منطقهاي و بينالمللي بازتاب يافته است .در
سطح داخلي ،دولت ،معارضان سوري ،داعش و النصره
مهمترين نيروهاي درگير بودهاند كه معارضان سوري
خود به چند گروه تقسيم ميشوند .در سطح منطقهاي،
ايران و عراق در كنار دولت سوريه و عربستان ،قطر
و تركيه در كنار معارضان سوري ايستادند كه پس از
چندي مواضع تركيه تا اندازهاي تغيير كرد و به جبهه
روسيه و ايران نزديك شد .در سطح جهاني هم شاهد
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پاگرفتن دو جبهة آمريكا ،انگليس و فرانسه در برابر
جبهه روسيه و چين بويژه در شوراي امنيت سازمان
ملل بودهايم.
از آغاز بحران سوريه در  2011تا پايان ،2017
برسرهم  36قطعنامه درباره سوريه در شوراي امنيت
مطرح شد كه  22قطعنامه با رأي مثبت يا ممتنع پنج عضو
دايم شورا به تصويب رسيد و پيشنويس  14قطعنامه
با وتوي روسيه روبهرو شد كه گاهي با وتوي چين
نيز همراه بود(http://www.securitycouncilreport. .
)org

بر سر كاربرد اصل مسئوليت پشتيباني در بحران
سوريه و بويژه دخالت نظامي در راستاي حمايت از
شهروندان مورد تهديد ،دو جبهه پا گرفت .آمريكا،
انگليس و فرانسه از آغاز بحران در پي اعمال مسئوليت
پشتيباني و اقدام نظامي برضد دولت سوريه بودند كه
اين سياست به علت مخالفت روسيه و چين و بروز
تحوالت تازه در سوريه كمرنگ شد اما بعنوان يكي
از گزينهها باقي ماند.
روسها ميكوشيدند از كاربرد زور بر ضد دولت
سوريه در پوشش مسئوليت پشتيباني جلوگيري كنند.
پيشنويس نخستين قطعنامه شوراي امنيت در اين
زمينه در چهارم اكتبر  2011از سوي روسيه و چين
وتو شد.
روسيه براي توجيه اقدام خود در وتو كردن
اين قطعنامه ،چهار دليل عنوان كرد :نخست ،در اين
قطعنامه به حاكميت ملي ،يكپارچگي سرزميني سوريه
و اصل خودداري از دخالت در امور داخلي كشورها،
توجه كافي نشده است .دوم ،از نگاه روسيه اين
قطعنامه بر منطق رويارويي استوار است ،درحاليكه
ميبايست بر مذاكره ميان گروههاي سوري با هدف
دستيابي به صلح و توافق ملي بر سر اصالحات بايسته
متمركز باشد؛ سوم ،در سوريه هر دو طرف درگير
به خشونت دست ميزنند؛ و چهارم اينكه روسيه با
دخالت نظامي در سوريه همچون ليبي ،سخت مخالف
است(Zifcak,2011:19) .
با بررسي قطعنامههاي شوراي امنيت دربارة سوريه،
بهتر ميتوان مواضع روسيه در پيوند با مسئوليت
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● در كشمكش ميان دو مقولة حاكميت و حقوق
بشر كه نكته محوري در بحث مسئوليت پشتيباني
است ،رويكرد روسها يكدست نبوده است .در
بحران آبخازيا ،دولت روسيه به حقوق بشر استناد
و حمله نظامي به اين منطقه را به بهانه پشتيباني
از نيروهاي پاسدار صلح روسي توجيه كرد ،ولي
در بحرانهاي ليبي و سوريه ،پشتيباني از حاكميت
برتري يافت .گرچه در ليبي پشتيباني از حاكميت
با تأخير همراه بود و روسها به مخالفت زباني
با حمله نظامي به آن كشور بسنده كردند ،ولي
در مورد سوريه همه ابزارها و شيوهها را بهكار
گرفتند ،از وتو كردن قطعنامههاي شوراي امنيت
گرفته تا دست زدن به حمله نظامي براي رويارويي
با داعش و نيروهاي درگير ستيز با ارتش سوريه
و....
پشتيباني را دريافت .روسها از آغاز با هر گونه عمليات
نظامي در سوريه مخالفت كردند و كوشيدند روند
قطعنامهها را بهسوي مذاكره بويژه تشكيل هيأت نظارت
سازمان ملل سوق دهند .بدينسان ،پس از وتو كردن
پيشنويس نخستين قطعنامه ،به قطعنامههاي 2042
و  2043در  14آوريل و  21آوريل  2012رأي مثبت
دادند .قطعنامه  2042نخستين قطعنامه مصوب شوراي
امنيت در مورد سوريه بود كه در آن ،ضمن حمايت از
فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور
سوريه به تعهد اين كشور نسبت به اجراي پيشنهاد
شش مادهاي كوفي عنان اشاره ميشد .در اين قطعنامه،
نقض گسترده حقوق بشر توسط مقامات سوري و
نيز گروههاي مسلح محكوم و توقف هر چه زودتر
خشونتورزي طرفهاي درگير خواسته شده بود.
برپاية قطعنامه  2043نيز «هيأت نظارت سازمان ملل
در سوريه» دربرگيرنده  300ناظر نظامي غير مسلح و
شماري غير نظامي تشكيل ميشد تا در يك دوره زماني
 90روزه بر روند توقف عمليات نظامي و خشونت
مسلحانه از سوي دولت و گروههاي معارض و نيز
اجراي كامل طرح  6مادهاي كوفي عنان نظارت كنند.
(امام جمعهزاده و دولتخواه)74:1394 ،
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گفتني است كه روسها همچنان با فشار سنگين
آمريكا ،انگليس و فرانسه و برخي ديگر از اعضاي
شوراي امنيت براي دست زدن به عمليات نظامي در
برابر دولت سوريه روبهرو بودند و اين فشار ،با وقوع
حمله شيميايي در مارس  2013در حومه دمشق به
اوج رسيد .دولت آمريكا ،بيدرنگ دولت سوريه را
عامل اين رويداد شناخت و خواهان حمله نظامي
به اين كشور شد .در پي آن ،قانونگذاران آمريكايي
نيز خواستار واكنش نظامي سخت از جمله اعالم
ممنوعيت پرواز هواپيماها در آسمان سوريه شدند و
كميته روابط خارجي سناي آمريكا ،در چهارم سپتامبر
 2013با اكثريت آراء (هفت رأي از مجموع  10رأي)
دست زدن به اقدام نظامي بر ضد سوريه را تأييد كرد.
) (Brown,2013:6با توجه به احتمال حمله نظامي
آمريكا به سوريه ،روسها راهكار تازهاي پيش كشيدند
و توانستند جاي حمله نظامي را با خلع سالح شيميايي
دولت سوريه عوض كنند .قطعنامههاي بعدي داير بر
دخالت نظامي در سوريه نيز كه از سوي كشورهاي
غربي پيشنهاد شده بود ،با وتوي روسيه روبهرو شد.
در نخستين مراحل بحران سوريه ،فشارهاي بينالمللي
متوجه بشار اسد بود و روسها نيز بيشتر بر حمايت از
سوريه تأكيد داشتند تا شخص بشار اسد ،ولي در گذر
زمان و با مشخص شدن جبههگيريها در اين زمينه،
پشتيباني روسها از بشار اسد بيشتر شد ،بويژه از آنرو
كه ايران نيز بعنوان يك قدرت منطقهاي در كنار روسيه
قرار گرفت.
آنچه ويژگي بحران سوريه شمرده ميشود و آنرا از
بحران ليبي متمايز ميكند ،نقض حقوق بشر از سوي
همه طرفهاي درگير است .قطعنامههاي سازمان ملل
درباره سوريه نيز گوياي اين نكته است .در قطعنامههاي
شوراي امنيت بويژه در پيوند با چند حمله شيميايي
در نقاط مختلف سوريه ،هيچيك از طرفهاي درگير،
آشكارا متهم نميشود بلكه از همة طرفها خواسته
ميشود حقوق بشر را رعايت كنند .گرچه در نخستين
مراحل بحران ،تنها دولت سوريه بود كه به نقض
حقوق بشر متهم ميشد ،ولي با رو كردن مخالفان
دولت سوريه به جنگ مسلحانه و سپس ورود داعـش
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و القاعده به ميدان ،فشار بيـروني بـر دولت سوريه
در اين زمينه كمتر شد و بـويژه در شوراي امنيت،
نگـاههـا به سمت داعش برگـشت و چـند قطعنامه
بر ضد داعش و گروه النصره (از جمله قطـعـنامههاي
 2199 ،2178 ،2170و  )2249بهتصويب رسيد.
)(http://www.securitycouncilreport.org

روسيه براي جلوگيري از تكرار شدن وضع ليبي در
سوريه ،از راهكارهاي گوناگون ،از گفتگوهاي دوسويه
با رژيم بشار اسد گرفته تا مذاكرات در چارچوب
سازمان ملل ،گروه جي  ،8سازمان همكاريهاي اسالمي،
اتحاديه عرب و ...براي متوقف كردن جنگ داخلي
سوريه بهره جست .مسكو بر آن بود كه نقش نظارتي و
ميانجيگرانه شوراي امنيت درصورتي معتبر خواهد ماند
كه اين نهاد بتواند با پرهيز از دخالت نظامي غير ضرور،
به دشمنيها پايان دهد .از اينرو ،از ميانجيگري كوفي
عنان سخت پشتيباني كرد(Nikitin,2012:9) .
برسرهم ،گستردگي و پيچيدگي بحران سوريه و
نقش برجستة روسيه و تا اندازهاي چين ،مانع از اجراي
مسئوليت پشتيباني بويژه دخالت بشردوستانه و اقدام
نظامي بينالمللي در سوريه شده است.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،رويكرد روسيه به مسئوليت
پشتيباني بررسي و به عوامل اثرگذار در اين زمينه ،در
سه سطح پرداخته شد :نخست ،اثرپذيري از ديدگاه
سياسي حاكم بر سياست خارجي روسيه .سياست
خارجي روسيه بويژه در دوران پوتين ،بيشتر بر راهبرد
موازنه استوار بوده است .از اينرو در كشمكش ميان
دو مقولة حاكميت و حقوق بشر كه نكته محوري در
بحث مسئوليت پشتيباني است ،رويكرد روسها يكدست
نبوده است .در بحران آبخازيا ،دولت روسيه به حقوق
بشر استناد و حمله نظامي به اين منطقه را به بهانه
پشتيباني از نيروهاي پاسدار صلح روسي توجيه كرد،
ولي در بحرانهاي ليبي و سوريه ،پشتيباني از حاكميت
برتري يافت .گرچه در ليبي پشتيباني از حاكميت با
تأخير همراه بود و روسها به مخالفت زباني با حمله
نظامي به آن كشور بسنده كردند ،ولي در مورد سوريه
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همه ابزارها و شيوهها را بهكار گرفتند ،از وتو كردن
قطعنامههاي شوراي امنيت گرفته تا دست زدن به حمله
نظامي براي رويارويي با داعش و نيروهاي درگير ستيز
با ارتش سوريه و ....دوم ،وجود نكتههاي ناروشن و
پرسشهاي گوناگون درباره مسئوليت پشتيباني است كه
تصميمگيري شوراي امنيت بر سر بحرانهاي بينالمللي
را دشوار ميسازد .براي نمونه ،در بحران ليبي روسها
پرسشهايي از اين دست پيش كشيدند :آيا پشتيباني از
حقوق بشر در گرو سقوط رژيم قذافي بوده است؟
چرا دخالت نظامي به كشته شدن غير نظاميان انجاميده
است؟ آيا اين حمله نظامي موفق بوده و اگر موفق بوده
با چه هزينهاي؟ و ....در بحران سوريه ،روسيه با توجه
به آنچه در ليبي پيش آمده بود كوشيد روند كارها را
از دخالت نظامي نيروهاي بينالمللي به سمت نظارت
سازمان ملل و گفتگوهاي ديپلماتيك ببرد .سوم ،اندازة
قدرت كشورهاست كه بر رويكردشان به مسئوليت
پشتيباني اثر ميگذارد .روسيه قدرتي است بزرگ و
سرزمينهاي پيرامونش را با عنوان «خارج نزديك»،
حوزه نفوذ يا باصطالح حياط خلوت خود ميداند و
از اينرو هرگونه دخالت ديگران بويژه در چارچوب
مسئوليت پشتيباني در اين سرزمينها را بر نميتابد ،ولي
خودش در گرجستان دست به دخالت نظامي ميزند و
به مسئوليت پشتيباني استناد ميكند .اقدامات گسترده
روسها در سوريه را كه در محدودة «خارج نزديك»
نميگنجد ،بايد در گستره قدرت بينالمللي روسيه
بررسي كرد.
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