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چکیده
زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق
بینالملل و مفاد منشور را فراهم آورد ،بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران،
تحتلوای حقوق بینالملل به مداخله در آن می پردازند .در دوران پسا وستفالیایی ،نقش مؤثر قدرت و امنیت
ملی در نظام بینالملل به پشتوانه توان نظامی ،حقیقت کتمانناپذیر جامعه بینالمللی است؛ ازاینرو وضعیت
حاکم بر سوریه ،موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بینالمللی را از
طرف دیگر فراهم کرده است .اما مسألهای که مطرح میشود این است که اقدامات جمهوری اسالمی ایران در
سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی ـ امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بینالملل است .در این
مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان میدهد،
حضور نظامیان جمهوری اسالمی ایران ،ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و همچنین هدف قراردادن
مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی را میتوان در قالب دعوت به مداخله و
دفاع مشروع تبیین کرد.
کلید واژهها
دفاع مشروع؛ دعوت به مداخله؛ بحران سوریه؛ جمهوری اسالمی ایران؛ امنیت ملی.
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از مهمترین حوادث منطقه غرب آسیا در سالهای  2011تاکنون که منجر به یک دهه
بحران شده است ،میتوان به حوادث رخداده در سوریه اشاره کرد .تفاوتهای ماهوی بحران
سوریه با دیگر کشورهای عربی و میزان قابلتوجه مداخلـههـای خـارجی ،ایـن سـؤال را در
ذهن متبادر میسازد که ماهیت واقعی بحران بهوجودآمده چیست که پاسخ شـفاف بـه آن
ضروری بهنظرمیرسد .از همان ابتدای تنشهـا و متعاقـب آن بحـران بـهوقـوعپیوسـته در
سوریه ،جمهوری اسالمی ایران موضع خود را نسبت به توقف درگیری و آغـاز گفـتوگوهـا
برای رسیدن به یک راهحل سیاسی اعالم کرد .طرح اعالمی ازسوی ایران شامل پایانیافتن
درگیریها ،توجه به خواستههـای مخالفـان در تشـکیل دولـت موقـت ،بـازنگری در قـانون
اساسی و درصورت لزوم ،تدوین قانون اساسی جدید ،همـهپرسـی در مـورد آن و برگـزاری
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با حضور کلیه گروههـا و جریـانهـای سیاسـی اعـم از
موافق و مخالف دولت فعلی سوریه بود .1هرچند برخی دالیل امنیتـی بـرای تبیـین حضـور
ایران در سوریه ازسوی نظریهپردازان روابط بینالملل مطرحشده بود؛ ازجمله اینکه در وهله
اول سوریه را سدی در برابر نفـوذ سیاسـتهـای ضـدایرانی غـرب در منطقـه غـرب آسـیا
بهشمارمیآوردند ،دوم اینکه کشوری هممرز با حزباهلل و رژیم صهیونیستی بود ،سوم محل
اتصال ایدئولوژی ایران اسالمی و ناسیونالیسم عربی محسوب میشد و درنهایت ،محلی برای
اتخاذ استراتژی دفـاع ـ تهـاجم ایـدئولوژیک بـود (سـیمبر و قاسـمیان)143:1393 ،؛ امـا
مهمترین بُعد مسأله ،تبیین دالیل حقوقی حضور ایران در سوریه است که میتـوان آنرا در
قالب دکترین دعوت به مداخله و دفاع مشروع ارزیابی کرد.
در نقطه مقابل ،آمریکاییها و همپیمانان اروپایی نیز از همان ابتدا معتقد بودند که اگـر
دومینوی براندازی دولتهای دیکتاتور مانند تونس ،مصر و لیبی در سوریه نیز محقق شود،
یکی از موانع اصلی طرح خاورمیانه جدید در منطقه ازمیانبرداشتهخواهدشد .لکن واقعیـت
آن است که پس از تقریباً یک دهه درگیری مسلحانه و کشتهشدن تعـداد بسـیار زیـادی از
مردم سوریه و افراطگرایان که به بهانه کمک به معارضین سوری خود را به مناطق درگیری
رسانده بودند ،جامعه جهانی با این واقعیت مواجه گردید که راهحل نظامی ،نسخه اشتباهی
بوده است و طرفین راهحلی جز مذاکره و گفتوگو ندارند.
بهطور کلی واکنش کشورها نسبت به بحران سـوریه در چـارچوب سـه الگـوی رقابـت،
همکاری و مخاصمه ،قابل تحلیل و مداقه است .چگونگی واکنش جمهوری اسالمی ایران در
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به www.mashreghnews.ir/news/394753/ :

 -1مفاهیم حقوقی

تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

بحران سوریه در چارچوب این سه الگو بهعنوان موضوع کالن قابل بررسی اسـت؛ بنـابراین،
مهمترین هدف این پژوهش تبیین چگونگی عملکرد ایران در سوریه و روشنسازی سیاست
خارجی ایران در قالب قاعده بازی در منطقه است .بدینرو جهت پاسخ به این سؤال ،اولـین
گام تحلیل حقوقی اقدامات ایران در سوریه است؛ چراکه مشروعیت حقوقی اقدامات ایـران،
اوالً رافع ایرادات حقوقی سیاست خارجی میشود و ثانیاً موجـب آشکارشـدن چهـره ایـران
بهعنوان کشور تقابل گرا در مقابل تروریسم در روابط با سایر کشورها خواهـد بـود .ازطرفـی
نیز فشار سازمانی و کشوری به ایران در سطح جهانی نظیر سازمان ملل متحد و کشـورهای
ائتالفی به رهبری عربستان سعودی و آمریکا بـهعنـوان اقـدامات مداخلـهگرایانـه ایـران در
سوریه و نقض موازین حقوق بین الملل ،فارغ از ادعاهـای واهـی کـه در پشـتپـرده منـافع
سیاسی و معادالت بازی امنیتی مطرح شده و میشود ،ضـرورت تحلیـل عملکـرد و تبیـین
حقوقی اقدامات ایران را میطلبد؛ بنابراین ،تأکید این پژوهش بر بخش اعظم عملکرد ایران
یعنی موضوعات حمالت موشکی ایران بـه مواضـع تروریسـتهـا در خـاک سـوریه و ارائـه
خدمات مستشاری به ارتش سوریه در پرتو موازین و آموزههای حقوق بینالملل در مواجهه
با بازیگران غیردولتی همچون داعش خواهد بود.

استناد به دالیل حقوقی در ارزیابی عملکرد جمهوری اسالمی ایـران نسـبت بـه بحـران
سوریه را می توان در دو مفهوم دعوت به مداخله یا حمایت و دفاع مشروع مورد تبیین قـرار
داد که بهطور مبسوط در ذیل بدان میپردازیم.
 -1-1دعوت به مداخله در سوریه
دولتهای خارجی بنابر یک اصل کلی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی ،مـیتواننـد از
دولتی که موردتجاوز قرارگرفته حمایت کنند و با رضایت آن دولت ،وارد قلمروی سرزمینی
آن کشور شوند (مانند قضیه سوریه)؛ اما در مخاصمات مسـلحانه غیـربینالمللـی ،مداخلـه
نظامی ،خواه بهنفع دولت مرکزی خواه بهنفع شورشیان با چالش روبهرو است؛ اینکه آیـا در
مخاصمات مسلحانه اخیر ،امکان مداخله نظامی بهنفع دولت مرکزی یا شورشیان وجود دارد
یا خیر .بهنظرمیرسد در مواردی که اقـدام شورشـیان بـه دولـت ثالـ منتسـب باشـد ،در
چارچوب دفاع مشروع و نیز در چارچوب پیمانهای منطقهای یا مجوز شورای امنیت ،امکان
مداخله بهنفع دولت مرکزی وجود دارد .مداخله نظامی میتوانـد مبتنـیبـر دعـوت رسـمی
مقامی صالحیتدار از آن دولت یا با رضایت ضمنی باشد؛ مانند اینکه پس از مداخله نظـامی
دولت خارجی ،دولت موردمداخله اعتراضی نکند .چنانچه مداخله نظامی بدون رضایت صریح
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یا ضمنی دولت موردمداخله نباشد یا با اعتراض رسمی آن دولـت همـراه باشـد ،ایـن اقـدام
مصداق تجاوز خواهد بود که بیشک ،براساس بند  4ماده  2منشـور ملـل متحـد ،نامشـروع
تلقی میشود (ضیایی و دیگران.)124:1395 ،
نمونههای فراوانی از مداخله بهنفع دولت مرکزی توسط دولـتهـای دیگـر وجـود دارد؛
ازجمله میتوان به مداخله اتحاد جماهیر شوروی سابق در مجارستان ( ،)1956چکسـلواکی
( )1968و افغانسـتان ( )1979و مداخلـه آمریکـا در لبنـان ( ،)1958دومینـیکن (،)1956
ویتنام ( )1960و گرانادا ( )1983اشاره کرد (زیمبلر .)230:1984 ،بهنظر میرسد توسل به
زور نظامی کشورهای ثال علیه شورشیان ،با اصل منع توسل به زور و منع مداخله منـدر
در ماده  2منشور سازمان ملل متحد مغایرتی نداشته باشد؛ زیرا این بند ،صرفاً کشـورها را از
توسل به زور در مقابل یکدیگر منع میکند که حاکی از برابری دولتهـا در مقابـل یکـدیگر
است؛ ولی در مقابل گروههای شورشی ،بهنظر میرسد این برابری وجود نداشته بلکه تفوق و
رابطه طولی میان کشورها و گروههای شورشی وجود دارد؛ بنابراین ،مداخله کشورهای ثال
با رضایت دولت مرکزی علیه گروههای شورشی ،تعارضی با اصل منع توسل به زور ندارد.
مجمع عمومی در قطعنامه  2131سال  1965با عنوان «اعالمیـه غیرقابـلقبـولبـودن
مداخله در امور داخلی دولـتهـا و حمایـت از اسـتقالل و حاکمیـت آنهـا» اظهـار داشـته
«دولتها موظفند از هرگونه اقدام اقتصادی ،سیاسی یا نظامی در سرزمین دیگـر دولـتهـا،
بدون کسب اجازه از آن دولت خودداری نمایند» (قطعنامه مجمـع عمـومی .)1965 2131
بهنظر میرسد مجمع عمومی ،مداخله دولت خـارجی بـا رضـایت دولـت میزبـان را بـهطـور
ضمنی مشروع دانسته است .قطعنامه ،تعریف تجاوز را نیز بهطور ضمنی اشاره کـرده اسـت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند  5از ماده  3قطـعنامـه  3314ازجملـه مصـادیق
تجاوز را ،استفاده از نیروهای مسلح واقع در کشور دیگر که با توافـق کشـور پذیرنـده در آن
سرزمین حضور دارند ،ولی برخالف شروط مقرر در آن موافقتنامه عمل نمـوده یـا پـس از
پایـان توافـق بـهحضـور خـود در آن سـرزمین ادامـه دهنـد ،مـیدانـد (قطـعنامـه مجمـع
عمومی  .)1974 3314این بند درخصوص مشروعیت مداخله نظامی توسط دولتهای ثال ،
مبتنیبر رضایت دولت مرکزی کامالً گویاست .شورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد نیـز در
مقدمه قطعنامه  387مصوب سال  1976به حق ذاتی و مشروع هر دولت اشاره نموده که در
اعمال حاکمیت خود از دولت یا گروهی از دولتهای دیگر تقاضـای کمـک کنـد (قطـعنامـه
شورای امنیت .)1976 387
بنابراین در شرایطی ،مداخله نظامی بهدعوت دولت مرکزی امکانپذیر است؛ اما مداخلـه
بهدعوت شورشیان مخالف رویه قضایی بینالمللی است .همانطـور کـه دیـوان بـینالمللـی

همچنین دولت ترکیه ،به گروههای شورشی و مخالف دولت مرکزی کمک کرده و گاه بهنفع
آنها و مبتنیبر رضایت این گروهها ،مداخلـه نظـامی نیـز کـردهانـد .دولـتهـای روسـیه و
جمهوری اسالمی ایران با دعوت و رضایت رسمی دولت مرکزی سوریه ،در این کشور مداخله
نظامی انجام دادهاند و بهنفع دولـت مرکـزی و علیـه گـروههـای شورشـی در حـال مبـارزه
میباشند .با توجه به اصل اولیه تجویز مداخله نظامی در حقوق بینالملل موجود مبتنـیبـر
رضایت دولت مرکزی ،بهنظر میرسد که این مداخالت ،مجاز بوده و همجهـت و تأییدشـده
حقوق بینالملل معاصر است .ازطرفی دولـت آمریکـا همـراه بـا متحـدانش ،تحـت ائـتالف
ضدداعش ،بدون مجوز دولت مرکزی بشار اسد ،به مداخله نظامی و بمباران مواضـع سـازمان
تروریستی داعش اقدام کرده و میکند .2این مداخله آمریکا بـه همـراه متحـدانش ازجملـه
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دادگستری در قضیه فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه بیان داشته اسـت «اگـر
مداخله خارجی ،بهدرخواست گروههای اپوزیسیون نیز همانند درخواست حکومتهـا مجـاز
باشد ،موجب مداخله دولتها در هر زمان در امورات داخلی سـایر دولـتهـا خواهـد شـد و
اصل ممنوعیت مداخله که در ماده  2منشور نیز بدان اشاره شـده اسـت؛ تـأثیر خـود را در
نظام بینالملل ازدستخواهدداد» (گزارشات دیوان .)246:1986 ،قطـعنامـه  2131مجمـع
عمومی سازمان ملل متحد نیز تأییـد مـیکنـد کـه کلیـه دولـتهـا مـیبایسـت از هرگونـه
سازماندهی ،مساعدت یا اقدامات مسلحانه براندازی یا تروریستی ،با هـدف تغییـر حکومـت
دولتــی دیگــر از راه خشــونت یــا مســامحه ،خــودداری کننــد (قطــعنامــه مجمــع
عمومی .)1965 2131
ازاینرو درباره وضعیت سوریه نیز ،دولت جمهوری اسـالمی ایـران و دولـت روسـیه ،بـا
دعوت دولت مرکزی علیه بازیگران غیردولتی ازجملـه گـروههـای شورشـی و تجزیـهطلـب
همچون داعش ،مداخله نظامی کـردهانـد .1درمقابـل ،آمریکـا و متحـدانش ازطریـق نـاتو و

ترکیه ،بهطور قطع ناقض قواعد آمره بینالمللی ـ ازجملـه اصـل منـع توسـل بـه زور علیـه
حاکمیت سرزمینی کشورها و همچنین اصل منع مداخله در امور داخلی دولتها ـ میباشد.
برخی استدالل میکنند که آمریکا ،این اختیار را براساس قطعنامـه  2249شـورای امنیـت
برای مداخله نظامی پیدا کرده است؛ چراکه قطعنامه ،مجوز «هرگونه اقدامات الزم» را برای
نابودی داعش تجویز کرده است ،ولی بهنظر این استدالل صحیح نیست؛ زیرا بالفاصله پس از
عبارت «هرگونه اقدامات الزم» ،رعایت حقوق بینالملل و منشور بیان شده است.

1. www.aljazeera.com/news/2015
2. www.payam-aftab.com
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توسل به دفاع مشروع و استناد بـه مـاده  51منشـور در قضـیه سـوریه ،تنهـا بـهدلیـل
حمالت گسترده تروریستی که عمدتاً ازسوی داعش به کشورهای دیگـر انجـام مـیپـذیرد،
همواره موردتوجه کشـورهای مداخلـهکننـده بـوده و مورداسـتناد کشـورهای غربـی و نیـز
جمهوری اسالمی ایران قرارگرفته است .مسـألهای کـه در ایـن مـورد اهمیـت دارد ،پاسـخ
حقوقی به این است که کشورهای ثال  ،تا چه میزان میتوانند با استناد به دفاع مشروع در
خاک سوریه ،به زور متوسل شوند و آیـا اصـوالً حملـه مسـلحانه ای کـه ازسـوی بـازیگران
غیردولتی از خاک سوریه علیه کشورهای دیگر انجام میپذیرد را میتوان در قالب ماده 51
منشور تفسیر کرد یا خیر .برای پاسخ به این ابهام بایستی به تحلیل سه موضـوع پرداخـت؛
مورد اول ،رویکرد دولتها نسبت به ماده  51منشور سازمان ملل متحد پس از عملیات 11
سپتامبر 2001؛ مورد دوم ،رویه دیوان بینالمللی دادگستری و مورد سوم ،قطعنامـه 2249
شورای امنیت است.
راهبرد بازدارندگی ( )1990-1945و ابهـام راهبـردی ( )1990-2000آمریکـا ،پـس از
حمله به بر های سازمان تجارت جهـانی در  11سـپتامبر  ،2001منجـر بـه راهبـرد دفـاع
پیشدستانه و دفاع پیشگیرانه گردیده است .شاید بتوان گفت دکترین جنـ پیشـگیرانه،
عمدهترین راهبرد این کشور برای پیشبرد اهدافش در ابتدای هزاره سوم میالدی محسوب
میگردد .این راهبرد متأثر از اندیشههای لئو اشتراوس 1است که بهرهگیری از قدرت نظامی
را برای حفظ نظم یک ضرورت میدانست (لفلر .)1046-1054:2003 ،درواقع حـوادث 11
سپتامبر و ظهور گرایشهای سیاسی رادیکال در عرصه سیاست خارجی آمریکا ،موجب شد
تا در مارس سال  ،2005پنتاگون سندی مهم باعنوان «راهبرد دفـاع ملـی ایـاالت متحـده
آمریکا» منتشر کرد که از رویه جن پیشگیرانه دولت بهگونهای که در «طرحی برای سـده
نو آمریکا» مشخص شده است ،پیروی میکند .اگرچه رویه جن پیشگیرانه ،اقدام نظـامی
را وسیله دفاع از خود در برابر کشورهایی درنظرمیگیرد که دشمن ایاالت متحـده هسـتند،
راهبرد دفاع ملی سال  2005یک گام پیشـتر مـیرود و احتمـال مداخلـه نظـامی را بـرای
کشورهایی درنظرمی گیرد که آشکارا تهدیدی برای امنیت میهن آمریکایی پدیـدنمیآورنـد.
سند راهبرد دفاع ملی آشکارا دستور نظامی جهانی آمریکا را فراتر از آوردگاههای منطقهای،
2
تأیید می کند .وانگهی این دستور ،عملیات نظامی را علیه بهاصطالح «دولتهای فرومانده»

 .1لئو اشتراوس ،پدر جنبش نومحافظه کاری است .نومحافظه کاری جنبش مبتنیبر سیاست خارجی جنگطلبانه است.

2. Failed State

در عرصه حقوق و روابط بین المللی از یک سو و تغییر راهبـرد سیاسـت خـارجی آمریکـا و
کشورهایی که پیرو بلوک غرب هستند ازسوی دیگر ،موجب شد تا عالوهبـر تفسـیر موسـع
ماده  51منشور و پذیرش دکترین دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه ،حمله مسلحانه ازسـوی
بازیگران غیردولتی نیز در قالب حملـه مسـلحانه مـوردنظر مـاده  51تفسـیر شـده و دفـاع
مشروع کشور بهاصطالح قربانی را توجیه نماید .درمقابـل ایـن دیـدگاه دیـوان بـینالمللـی
دادگستری ،رویکردی مخالف را مطرح کـرده اسـت .دیـوان در پرونـده اقـدامات مسـلحانه
اوگاندا در سرزمین کنگو ،از قلمرو دفاع مشروع وفق ماده  51منشور سازمان ملـل صـحبت
کرده و حالتی را احراز نمود که ممنوعیت توسل به زور در بند چهار ماده دو منشـور نقـض
شده است .دیوان علیرغم آنکه معتقد بود اوگاندا ناقض منشور بوده اسـت ،از رویـه قضـایی
خود پیروی کرده؛ اما تسلیم فشارهای پس از  11سپتامبر درخصوص توسـعه مـاده  51بـه
عوامل خصوصی نشده است (کامرهوفر .)89:2007 ،خواهان این پرونده (کنگو) مدعی بـود
اوگاندا ،با حمایت های مـالی ،لجسـتیکی ،نظـامی و  ...از نیروهـای نـامنظم مخـالف کنگـو،
ممنوعیت توسل به زور را نقض کرده است (همان.)90 :
اوگاندا بدون آنکه اقدامات خود را توجیـه نمایـد ،در تـاریخ  20آوریـل  ،2001دعـوی
متقابلی را علیه کنگو مطرح میکند و مدعی میشود «اوگاندا خود را قربـانی عملیـاتهـای
نظامی و دیگر فعالیتهای بیثباتکنندهای میداند که توسط گـروههـای مسـلح متخاصـم
انجام شده و بهوسیله دولتهای متوالی در کنگو ،مورد حمایت یا پذیرش قرارگرفته است»؛
ازاینرو بر این باور است بهصورت مشروع ،به زور متوسل شده و اقدامات خود را در راستای
ماده  51منشور ،بال اشکال میداند (همان.)91 :
موضوع دیگری که مورد توجه دیوان بوده و در پاراگرافهای  72تـا  91رأی نیـز بـدان
پرداخته ،این است که اوگاندا از سربازانش بهمنظور حمله ،تصرف و اشـغال بخـشهـایی از

تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

یا «کشورهای بیثبات» دربرمیگیرد (چوسودوفسکی.)271:2005 ،
حوادث  11سپتامبر پیامدهای دیگری نیز داشته که ازمنظر برخی حقوقدانـان غربـی،
موجب بازتعریف ماده  51منشور شده است .ازجمله تأثیرات این حادثه ،ورود نوع جدیـدی
از بازیگران در عرصه بینالمللی است که میتـوان از آنهـا بـا نـام بـازیگران غیردولتـی یـا
بهاصطالح روابط بینالمللی ،بازیگران شبکهای 1یاد کرد .طرح موضوع ورود بازیگران جدیـد

 .2بازیگران شبکهای ،آن دسته از بازیگرانی هستند که با توجه بهه سسهترا ارتباطهاه جیهانی و بیهر بهرداری از انهواع
ابزارهای نوین و ارتباطی ،توانستهاند بهعنوان شبکهای مؤثر در سرتاسر جیان در شکلدادن به سیاست اثهر بگاارنهد کهه
مثال بارز آن ،القاعد است که سفته شد در حدود  60کشور ،عضو دارد و تارهای بههمتنیهد ای از ارتباطهاه سیاسهی،
مالی و انسانی را فراهم آورد است .قابل دسترسhttps://basirat.ir/fa/news/111809 :
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مناطق شرقی کنگو استفاده کرده است و عالوهبراین ،از گروههای شورشی کـه بـه اقـدامات
مسلحانه در آن منطقه دست میزدند ،حمایت کرده اسـت .دیـوان در ایـن قسـمت از رأی
خود تنها به میزان نفوذ اوگاندا به درون سرزمین کنگو توجه میکند .دیـوان در پـی اثبـات
وجود حمله مسلحانه علیه اوگاندا ،همانطور که در پاراگرافهای  141تا  147اشاره کـرده
است «حمالت برخاسته از گروههای مسلح یا گروههای نامنظم فرستادهشده توسط کنگو یا
از جانب آن نبوده» و حمله مسلحانهای در مفهوم ماده  51وجود نداشته تـا خوانـده بتوانـد
در برابر آن به دفاع مشروع متوسل شود (همان.)96 :
ماده  51مقرر میدارد که حق دفاع مشروع ،تنها درصورتی میتوانـد اعمـال شـود کـه
حمله مسلحانه اتفاق بیفتد؛ بنابراین ،دفاع مشروع تنها درصورت وقوع حمله مسلحانه مجاز
است ولی در مورد اینکه حمله مسلحانه چیست و توسط چه کسی مـیتوانـد انجـام شـود،
توضیحی داده نشده است .برخی از اقلیت حقوقدانان معتقدند حملـه مسـلحانه مـیتوانـد
توسط گروههای غیردولتی نیز صورت پذیرد؛ چراکه ماده  51بهصراحت از حملـه مسـلحانه
توسط یک دولت سخن نمیگوید و فقط از حمله مسلحانه صـحبت مـیکنـد بـدون اینکـه
مشخص کند چه کسی باید این حمله را انجام دهد .به اعتقاد برخی از حقوقدانان ازجملـه
برونو سیما و یورام دینستین ،نیازی به وجود ارتباط بین دولت و عوامل خصوصی نیسـت و
دفاعکننده میتواند حتی درصورتی که دولتِ میزبان ،از ابزارهای مؤثر علیه گروه خصوصـی
استفاده کرده باشد ،به زور متوسـل شـود؛ چراکـه رفتـار کشـور میزبـان ارتبـاطی بـا حـق
دفاع کننده در توسل به زور ندارد .استدالالت دینستین بر این ادعا مبتنی است کـه تجـاوز
گروههای مسلح ،مسأله فوقالعادهای است که راهحل فوقالعادهای را میطلبد (همان-101 :
)99؛ اما واقعیتی که وجود دارد این است که اوالً ،ماده  51منشور و موضوع دفـاع مشـروع،
اصطالحاً رابطه میاندولتی 1است و این ماده ،تاب تفسیر موسع بهحدی کـه بتـوان اعمـال
بازیگران غیردولتی را در چـارچوب آن تفسـیر کـرد ،نـدارد و ثانیـاً ،منشـور سـازمان ملـل
بهعنوان یک معاهده بینالمللی تا زمانی که بهوسیله قواعد مربوط به ایجاد معاهدات تغییـر
نکند ،معتبر خواهد بود.
موضوع دیگری که ازسوی برخی از کشـورهای ثالـ ِ معـارض در سـوریه ،مورداسـتناد
قرارگرفته و ادعای مجوز توسل به زور مطرح میگردد ،قطعنامه  2249شورای امنیت راجع
به مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق بهویژه بازیگران غیردولتـی هـمچـون گروهـکهـای
داعش ،جبهه النصره و القاعده است (قطعنامه شورای امنیت  .)2015 2249بهعبارت دیگر
ابهامی که راجع به ادبیات بح برانگیز شورای امنیت در این قطـعنامـه ایجـاد شـده  ،ایـن
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بهمعنای احراز وضعیت نقض صلح و امنیت بینالمللی مطابق ماده  39منشور است .متعاقباً
در پاراگراف چهارم مقدمه تعیین مـیکنـد کـه ایـن حمـالت ،نقـضهـای سیسـتماتیک و
گسترده 2حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده و تصریح میکند که حمالت داعش منحصر
به یک منطقه نبـوده و صـراحتاً در بنـد اول ،اعـالم مـیدارد کـه داعـش ،توانـایی و قصـد
حمالتی 3نظیر حمالت فرانسه را در آینده دارد و داعش را تهدیدی بیسابقه علیـه صـلح و
امنیت بینالمللی میخواند .بهعبارتی شورای امنیت با این ادبیاتپـردازی ،4کشـورها را بـه
دفاع متقابل در مقابل این حمالت سوق میدهد.
در این قطعنامه به سه نکته مهم اشاره شده است؛ اول ،اینکه عملیات تروریستی را در
5

قالب حمله مسلحانه 6ماده  51منشور مورد شناسایی قـرار داده اسـت؛ دوم ،اینکـه در بنـد
چهارم ،شورای امنیت بیان میکند که تروریستها بایستی تعهدات بـینالمللـی را بپذیرنـد
که در غیراینصورت انتساب نقضها و مسئولیت آنها قابل طرح خواهد بود و سـوم ،اینکـه
در بند پنجم ،از کشورها می خواهد تا تمام اقدامات الزم را اتخاذ کرده و تالش خود را برای
پیشگیری و سرکوب داعش ،هماهن کرده و افزایش دهند 7.همچنین قطـعنامـه در ادامـه
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است که آیا قطعنامه مجوز توسل به زور را صادر کرده است یا خیـر .در مقدمـه قطـعنامـه
 ،2249شورای امنیت با محکومنمودن حمالت داعش بـه ترکیـه ،لبنـان ،مصـر و فرانسـه،
عملیات تروریستی را تهدید جدی علیه صلح و امنیـت بـینالمللـی 1مطـرح مـیکنـد کـه

بند  5به عبارت ریشهکنکردن یا پاکسازی 8نیز اشـاره مـیکنـد .حـال ابهـامی کـه بـاقی
میماند عدم استناد قطعنامه به فصل هفتم یا مواد  39و  42منشور ملل متحد میباشد که
تجویز توسل به زور را ازسوی کشورهای دیگر قابل تفسیر میگذارد.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا بیان میدارد که «استنادنکردن قطعنامـه
شورای امنیت به فصل هفتم یا مواد مربوط به آن ،بهمنزله عدم تجویز توسل به زور نیست؛
بلکه بایستی به ادبیاتپردازی و اوضاع و احوال حاکم بر تصـویب قطـعنامـه رجـوع شـود»
(گزارشات دیوان)1971 ،؛ بنابراین شورای امنیت ،هرچند با عدم استناد به فصل هفـتم یـا
1. Threat to international peace and security
2. Gross systematic and widespread attacks
3. has the capability and intention to carry out further attacks
4. Wording
5. Terrorist Attacks
6. Armed Attacks
7. Calls upon all member states… to take all necessary measures, … to redouble and
…coordinate their efforts to prevent and suppres terrorist acts
8. eradicate
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عباراتی ماننـد «تصـمیم مـیگیـرد» 2یـا «اجـازه یـا اختیـار مـیدهـد» 3اسـتفاده نمایـد.
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ازطرفی شورای امنیت در قطعنامه  221ـ  8آوریل  1965ـ در مورد رودزیای جنـوبی کـه
تقریباً مشابه قطعنامه  2249میباشد از عبارت «میخواهـد» اسـتفاده نمـوده و بریتانیـا را
فراخوانده تا جلوی قاچاق نفت بهسوی رودزیای جنوبی را حتی اگر الزم باشد با اتخاذ تمام
روشها 4و استفاده از زور 5بگیرد (هیلپولد .)542:2016 ،درحالی که قطـعنامـه حاضـر اوالً
بهجای استفاده از عبارت «تمام روشهای الزم» 6از عبـارت «اقـدامات ضـروری» 7اسـتفاده
کرده و ثانیاً از استفادهِ عبارتِ صریح «توسل به زور» امتناع نموده است.
عبارات دیگری که در مقدمه قطعنامه و بند پنجم آن استفاده شده نشان مـیدهـد کـه
اگر قصد شورای امنیت تجویز توسل به زور نیز بوده ،با این عبارات خنثی شده است چراکه
در غیراینصورت ،عبارتپردازی شورا نقض غرض خواهـد بـود .عبـارت اول کـه در مقدمـه
اشاره شد ،احترام به اصل حاکمیت و تمامیت ارضی ،استقالل و یکپـارچگی تمـام کشـورها
مطابق منشور است8؛ بنابراین ،چگونه می شود با احترام به حاکمیت سوریه و حفظ تمامیت
ارضی آن ،علیه این کشور متوسل به زور شد .عبارت دوم که در بند پنجم بدان اشاره شـده
است ،کامالً نشان از اتخاذ تدابیر احتیاطی ازسوی شورای امنیت راجـع بـه تفسـیر عبـارت
«اتخاذ تدابیر الزم و ضروری است« دارد ،بهصورتیکه قطعنامـه چنـین بیـان مـیدارد کـه
«کشورهای عضو را برای اتخاذ تدابیر الزم ،با رعایت حقوق بین الملل و در چارچوب منشور
ملل متحد فرامیخواند» .ادبیات شورای امنیـت در ایـن بنـد بـا اشـاره بـه مـوازین حقـوق
بین الملل و اصل عدم توسل به زور مندر در منشور ،نشان از عـدم تجـویز توسـل بـه زور
میباشد؛ بنابراین ،میتوان چنین اذعان کرد که قطعنامه  ،2249قطـعنامـه فصـل هفتمـی
نبوده و مجوز توسل به زور را نداده است؛ بلکه این قطعنامه جنبـه «تأییـد پـس از اقـدام»
داشته که توسط کشورهای غربی در سوریه در حال انجام است .عملکرد بینالمللـی برخـی
از دولتهای عضو دائم شورای امنیت نیز نشان از عدم اجماع آنها بـرای توسـل بـه زور در
قضیه سوریه است؛ چراکه چندینبار تجویز توسل به زور از سال  2011در شـورای امنیـت
1. Calls upon
2. Decide
3. Authorize
4. All necessary means
5. Use of force
6. All necessary means
7. All necessary mesures
8. Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, independence and unity
of all States in accordance with purposes and principles of the United Nations Charter.
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ازسوی کشورهای روسیه و چین وتو شده است و تصویب قطعنامه حاضر که با عـدم وتـوی
کشورهای مذکور بوده است ،نشان از تفسیر مضیق عبارت «اتخاذ اقدامات الزم و ضـروری»
در بند پنجم است (الجبیلی .)3:2016 ،دیوید کامرون نخستوزیر وقت انگلستان نیز پـیش
از این ،نتوانست دالیل حمایت و مشروعیت سیاسی مداخله انگلیس در سوریه را کـه سـال
 2013در پارلمان مطرح بود ،اقناع و اعمال نماید (همان.)4 :
در نگاه اول ،بهنظر قابلیت توسل به دفاع مشروع ،بهعنوان استثنای اصل عدم توسل بـه
زور در قطعنامه شورای امنیت دیده نمیشود ،چراکه شورای امنیـت صـراحتاً مجـوز دفـاع
مشروع را صادر نکرده است؛ اما شاید بتوان با توجه به عبارت «قابلیت و قصد داعـش بـرای
انجام حمالت بیشتر در آینده» که عنصر فوریت در دفاع مشروع را مطرح مینماید ،قابلیت
توسل به دفاع مشروع را ازسوی کشورهای دیگر مطرح کرد (هیلپولد .)543:2016 ،شورای
امنیت در قطعنامههای  1368و  ،1373اقدامات آمریکا علیه افغانسـتان را در قالـب تأییـد
آن ،مطابق مـاده  51منشـور ،دفـاع مشـروع تلقـی کـرده اسـت کـه بعـدها توسـط رژیـم
صهیونیستی در قضیه دیوار حائل مورد ادعا قـرار گرفـت ،لـیکن دیـوان در پـاراگراف 139
نظریه مشورتی بیان نمود که حمالت بایستی به یک دولت خارجی منتسب باشد تـا بتـوان
دفاع مشروع را مطرح نمود (هیلپولد .)547:2016 ،بهعبارتی این موضوع تأکیـد دوبـاره بـر
این قضیه بوده که ماده  51منشور ،روابط بین دولتهاست و نمیتـوان علیـه کشـوری کـه
حمالت تروریستی از آنجا انجام میشود ،متوسل به دفاع مشروع شـد مگـر اینکـه حمـالت
تروریستی منتسب به دولتی باشد که حمالت از خاک آن کشور صورت میگیرد.
با وجود همه این قضایا که در بستر تـاریخی همـواره در حـال تکـرار اسـت ،واقعیـاتی
هستند که جامعه بینالمللی با آنها مواجه بوده و بهعنوان تهدیـدات جـدی علیـه صـلح و
امنیت بینالمللی است ،ازسویی حقوق هـم نمـیتوانـد پاسـخگـوی تمـام واقعیـات جامعـه
(داخلی و بینالمللی) باشد؛ بهعبارتی نمیتواند در مقابل واقعیت بایستد .در قضـیه سـوریه
نیز دولت کنونی در حال مبارزه با تروریسم بوده که بهعنوان قربانی اصلی تروریسـم مطـرح
میباشد ،ازاینرو حمالت تروریستی را نمیتوان به دولت سوریه منتسب کـرد .امـا بـهنظـر
می رسد بتوان معیاری برای توجیه دفاع مشروع در این موارد طرح کرد و این معیاری است
که در دکترین «کشور ناتوان و نامتمایل» 1شناسایی شده است .زمانی روسیه بـه نیروهـای
شورشی چچن درگرجستان اعتراض و اعالم کرد که کشور میزبـان «از تمایـل خـود بـرای
جلوگیری از فعالیتهای تروریستی در منطقه خودداری مـیکنـد» .ایـن رویـه در موضـوع
افغانستان نیز از سوی آمریکا مورد استناد قرار گرفت .بهعبارتی مطابق این دکترین ،دولتـی
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که نخواهد یا نتواند از خاک خـود حمـالت تروریسـتی را علیـه کشـور دیگـر دفـع نمایـد،
دولتهای ثال می توانند متوسل به دفاع مشروع شوند .در قضیه سـوریه معیـار نخواسـتن
قابل اعمال نخواهد بود لیکن می توان معیار ناتوانی را مطرح کرد؛ امـا زمـانی مـیتـوان بـه
استنادِ ناتوانی دولت میزبان متوسل به دفاع مشروع شد که یا مجوز ازسوی شورای امنیـت
صادر شده باشد یا اینکه دولت میزبان ،از باب ناتوانی از دولتهای دیگر دعوت به همکـاری
بهعملآورد؛ بنابراین ،همکاری کشورهای جمهوری اسالمی ایـران و روسـیه در قالـب ایـن
دکترین که از باب دعوت نیز بوده اسـت ،قابـل اسـتناد و اعمـال خواهـد بـود و جمهـوری
اسالمی ایران می تواند با وجود دعوت رسمی ازسوی سوریه ،دفاع مشروع خود را با اسـتناد
به دکترین «کشور ناتوان» ادامه دهد مگر اینکه ناتوانی دولت سوریه برطرف شود یا مجـوز
دعوت را خاتمه دهد.
 -2مفاهیم فراحقوقی
ارائه تحلیلی درست از عملکرد ج.ا.ایران در سوریه ،عالوهبر ارزیابی دالیل و مفاهیم حقوقی
که بدان پرداخته شد ،نیازمند ارزیابی مفاهیم و دالیل سیاسی و امنیتی نیز میباشد که در
بندهای ذیل بدان میپردازیم.
 -1-2دالیل و رویکردهای سیاست خارجی ایران در قبال حضور در بحران سوریه
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تهدید نظامی ازجانب رژیم صهیونیستی و آمریکا و تهدید ازسوی دیگر رقبای منطقهای
که در تالشند تا نقش منطقهای ایران را تضعیف نمایند ،دو دلیل مهـم سیاسـی ـ امنیتـی
برای حضور ایران در سوریه بوده است .تأثیر تهدید نخست به این شرح است کـه بـا تغییـر
رژیم در سوریه ،نقش منطقهای ایران دچار چالشی جدی خواهـد شـد و درخصـوص مـورد
دوم نیز باید اشاره کرد که رقبای منطقهای ایران ازجمله عربستان ،قطر و ترکیه در تالشند
با استفاده از بحران سوریه ،جایگاه و نفوذ منطقه ای ایران را با چالش مواجه سازند (متقی و
دیگران .)12:1394 ،حمایت ایران و نگرش واقعگرایانه دستگاه سیاست خارجی بـه بحـران
سوریه پاسخی منطقی و حقوقی به چالشی است که در نزدیکی مرز کشـور در حـال وقـوع
است .همان طور که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده است ،حفاظـت و
حراست از تمامیت ارضی و امنیت کشور ،اصلی حیاتی است و حضور و بقای تروریسـتهـا
در خاک سوریه چالشی است که امنیت کشور را تهدید میکند .هرچند حراست از امنیت و
منافع کشور طبیعتاً با دادن هزینه نظامی و اقتصادی همراه باشد.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره نوع رویکرد و راهبرد سیاست خـارجی جمهـوری
اسالمی ایران درقبال سوریه قابل ذکر است (شهریاری و دیگران .)111:1395 ،دیدگاه اول،
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دیدگاهی مبتنیبر رویکرد حقوق بشری به بحران سوریه است که مطابق آن ،حکومت بشار
اسد ساختار غیردموکراتیک و ناعادالنه دارد و نوع برخـورد رژیـم بـا معترضـان در راسـتای
نقض گسترده حقوق بشر بوده ،لذا ایران با اتخاذ این نوع رویکرد ،بایستی در صف مخالفـان
رژیم و همگام با کشورهای غربی قرار بگیرد .دیدگاه دوم ،دیدگاهی صرفاً ایدئولوژیکی است
که براساس آن بهدلیل قرارداشتن سوریه در محور حمایت از مقاومت در منطقه ،بقای رژیم
اسد در راستای آرمانهای جمهوری اسالمی ایـران خواهـد بـود ،لـذا تحـت هـر شـرایطی
بایستی حکومت فعلی سوریه حفظ شود .دیدگاه سوم ،دیـدگاه ژئـوپلیتیکی و اسـتراتژیکی
است بهطوریکه شرط ثبات ایران بهعنوان قدرت برتر منطقـهای ،ایـن اسـت کـه سـاختار
سیاسی و امنیتی منطقه را به نفع خود حفظ نماید؛ چراکه وجود گروهای مقاومـت از یـک
طرف و اتحاد محکم حکومت اسد با جمهوری اسالمی ایران از طرف دیگـر ،موقعیـت برتـر
ایران را تحکیم میبخشد و معـادالت منطقـه ای را بـه ضـرر رقبـای منطقـهای و مخالفـان
فرامنطقهای میسازد .در چند سال اخیر ـ چنانکه عملکرد دستگاه سیاست خارجی ایـران
نشان داده ـ بهنظر میرسد استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران در منطقـه
غرب آسیا ،همراستا با دیدگاه ژئوپلتیکی باشد چراکـه مؤلفـههـایی همچـون داشـتن مـرز
مشترک سوریه با حزباهلل و رژیم صهیونیستی ،بیش از پیش نقـشآفرینـی ایـن کشـور را
بهعنوان سد نفوذ سیاستهای آمریکا در منطقه مطرح ساخته است .عالوهبراین ،قرارگرفتن
سوریه در محل تالقی و اتصال ایدئولوژی ایـران اسـالمی و ناسیونالیسـم عربـی (سـیمبر و
دیگران ،1393 ،ص  ،)143محیط امنیتی ایران و سوریه را ایجاد کرده است.
 -2-2تأمین امنیت ملی و رویکردهای آن در بسط منافع جمهوری اسالمی ایـران
در منطقه
از مهمترین اهداف کشورها در عرصه بـینالمللـی ،تـالش بـرای تـأمین امنیـت ملـی و
گسترش دامنه آن میباشد .یکی از اصلیترین پایههای سیاست خارجی دولتهـا ،کوشـش
در جهت تقویت امنیت ملی است ازاینرو ،فعالبودن دیپلماسی در ایجاد مناسبات سیاسـی
و اقتصادی ،تقویت و گسترش توان نظامی و دفاعی ،جستوجوی متحد ،انعقاد تفاهمنامـه-
های نظامی و همراهی با نظام امنیت جمعی ،همه و همه برای تحقق چنین اهـدافی اسـت
(میجالکوویچ .)50:2014 ،امروزه امنیت ملی اساساً حول محور دو رویکرد عمده ،بررسـی و
ازسوی کشورها پیگیری میشود .رویکرد اول ،تقویت قدرت ملـی تـا آنجـایی اسـت کـه در
وضعیتهای برخورد نظامی ،اقتصادی و سیاسی ،دست باال را داشته باشد و رویکرد دوم نیز
معطوف به همکاری بین المللی و افزایش قدرت نهادهای بین المللی اسـت .در رویکـرد اول،
نگرشهای کشورها را می توان به سه دسته نظامی ،اقتصـادی و سیاسـی تقسـیم کـرد کـه
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بسته به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر کشورها ،هر کشوری با اسـتفاده از یـک یـا همـه
این نگرشها ،رویکرد اول را دنبال میکند؛ اما در رویکرد دوم ،امنیت ملی متکی بر پیشبرد
امر همکاری بین المللی است (جابلونسکی .)5 :3-2002 ،امروزه امنیت کشورها به یکـدیگر
گره خورده و بهواقع ،میزان امنیت یک کشور به افزایش میزان امنیت دیگر کشورها بستگی
دارد و اهمیت این امر ،کمتر از امنیت ملی نیست .شاید این سؤال مطرح شود که اسـتفاده
از کدام رویکرد به نفع منافع ملی و امنیت ملی در کلیت آن است .در پاسخ بایسـتی گفـت
پیگیری و اتخاذ هر دو رویکرد در راستای یکدیگر پاسخگـوی حفـظ امنیـت ملـی و ثبـات
امنیتی در روابط پیچیده بینالمللی امروزی است؛ بنابراین بسط این گفتمان دو رویکـردی
در امنیت ملی را می توان در سیاست خارجی ایران بهکاربرد .آن چیزی که گویای عملکـرد
جمهوری اسالمی ایران در منطقه اسـت ـ ازقبیـل عملکـرد آن در سـوریه ،یمـن ،عـراق و
فلسطین ـ ناشی از بهکارگیری هر دو رویکرد بهطور میانه در حفظ امنیت ملـی اسـت کـه
البته می توان نقدهایی بـر آن داشـت .مفهـوم امنیـت بـا برداشـتهـای گونـاگون ازسـوی
دولتمردان و کشورها مواجه است .دولت هـا متناسـب بـا جایگـاه و نقشـی کـه در عرصـه
بینالملل دارند ،تصورات و تلقیهای متفـاوتی از مفهـوم امنیـت دارنـد .امنیـت ملـی را در
ابتدای امر میتوان محدود به نگهداری و صیانت از مرزها در برابر تهدیدهای بالقوه و بالفعل
نظامی تلقی نمود درصورتی که حفظ مرزها تنها یکی از اجزای امنیت ملی است و بسیاری
از کشورها ،تحقق منافع استراتژیک را ازجمله مصادیق امنیت ملی محسـوب مـیکننـد .از
این منظر اگر بخواهیم این تئوری را در منطقه منطقه غرب آسـیا ارزیـابی کنـیم ،بایسـتی
گفت به طور مثال منافع استراتژیک آمریکا تضمین جریان آزاد نفت از خلیج فارس اسـت و
شاید همین موضوع سرچشمه ناامنی کشورهای این حوزه و طبیعتاً منطقـه منطقـه غـرب
آسیا باشد .در مقابل ،منافع استراتژیک جمهوری اسالمی ایران نیـز ایجـاد محـیط امنیتـی
خار از مرزهای کشور است چنانچه اگر بخواهد در معادالت منطقهای اثرگذار ظاهر شود،
بایستی میزان نفوذ و ثبات سیاسی ـ امنیتی خود را بـه اثبـات برسـاند (ایرانـی.)2:2008 ،
شاید بتوان ازجمله فرصتهایی را که تحوالت اخیر منطقه برای محیط امنیتـی جمهـوری
اسالمی ایران فراهم آورده است و بهطریق اولی مأمنی برای تـأمین امنیـت ملـی باشـد ،در
موارد زیر خالصه کرد )1 :تقویت محور مقاومت در منطقه )2 ،افزایش تعامل و همکاری بـا
کشورهایی که بهعنوان شریک راهبردی بتوان امنیت اقتصادی و سیاسی را تثبیـت کـرد و
 )3تقویت قوای تبلیغاتی ـ رسانهای در جهت ائتالف و اتحـاد افکـار عمـومی در منطقـه بـا
کشورهای شریک جهت جلوگیری از اشاعه تئوری آمریکاسـازی یـا غربـیسـازی فرهنگـی.
تبیین و چگونگی کاربست موارد دوم و سوم ،هرکـدام پـژوهش جداگانـهای مـیطلبـد کـه

تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

ارتباط موضوعی با این پژوهش ندارد ،لیکن بررسی مورد اول در راستای پاسـخ بـه چرایـی
حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه در قالب بسـط منـافع ایـران در منطقـه و حفـظ
امنیت ملی اهمیت بسزایی دارد.
ابعاد استراتژیک ائتالف سهگانه ایران ،سوریه و حزباهلل ،معادالت منطقه غرب آسـیا را
دگرگون ساخته است .حمایت از نهضتهای آزادیبخش محور مقاومت و صهیونیزمستیزی
جمهوری اسالمی ایران ،ایران را به کشوری محبوب در افکار عمومی سوریه و لبنان تبـدیل
ساخته است .منافع امنیت ملی ایران یک منطق واقعگرایانه دارد ،چراکـه گسـترش دامنـه
همکاریهای تهران و دمشق بدون شک از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتـوان گفـت
همکاریهای اخیرالذکر ،نقش مؤثری در پیشبرد رویکردهـای سیاسـی و امنیتـی ایـران در
سطح منطقه داشته است؛ چراکه از یک سـو بـرای کـمکـردن فاصـله جغرافیـایی خـود بـا
سرزمینهای اشغالی ـ بهمنظور حمایت از فلسطین و پیگیری منافع شـیعیان در لبنـان ــ
نیازمند یک همپیمان مناسب بهنام سوریه است و ازسویی دیگر ،در کاهش چالش ایرانـی ـ
عربی مؤثر میباشد (شـیرازی و دیگـران .)93 :بـه ایـن دالیـل اسـت کـه همـواره یکـی از
سناریوهای آمریکا ،جداسازی ایران از سوریه بـوده تـا گـامی مـؤثر جهـت تضـعیف محـور
مقاومت برداشته باشد.
 -3ارزیابی عملکرد ج.ا.ایران در بحران سوریه ازمنظر حقوق بینالملل
مطابق آنچه در بند  4ماده  2منشور سازمان ملل آمده است ،اعضا میبایست در روابـط
بین المللی خود ازهرگونه توسل یا تهدید به زور علیه استقالل سیاسی یا تمامیت ارضی هـر
کشوری خودداری کند .این اصل تا جایی الزماالجرا میباشد که یک دولت از دولتی دیگـر،
به منظور حضور نظامی دولت اخیر در قلمرو تحت حاکمیـت خـود دعـوت بـهعمـل آورد و
بدینسان ،رضایت خود را به حضور نظامی آن دولت اعالم دارد .از این رهگـذر بایـد توجـه
داشت که حضور نظامی یک دولت در سرزمینهای دولت دیگر ،تـابع شـرایط و مقرراتـی ا
جمله رضایت معتبر ،اعالم آزادانه و  ...میباشد .این شرایط در پیشنویس طـرح مسـئولیت
بین المللی دولتها و قطعنامه انستیتوی حقوق بین الملل درخصوص درخواست کمکهـای
نظامی بیان شده است .براساس آنچه گذشت ،حضـور مستشـاران ایرانـی در خـاک سـوریه
کامالً مطابق موازین حقوق بینالملل بوده؛ چراکه بنابر اظهارات بشار اسد ،حضور ایـران در
سوریه بنا به دعوت دمشق و کامالً قانونی است ،درحـالیکـه حضـور نیروهـای آمریکـایی و
انگلیسی غیرمشروع ،غیرقانونی و حتی تجاوز نظامی محسوب میشود؛ بنابراین ،مهـمتـرین
مبنای حقوقی برای ارزیابی مشروعیت حضور ایران در سـوریه ،دعـوت بـه مداخلـه اسـت.
بهعبارتی وجود رضایت دولت سوریه مانع متخلفانهبودن عمل جمهـوری اسـالمی ایـران در
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سوریه خواهد بود؛ اما ،اینکه فعالیتهای ایران در سوریه برمبنای رضایت دولت سـوریه ،تـا
چه حدی مطابق موازین حقوق بینالملل خواهد بود ،قابل بح میباشد.
ماده  20پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها اشعار میدارد «رضایت معتبـر دولـت
به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعـل در محـدوده رضـایت مزبـور
باشد ،مانع متخلفانهبودن آن فعل نسبت به دولت نخست میشود» .همـانطـور کـه از واژه
«محدوده رضایت» برمیآید ،روشن است که تعهد اولیه کماکان بر روابـط میـان دو دولـت
قابل اعمال است و دو دولت تنها برای موقعیت یا مقصود خاصـی کـه بـه آن رضـایت داده
شده ،از این تعهد رها می شوند .این موضوع در جایی که تعهد در قبال دولـتهـای متعـدد
وجود دارد بسیار روشن است؛ چراکه رضایت یک دولت ،رافع متخلفانهبودن فعـل در قبـال
دیگــران نیســت (کرافــورد .)360:1395 ،یکــی از نمونــههــای اعمــال رضــایت در قضــیه
فعالیتهای نظامی ،در قلمرو کنگو بود .بهنظر میرسد که دیوان بینالمللـی دادگسـتری در
این قضیه بر این فرض عمل کرده که تا جایی که جمهوری کنگو رضایت داده ،آن رضـایت
رافع وصف متخلفانه رفتار اوگاندا در ارسال نیرو به قلمرو این کشور بـوده اسـت (گزارشـات
دیوان)168:2005 ،؛ بنابراین در قضیه حاضر نیز ماده  20پیشنویس تا جایی قابـل اعمـال
است که شرایط آن پابرجا باشد ،بهطوریکه اعمال جمهوری اسالمی ایران تا جایی مطـابق
موازین حقوق بینالملل و در چارچوب پیشنـویس مـذکور خواهـد بـود کـه در «محـدوده
رضایت» دولت سوریه باشد .همچنین انجام عملیات ازسوی نظامیان ایران در خاک سـوریه
بایستی همراه با رعایت و احترام به تعهدات مندر در منشور و مقررات حقوقبشردوسـتانه
و منحصر به مفاد پیمان دفاعی ـ نظامی بین دو دولت باشد .مـورد دوم امکـان اسـتناد بـه
مسئولیت حمایت در سوریه است .همانطور که در مباح مـذکور در فصـول قبـل اشـاره
شد ،استناد به مسئولیت حمایت ،تبعات سیاسی و امنیتی دارد؛ ازایـنرو اسـتناد بـه مـورد
دوم با چالشی سیاسی مواجه بوده و ممکن است به نفـع جمهـوری اسـالمی ایـران نباشـد.
نظریه مداخله بشردوستانه و در شکل تکاملیافتهتر آن ،یعنی مسئولیت حمایـت مـیتوانـد
مورد سوءاستفاده قدرتهای بـزر بـرای تـأمین منـافع محـدود سیاسـی ،تـأمین اهـداف
ژئوپلیتیک و تغییر رژیم قرار بگیرد .مصداق بارز این سوءاستفاده را میتوان در بحران لیبی
و مداخله بشردوستانه در آن کشور که با تفسیر موسع از قطـعنامـه  1973شـورای امنیـت
انجام گرفت ،مشاهده کرد (غالمعلیپور و دیگران .)145:1396 ،مورد سوم نیـز اسـتناد بـه
دفاع مشروع است که در ادامه به ارزیابی آن بهطور تفصیلی خواهیم پرداخت.

 -1-3ارائه خدمات مستشاری ازمنظر حقوق بینالملل
تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

در فرهن معین و دهخدا ،واژه مستشار بهمعنای طرف مشورت ،رایزن ،متخصصی کـه
از کشورهای خار برای اصالح وزارتخانه یا ادارهای استخدام کنند؛ مشورتکردهشده؛ یعنی
اینکه با او مشورت کنند و از او صالح بپرسند ،کنکاش خواستهشده؛ کسـی کـه از او طلـب
مشــورت کننــد و مصــلحتگــذار معنــی شــده اســت (کریمــی .)98:1396 ،ارائــه خــدمات
مستشاری ـ نظامی در اصل ،مطابق موازین حقوق بینالملـل منـع نشـده اسـت .ایـنگونـه
حمایتها بیشتر در حوزه امنیتی و مسائل داخلی کشورها قابل بررسی است؛ چراکـه غالبـاً
موضوع روابط بین دو کشوری است که به اراده و رضایت آنهـا انجـام مـیگیـرد؛ بنـابراین
کلیت آن در ابعاد حقوقی قابلپذیرش و همراستا با گفتمان امنیت ملـی اسـت .شـاید ایـن
ـ به بهانه دخالت در امور داخلی
موضوع در زمان صلح قابل بح نباشد اما در زمان جن
کشور در حال مخاصمه ـ مورد ایراد حقوقی بوده و هست؛ چراکه بایستی ابعاد حقوقی ارائه
خدمات نظامی و لجستیکی را هم به دولت قانونی و هم بـه مخالفـان و شورشـیان در یـک
کشور مورد ارزیابی قرار داد .طبعاً ارائه این خدمات به دولت قانونی در حال مخاصمه یـا در
حال مقابله با مخالفان غیرقـانونی منطبـق بـا مـوازین حقـوق بـینالملـل و حقـوق عرفـی
مخاصمات مسـلحانه اسـت .بـه عبـارتی کمـک نظـامی بـه دولـت قـانونی یـک کشـور کـه
درخواستکننده و رضایتدهنده این خدمات است ،بهلحـاظ مالحظـات حقـوقی و امنیتـی
قابلتوجیه و منطبق با هنجارهای بینالمللی است .لیکن ازطرفـی ارائـه خـدمات نظـامی و
مستشاری به مخالفـان و شورشـیان یـک کشـور ،موجبـات مسـئولیت بـینالمللـی کشـور
ارائهدهنده را فراهم خواهد کرد.
کمک نظامی و لجستیکی ،شکلی از مداخله دولتهای دیگر هنگام فعالیت جنبشهـای
شورشی و مخالف در یک کشور است .همانطور که در قطعنامههای  2131و  2625مجمع
عمومی سازمان ملل متحد بهعنوان اعالم قواعد حقوق بینالملل آمده است ،دولتهـا نبایـد
در کشمکشهای داخلی دولت دیگری مداخله نمایند .غالب استدالالت این بوده که کمـک
به حکومت مستقر و مرکزی مشروع است چراکه ممکن اسـت در مقابـل در اثـر کمـک بـه
دولت مستقر ،بعضی از کشورها بهلحاظ منافع خود به شورشیان کمـک کنندکـه ایـن امـر،
سبب کشـمکش داخلـی شـده و نتیجتـ ًا صـلح و امنیـت بـینالمللـی بـه خطـر مـیافتـد.
محکومشدن کمکهای مالی و تسلیحاتی آمریکا به شورشیان کنتـرا در نیکاراگوئـه توسـط
دیوان بینالمللی دادگستری ،مثال بارز عدم مشروعیت کمک بـه شورشـیان و مخالفـان در
یک کشور دیگر است .در مواردی هم که یک کشور درگیر مبارزه با تروریسم در خاک خود
است ـ همانطور کـه قـبالً اشـاره کـردیم ـ حمایـت از تروریسـتهـا موجبـات مسـئولیت
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بینالمللی دولت حامی خواهد بود و یاریرساندن به دولت و حکومت مسـتقر در آن کشـور
ازسوی کشورهای خارجی مطابق مفاد قطعنامههای شورای امنیت ،تعهدی است کـه بـرای
همکاری در مبارزه با تروریسم ،قانونی بوده و اگر درنتیجه دعوت کشور میزبـان نیـز باشـد،
کامالً منطبق با قواعد حقوق بینالملل خواهد بود.
 -1-1-3ابعاد حقوقی ارائه خدمات مستشاری ایران به ارتش سوریه

اعزام نیروی نظامی و ارائه خدمات مستشاری به دولت سوریه ازطرف جمهوری اسالمی
ایران ،براساس درخواست دولت بشاراسد و بهمنظور جلوگیری از گسترش تروریسـم در آن
کشور و منطقه بوده است .مطابق آنچه که در قطعنامه  1373شورای امنیت سـازمان ملـل
متحد آمده است تروریسم را تهدیدی صلح و امنیت بین المللی میداننـد و در ایـن راسـتا،
دولتها مجازند با استفاده از ظرفیت ماده  51منشور (حق دفاع مشروع فـردی یـا جمعـی)
نسبت به دفاع از خود در مقابله با حمالت تروریستی اقدام نمایند.آنچه که در ترسـیم حـق
دفاع جمعی نقشی اساسی برعهده داشت را میتوان به قضیه نیکاراگوئه منتسـب نمـود .در
این قضیه آمریکا در تالش بود تا توسل به زور علیه این کشور را با استناد به دفـاع جمعـی
موجه سازد؛ اما نتوانست نظر دیوان بینالمللی دادگستری را جلـب نمایـد و دیـوان اظهـار
داشت که توسل به زور توسط آمریکا ،فاقد معیارهای الزم برای دفـاع مشـروع بـوده اسـت،
ازاین رو تهاجم مسلحانه علیه هندوراس ،کاستاریکا یا السالوادور وجـود نداشـته و درضـمن،
اعالمیهای ازسوی این دولتها مبنی بر اینکه درخواست کمک کرده باشند ،یا مـورد حملـه
مسلحانه قرار گرفتـهانـد ،وجـود نـدارد (گـری .)605:2003 ،دیـوان معتقـد اسـت حقـوق
بینالمللی عرفی ،اجازه توسل به حق دفاع مشروع جمعی توسط دولتها را براساس ارزیابی
خودشان نداده است ،همچنین قاعده دیگری کـه اجـازه دهـد دولـتهـا درصـورت فقـدان
درخواست کمـک ازسـوی دولـت قربـانی اقـدام نماینـد ،وجـود نـدارد (گزارشـات دیـوان،
 .) 195:1986مفهوم مخالف عبارت ،حاکی از این است که استناد به دفاع مشـروع جمعـی،
درصورت وجود درخواست و رضایت دولت قربانی امکانپذیر است.
از دیگر قضایایی که به دفاع مشروع جمعـی اشـاره شـده اسـت ،مـیتـوان بـه پرونـده
جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا اشاره نمود .در قضیه اخیرالذکر دیوان اظهار داشت
که کنگو حـق دعـوت از سـوی سـودان را بـرای کمـک داشـته اسـت (گزارشـات دیـوان،
)168:2005؛ بنــابراین بــا مــدنظرقراردادن حمــالت وســیع گــروه تروریســتی داعــش و
بهتصرفدرآمدن بخشهای مهمی از خاک کشور سـوریه ،درخواسـت ایـن کشـور از دولـت
ایران بهمنظور مقابله به داعش و همچنین اقدامات صورتگرفته توسط دولت ایران ازجملـه
اعزام نیروی نظامی بنابه دعوت دولت درخواستکننده را میتوان در قالب حق دفاع مشروع

 -2-1-3مالحظات امنیتی ارائه خدمات مستشاری ایران به ارتش سوریه

تفاهمنامه نظامی میان جمهوری اسالمی ایران و سوریه در سال  2006منعقـد گردیـد.
بر اساس این پیمان ،دو کشور در پـی گسـترش همکـاریهـای نظـامی دریـایی در دریـای
مدیترانه برآمدند .بهدلیل اعمال کنترل کانال سـوئز توسـط دولـت حسـنی مبـارک ،مفـاد
تفاهمنامه اخیرالذکر تا سال  2011و انقالب مصر و سقوط مبارک عملی نشد .حضور دو ناو
جنگی ایرانی در مدیترانه و متعاقب آن پهلوگرفتن در الذقیه سـوریه پـس از ازدسـتدادن
کنترل کانال سوئز توسط حکومت مبارک تحقق یافت (دیپلماسـی ایرانـی .)1389 ،روابـط
دیرینه و استراتژیک سوریه با ایران چه در زمان حافظ اسد و پـس از آن ،ایـن کشـور را در
زمره مهمترین کشورهای مرتبط با ایران قـرار داده و بـهنحـوی مـیتـوان گفـت سـوریه از
خطوط قرمز جهموری اسالمی ایران است .نقش و جایگاه سوریه در معادالت سیاسی لبنان
و فلسطین و همچنین اساس محور مقاومت ،منحصـربهفـرد مـیباشـد ،ازایـنرو سـوریه را
میتوان با نگاهی واقعبینانه ،یکی از مهمترین خطوط مقدم عمق استراتژیک ایران دانست و
براساس ابعاد سیاسی ـ امنیتی اعالمـی ازسـوی ایـران ،چهـار سـطح راهبـردی ،عملیـاتی،
تاکتیکی وفنی را مورد توجه قرار داد (کریمی .)100:1396 ،در سـطح راهبـردی ،سـاختار
کلی مدنظر میباشد با این توضیح که اقدامات مستشاری ،میبایسـت متناسـب بـا سـطوح
عالیرتبه نظام و ارتش سوریه صورت گیرد .مشارکت مردم و سازماندهی ایشان در تقویـت
سیستم دفاعی و مقابله با گروههای طرف دیگر ،نیازمند انتقال تجربیـات در توسـعه بسـیج

تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

جمعی مندر در ماده  51منشور توجیه نمود ،چراکه اقدامات نظامی ایران بنابـه دعـوت و
هماهنگی دولت سوریه تحقق یافته و کامالً با معیارهای حقوقی منطبـق اسـت (کـرم زاده،
 .)63:1396در راستای اثبات این ادعا «نعیم آقبیق» پژوهشگر حقوق بینالملـل سـوریه در
دمشق اظهار داشته «قوانین بینالمللی ،کشـور سـوریه را از انعقـاد قـرارداد بـا مستشـاران
نظامی هیچ کشوری برحذرنمیدارد و این توافقنامههای امضاشده بین سوریه و ایران اسـت
که حضور مستشاران ایرانی در سوریه را ازلحاظ قانونی موجه کرده اسـت و ایـن ،عـالوهبـر
روابط مشترک ایران و سوریه در رویارویی با کشورهای حامی تروریسم و مقابله با طرحهای
صهیونیستی ـ آمریکایی در خاک سوریه است» (خبرگزاری فارس .)1394 ،اگرچه جزئیات
دقیقی از محتوی چنین پیمان نظامی وجود ندارد ،لیکن به گفتـه خبرگـزاریهـای ایـران،
«علی عبداهلل» وزیر دفاع سـوریه و «امیـر حـاتمی» همتـای ایرانـی وی ،یـک توافـقنامـه
همکاری نظامی و دفاعی را بین دو کشور امضا نمودهاند کـه امکـان «حضـور و مشـارکت»
ایران در سوریه را فراهم میسازد و حضور سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی را مشـروعیت
میدهد (دیارونا.)2018 ،
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مردمی است که ایران با پشتوانه قدرتمندی که از قبل در این حوزه بهدستآورده بود ،تمام
قد در کنار مردم و دولت سوریه قرار گرفت .در سطح عملیـاتی گسـترش فعالیـت آمادهـا،
طرحهای لجستیکی برای پشتیبانی درست از یگانهای عمل کننـده ،مـوردنظر مـیباشـد.
سطح تاکتیکی نسبت به سطوح قبلی جزئیتر بوده و بـه ردههـای عمـلکننـده در منـاطق
درگیر مربوط میباشد که البته فرماندهان گردانهای ارتش ،بهعنوان نیروهایی که بهصورت
مستقیم درگیر میباشند ،از خدمات مستشاری ایران بهرهمند بودهاند و درنهایت سطح فنی
مطرح میباشد که این سطح نیز مبتنیبر تعامالت رسمی دولت ایران و سـوریه بـوده کـه
اقداماتی ازقبیل آموزش تعمیرات و نگهداری ،خودامـدادی ،دگرامـدادی و مـواردی از ایـن
دست را دربرمیگیرد.
 -2-3ابعاد حقوقی ـ امنیتی حمله موشکی ایران بـه مواعـع داعـش در خـا
سوریه
داعــش بــا اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات گســترده نظــامی و هــمچنــین جــذب و
سازماندهی نیروهای تروریست ،منطقه غرب آسیا را جوالنگاه فعالیتهای تروریستی خـود
نموده و با تصرف بخشهایی از قلمرو سرزمینی دولتهای عراق و سوریه بـهدنبـال اهـداف
خود بود .بهکارگیری ابزارهای قضایی برای آن دسته از بازیگران غیردولتی سازمانیافته کـه
به اقدامات تروریستی مبادرت میورزند ،ناکارآمد است و درواقع نظام بینالملل از محاکمـه
قضایی گروههای تروریستی هـمچـون داعـش نـاتوان اسـت و اصـوالً حـل ایـن مشـکل بـا
روشهای مسالمتآمیز نیز امکانپذیر نخواهد بـود .داعـش بـا حمایـت برخـی از دولـتهـا
تشکیل و حیات خود را مدیون حمایت این دسته از کشورها میدانست بهگـونـهای کـه بـا
تصرف قابل توجهی از سرزمین دولت عراق و سوریه و انجام اقـدامات تروریسـتی در دیگـر
کشورها ،اعالم تشکیل حکومت اسالمی نمود و به این ترتیب ،به تهدیدی جدی علیه صـلح
و امنیت بین المللی تبدیل گردیده است (کرمزاده)48:1396 ،؛ بنابراین راهکار قضایی بـرای
مقابله با داعش را نمیتوان اقدامی جامع و پاسخی مناسب و مؤثر تلقی نمود.
علیرغم آنکه مطابق بند  4ماده  2منشور ملل متحد ،اصـل بـر منـع توسـل بـه زور در
روابط بینالمللی است ،لیکن همانطور که قبالً نیز اشاره شد استثنائاتی نیز بـر ایـن اصـل
وارد است .مورد اول مجوز شورای امنیت مطابق ماده  39منشور و مورد دوم ،دفاع مشـروع
مطابق ماده  51آن .درمورد مطروحه با توجه به فقدان مجوز صریح شورای امنیـت مسـلماً
توسل به دفاع مشروع قابل استناد خواهد بود؛ چراکه شورای امنیت ،دفاع در مقابل حملـه-
های تروریستی را در قطعنامههای صادره پس از  11سپتامبر  ،2001ازجمله حقـوق ذاتـی
دولت قربانی میداند .حال سؤالی که مطرح اسـت متوجـه مشـروعیت یـا عـدم مشـروعیت

بهشکل واضح ایران مستقیماً وارد جن

با داعش گردد.2

اعالم موا فقت دولت مشروع سوریه مبنـی بـر اقـدام نظـامی ایـران در خـاک سـوریه و
هم چنین موافقت دولت عراق در استفاده از مرز هـوایی ایـن کشـور ،تمـام مـوازین حقـوق
جن و قواعد بینالمللی را منطبقبر شرایط حمله موشکی سپاه نمود .بـدون شـک حملـه
داعش به خاک ایران مطابق با شرایط مندر در ماده  51تحت عنوان حمله مسلحانه بـوده
و پاسخ نیروی هوایی سپاه با توجه به رضایت دولت سوریه نیز هـمراسـتا بـا شـرایط دفـاع
مشروع بوده است .عالوهبر آن ،در دسامبر سال  2015همه  15عضو شورای امنیت توافقات
«وین  »2را در قالب قطعنامه  2254به اتفاق آرا تصویب کردند .در این قطعنامه از اعضـای
سازمان ملل خواسته شده منطبق با قطعنامه  2249شورای امنیت ،با اقـدامات گـروههـای
تروریستی همچون داعش ،جبهه النصره و دیگر گروههایی که ممکن است گروه «حمایت از
سوریه» معین کند ،مقابله کنند (قطعنامه شورای امنیت  ،2015پاراگراف  .)8این دو گـروه

تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

اقدامات نظامی و حمله موشکی ایران بـه مواضـع داعـش در خـاک سـوریه اسـت .در چـه
صورتی می توان حمالت موشکی ایران به مواضع داعش را مطابق موازین حقوق بینالملـل،
مشروع و قانونی دانست؟ قبل از هرچیز اشاره مجدد به این نکته خالی از فایده نیسـت کـه
مهمترین عامل مشروعیت حقوقی اقدامات جمهوری اسالمی ایـران ـ چـه بـه لحـاظ ارائـه
خدمات مستشاری و چه به لحاظ حمالت موشکی ـ در قالب دعوت به مداخله قابل توجیـه
میباشد .دولت اسد بهعنوان حاکمیت مشروع و قانونی سوریه ،پس از درگیری همهجانبه با
داعش از دولتهایی که در زمان صلح توافقات امنیتی منعقد کرده بـود ،درخواسـت کمـک
نظامی و مستشاری کرد و از سایر کشورهای دنیا و سازمان ملل درخواست حمایت سیاسی
نمود .این حرکت بشار اسد کامالً منطبق بر قواعد حقوق بینالملل بود .ایران نیز بـهعنـوان
متحد سنتی سوریه به درخواست رسمی دولت سوریه پا بـه عرصـه مستشـاری نظـامی در
جن سوریه با داعش گذاشت؛ اما اولین حمله داعش بـه خـاک ایـران ،1موجـب شـد کـه

 .1حماله  1396تیران ،به حماله تروریستی داعش به سهاختمان مللهش شهورای اسهالمی و حهرم امهام رر در 17
خرداد  1396ر 7ژوئن  2017در تیران اشار دارد که درنتیله آن 22 ،نفر ر 17قربانی و  5میاجم کشته و دستکهم 52
نفر زخمی شدند .این حماله حدود ساعت  10:30صبح آغاز شد .سرو دوم نیز حدود سهاعت  10:40وارد حهرم امهام
شدند که پش از محاصر توسط نیروهای امنیتی ،یکی از افراد میاجم مواد همرا خود را در مقابل درواز شبستان منفلر
کرد .داعش در بیانیهای مسئولیت این حماله را پایرفت.
 .2در پاسخ به حماله داعش ،نیروی هوا فضای سپا پاسداران در آخرین دقایق روز یکشنبه  28خرداد  96و همزمان با
آخرین شب قدر با نام عملیاتی لیلهالقدر بهوسیله  6فروند موشه

بالسهتی

میهانبهرد از پایگها ههای موشهکی نیهروی

هوافضای سپا در استانهای کرمانشا و کردستان ،مواضع داعش در منطقه دیرالزور سوریه را مورد اصابت قرار داد.
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مشمول آتشبس نمیشوند و باید با آنها مقابله کرد .در این قطعنامه همچنین تقاضا شده
که تمام کشورها برای جلوگیری از حمالت داعش و دیگر گروههای تروریستی ،تـالشهـای
خود را ادامه دهند؛ بنابراین حمالت موشکی ایران چه ازمنظـر رویکـرد شـورای امنیـت در
مبارزه با تروریسم ،مطابق قطعنامههای مصوب و چه ازمنظر موازین حقوقی بینالمللـی ،در
قالب درخواست حمایت و دعوت ازسوی دولت قانونی سوریه و دفاع مشروع مندر در ماده
 51منشور ،مشروع و قانونی بوده است.
حمالت موشکی به پایگاههای داعش در سوریه را بهلحاظ ابعاد امنیتی مـیتـوان در دو
بعد داخلی و بین المللی بررسی کرد .جوانب داخلی بهطور کلی در گفتمان امنیت ملی قابل
تبیین است .هر کشوری حق دارد از تمامیت ارضی خود دفاع کنـد چراکـه تـأمین امنیـت
کشور در گرو توانایی حکومت آن در مهار تهدیداتی است که در نظم عمومی اخـالل ایجـاد
کرده و امنیت جانی و مالی شهروندان را بهخطر اندازد .سکوت در مقابل تجاوز بـه تمامیـت
ارضی و امنیت ملی ازسوی هر حکـومتی ،اثبـات ضـعف و نـاتوانی آن کشـور خواهـد بـود؛
بنابراین دفاع از خود حق ذاتی هر کشوری اسـت کـه امنیـت ملـت آن ،درنتیجـه تجـاوز و
حمله ،به خطر میافتد .همین موارد در نظام بینالمللی نیز صادق است؛ چراکه هر کشوری
مطابق موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور ملـل بایسـتی در حفـظ امنیـت بـینالمللـی
همکاری نمایند .صرفنظر از روابط نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران و سوریه و لزوم
مبارزه با تروریسم ـ که خطر جدی برای صلح و امنیت بینالمللی اسـت ـ نزدیکـی کشـور
سوریه به ایران به لحاظ جغرافیایی ـ خطر سرایت تروریسم که همواره بالقوه بـوده اسـت ـ
مهمترین علت واکنشهای نظامی ازسوی ایران در خاک سوریه میباشد که عـالوهبـر دفـع
خطرات ناشی از اعمال تروریستی و کشاندهشدن آن به داخل مرزهای ایران ،عامل بسـزایی
در بازدارندگی از وقوع جن علیه کشور ازسوی کشورهای مخالف مانند رژیم صهیونیسـتی
و عربستان سعودی خواهد بود.
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برخی از حقوقدانان ادعای مجوز توسل به زور را مطابق قطعنامه  2249شورای امنیت
مطرح کرده اند که این مورد قابلپذیرش نیست؛ چراکه ادبیاتپردازی بح برانگیـز شـورای
امنیت و عدم وتوی آن ازطرف روسیه و چین (که سابقبرآن ،تمام قطعنامههایی که مجـوز
مداخله در سوریه را صادر کرده بودند ،وتو نمودند) ،نشـان از عـدم مجـوز مداخلـه نظـامی
ازسوی شورای امنیت است .استفاده از عباراتی نظیر «از کشورها میخواهـد» و نیـز تأکیـد
قطعنامه به رعایت حقوق بین الملل در چارچوب منشور ملل متحد ،تجویز توسل بـه زور را

تحلیل ابعاد حقوقی ـ امنیتی عملکرد جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه

ازسوی شورای امنیت غیرممکن میکند؛ اما همچنان حق ذاتـی دفـاع مشـروع منـدر در
ماده  51منشور محفوظ میباشد .لیکن با توجه به شرایط استناد بـه آن ،اسـتفاده از دفـاع
مشروع ازطرف برخی از کشورها ،بیشتر از اینکه وجه قانونی داشته باشد تبدیل به یک ابزار
سیاسی شده است .فوریت در دفاع یکی از آن شرایط میباشـد کـه اسـتناد کشـوری نظیـر
ایاالت متحده را وارد چالش کرده است .درمقابل ،استناد به دعوت به مداخله یـا حمایـت و
نیز دفاع مشروع جمعی مطابق پیماننامههای نظامی ـ امنیتی ،موجهتـرین دلیـل حقـوقی
برای حمایت از دولت قانونی سوریه است که همراه با رضایت آن بوده اسـت .ایـن موضـوع
باع میشود که مطابق موازین حقوق بین الملل ،ورود در بحران سوریه ازسوی کشـورها را
در دو دسته قانونی (روسیه و ایـران) و غیرقـانونی (آمریکـا ،انگلسـتان ،فرانسـه ،عربسـتان
سعودی و ترکیه) ارزیابی نمود ،بهطوریکه حمایت برخی از کشورها مانند عربستان ،قطر و
رژیم صهیونیستی از تروریستها و کمک تسلیحاتی ،مالی و آموزشی به مخالفان ،مسئولیت
بینالمللی دولتهای خاطی را دربردارد؛ بنابراین استناد به دعوت به مداخلـه یـا حمایـت و
نیز دفاع مشروع جمعی مطابق پیماننامههای نظامی ـ امنیتی ،موجهتـرین دلیـل حقـوقی
برای حمایت از دولت قانونی سوریه است که همراه با رضایت آن بوده اسـت .ایـن موضـوع
باع می شود که مطابق موازین حقوق بینالملل ،ورود جمهوری اسالمی ایـران بـه بحـران
سوریه در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع جمعی ،قانونی باشد.
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Abstracts

_____________________________________________________
The Middle East is one of the regions whose countries have not
undergone a successful nation-state-building process compared to other
parts of the world. One of the most important reasons for this is the
fabrication of most Middle Eastern countries and their withdrawal from
post-World War I treaties and the consequent non-compliance of the
government with the nation. . Thus, both the geographical map and the
state of the borders, as well as the government of these countries, were
formed by foreign powers. For these reasons, Iraq has always faced
ethnic and religious heterogeneity, domination with the suppression of
minority groups over other groups, and as a result, tension and
instability. Even after the fall of Saddam Hussein and the beginning of
the democratization process, the country has faced fundamental
challenges to state-nation building. This question can be examined by
asking what challenges and harms the nation-building in Iraq has faced
since the fall of Saddam. The hypothesis is that various internal and
external challenges, such as ethnic, religious, and racial divisions, lack of
national identity formation, and foreign intervention, have prevented
successful nation-state building in Iraq.

Keywords West of Asia , Nation-State, Ethnic and religious divisions,
Territorial saturation, Iraq
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