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چكیده

خیزش ملتهای عرب علیه حکام خود که به بهار عربی معروف شد ،موجی از تغییراتی اساسی سیاسی را در
خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز کرد .یکی از کشورهای درگیر با این مسئله ،سوریه بود که با وجود گذشت یک
دهه ،هنوز هم آبستن حوادث بیشمار است و آن اعتراضات ابتدایی به مرور به بحرانی در سوریه تبدیل شد
که به طور عملی به مرکز ثقل بسیاری از کنش و واکنشهای بینالمللی بدل شده است .این پژوهش با تاکید
بر این بحران بینالمللی و حضور کشورهای متعدد در قلب آن ،به بررسی استدالالت حضور ایران و ایاالت
متحده به عنوان دو محور و بازیگر اساسی در تحوالت سوریه خواهد پرداخت و در پی پاسخ به این سوال است
که توجیه حقوقی هر یک از این دو کشور در جهت حضور در خاک سوریه چیست و دارای چه مبنای حقوقی و
چه میزان پذیرش در حقوق بینالملل است .بیشک پاسخ به این سوال میتواند مبنای اقدامات دیگر به ویژه
در فردای اتمام این بحران باشد .بر اساس یافتههای این پژوهش ،حضور ایران مبتنی بر رضایت دولت سوریه
بوده است و این امر در کنار دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت ،یکی از راههایی است که وصف توسل به زور
را خنثی میکند .در مقابل ،مبانی ورود ایاالت متحده با توجه به دو مقطع زمانی و اهداف متفاوت ،بر دو قسم
است .در مجموع استداللهای این دولت مبتنی بر قطعنامههای شورا و یا حق دفاع مشروع ،فاقد مبنای دقیق
و استحکام کافی است و بر همین اساس ورود ایاالت متحده را فاقد مبانی حقوقی مستدل و متقن کرده است.
عالوه بر این تمسک به نظریات و دکترینهای نوین نیز راهگشا و توجیهکننده این حضور و اقدامات آن دولت
نمیتواند باشد .در این پژوهش ،جمعآوری اطالعات از طریق روش کتابخانهای صورت گرفته است و در نتیجه
گردآوري منابع با مراجعه به متون موجود و جمعآوري فيشهاي تحقيق و نقد و بررسي آنها صورت میگیرد
و منابع اطالعاتي مورد استفاده شامل منابع کتابخانهاي و اينترنتي است .اما روش اجرای این تحقیق بر مبنای
روش توصیفی–تحلیلی است .بازه زمانی این تحقیق نیز مابین سالهای  2011میالدی تا  2021میالدی است
که دولتهای ایاالت متحده و ایران به بحران سوریه ورود کردند و در خاک سوریه مستقر شدند.
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بررسی تطبیقی مبانی ورود ایران و ایاالت متحده به بحران
سوریه از منظر حقوق بینالملل

واژگان کلیدی :بحران سوریه ،دفاع مشروع ،رضایت ،مسئولیت حمایت ،ائتالف بینالمللی.
* دکتری حقوق بینالملل عمومی ،پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ،تهران ،ایران.
** استاديار دفاع ملي ،دانشگاه عالي دفاع ملي (داعا) ،تهران ،ایران.
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مقدمه

سال  2010میالدی سرآغاز اتفاقاتی بود که جهان عرب را دچار زلزلهای سیاسی کرد که هنور

نیز علیرغم گذشت بیش از ده سال ،عواقب آن پابرجاست .جرقه این خیزش در  17دسامبر
 2010میالدی و با خودسوزی جوان تونسی به نام «طارق طیب محمد بن بوعزیزی» 1در مقابل
ساختمان شهرداری «سیدی بوزید» 2زده شد .این مسئله و تکرار آن در سایر کشورهای عربی،
شعله خیزش و انقالبها را از تونس روشن و سراسر شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر گرفت .در
رسانهها این خیزش به عنوان «بهار عربی» 3و در برخی موارد با عنوان «بیداری اسالمی» 4شناخته
شد (میرحسینی .)1398 ،این اعتراضات موجب تغییر حکومت در کشورهایی نظیر تونس ،لیبی و
مصر شد .هر چند نتایج این خیزشها با انتظارات جامعه جهانی چندان هماهنگ نبود و بسیاری
از کشورها را به وضعیت قبل برگرداند و برخی دیگر را نیز دچار جنگ داخلی و درگیریهای
عظیمی کرد که هنوز نیز گریبانگیر خاورمیانه و شمال آفریقا است .لیبی ،یمن و سوریه از جمله
کشورهایی هستند که هنوز درگیر نزاع داخلی هستند .اما در این میان ،اتفاقات در سوریه به
گونه دیگری رقم خورد و راه متفاوت و بسیار رنجبارتری را طی کرد .شکلگیری حکومت اسالمی
عراق و شام (داعش) 5و تداوم درگیری به مدت بیش از یک دهه ،نه تنها سوریه بلکه همه منطقه
و جهان را درگیر این بحران کرد .موقعیت ویژه سوریه ،گسترش تروریسم و جنگهای نیابتی
سبب شد که زمینه ورود دولتهای دیگر به سوریه فراهم شود .این پژوهش با تکیه بر ورود
ایران و ایاالت متحده در این بحران ،سعی دارد به مبانی حقوقی هر یک این دو کشور بپردازد
و مشروعیت استداللهای مطروحه از سوی آنان را در بستر حقوق بینالملل محک زند .اهمیت
این مسئله به موقعیت خاص سوریه و تنازعات جاری در آن برمیگردد که سعی دارد این بحران
بینالمللی را در بستر حقوق بینالملل مورد واکاوی قرار دهد .البته بحران سوریه از زوایای متعدد
قابل بررسی است اما این مباحث خارج از حوزه این پژوهش است .در نتیجه عدم ارجاع به آن
شرایط و موقعیتها ،نافی آنان نیست بلکه به علت تمرکز بر موضوع پژوهش است .ضرورت این
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موضوع ،روش گردآوری اطالعات در این پژوهش مراجعه به متون موجود و جمعآوري فيشهاي
تحقيق و نقد و بررسي آنها است .با توجه به روش کتابخانهای که برگزیدهایم ،منابع اطالعاتی
مورد استفاده ،منابع کتابخانهای و اینترنتی است .همچنین در این پژوهش از شیوهی توصیفی
تحلیلی استفاده شده است یعنی کوشیده میشود ابتدا موارد مورد بحث را توصیف و تشریح و
سپس در مواردی تحلیل و تبیین شود.
 -1بهار عربی

پس از جنگ جهانی دوم و در دهه  50و  60میالدی ،با شکلگیری موجی از استعمارستیزی

و استقاللخواهی و در نتیجه خروج کشورهای استعمارگر از سرزمینهای استعماری و از
سوی دیگر تحول در خواستههای اساسی بشر که یکی از اصلیترین گفتمانهای آن حق
تعیین سرنوشت بود ،کشورهای زیادی به استقالل دست یافتند (پروین و فقفوریبیلندی،
 .)51 :1391در این بین کشورهای عربی و آفریقایی بیشماری را میتوان مثال زد .کشورهای
عربی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از این دسته هستند که پس از استقالل ،توسط شیخها و
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پژوهش نیز بر مبنای عدم توجه کافی به این موضوع در حوزه پژوهشی است .با توجه به ماهیت

نظامیان رهبری میشدند و با ثروت سرشار ناشی از نفت و گاز و گردشگری به اداره کشورهای
تازه استقاللیافته میپرداختند .به مرور زمان ،عدم توجه به خواستههای مردمی و تقویت
بنیانهای مردمساالری ،تجمیع ثروت و قدرت و گسترش فساد اداری ،دامنه فقر و تبعیض را
بهویژه در کشورهای شمال آفریقا روزبهروز بیشتر کرد .سرانجام جرقه خیزش مردم در تاریخ
 17دسامبر  2010میالدی در شهر سیدی بوزید تونس زده شد .محمد بوعزیزی جوان 26
ساله تونسی که تمام عمر خود را در یک خیابان باریک و گرد و خاکی کوچک به دستفروشی
میگذراند ،در پی اعتراض به توقیف کاالهایش و تحقیری که یک مامور به او روا داشته
بود خود را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید ( .)Fahim, 2011خودسوزي محمد
بوعزیزي به منزله چكاندن ماشهاي براي فعال كردن مكانيزم یك جنبش عمومي بود .جنبشی
كه هيچكس انتظار آن را نداشت که در آینده نه چندان دور کل شمال آفریقا و خاورمیانه
را در برگیرد .تظاهراتي كه در پي خودسوزي بوعزیزي رخ داد ،سبب سرنگونی زینالعابدین
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بن علي 1در کمتر از دو ماه شد .پس از آن ،این موج به سراسر جهان عرب تسري یافت.
مصر ،مراكش ،ليبي ،الجزایر ،سودان ،موریتاني ،اردن ،كویت ،عراق ،لبنان ،یمن ،عربستان،
عمان ،بحرین و سوریه ،دستخوش ناآراميها و تظاهرات وسيع مردمی شدند (تقوی:1396 ،
 .)3با وسعت گرفتن اعتراضات ،نامهای متعددی بر این خیزش عظیم گذاشته شد .القاب
بیداری اسالمی و عربی تا بهار عربی از شناختهشدهترین این عناوین بود .در میان این القاب،
بهار عربی بیشتر از سایر القاب ،مورد توجه و استفاده قرار گرفت ( .)Zeidan, 2021نتیجه این
ناآرامیها ،سرنگونی چهار حكومت عربي در تونس ،مصر ،ليبي و یمن بود .بر این اساس
معمر قذافی که از سال  1969میالدی ،علی عبداهلل صالح از  1978میالدی ،حسنی مبارک
از  1981میالدی و زین العابدین بن علی از  1987میالدی بر مسند قدرت بودند ،سقوط
کردند .اعتراضات مردمی در کشورهای دیگری نظیر بحرین و اردن و عربستان کنترل شدند.
اما دو کشور سوریه و یمن کماکان درگیر هستند و به محل درگیریهای نظامی بیسابقهای
تبدیل شده است که عم ً
ال موجب شکلگیری بحرانی در سطح بینالمللی شده است (ربیعی،
 .)3 :1397البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نتایج این اعتراضات و انقالبها ،حتی در
کشورهایی که به نتیجه رسید و نظام جدیدی حاکم شد ،خوشایند نبود .مصر با اندک تاخیر
زمانی ،دوباره به همان نظام تحت حاکمیت نظامیان برگشت .یمن نیز کماکان محل درگیری
میان حوثیها و دولت تحت حمایت سعودی است .لیبی نیز عم ً
ال به دو قسمت تقسیم شده
است و روز به روز بر شکاف و افتراق در این کشور افزوده میشود .در این میان ،تنها نمونه
موفق را میتوان تونس دانست (.)Robinson, 2020
 -2بحران سوریه

سوریه با مساحت  185180کيلومتر مربع در جنوبغربی آسیا قرار دارد .اين کشور داراي

 845کيلومتر مرز با ترکيه از شمال 596 ،کيلومتر مرز با عراق از شرق و جنوبشرقي356 ،
کيلومتر مرز با اردن از جنوب و جنوبغربي 359 ،کيلومتر مرز با لبنان از غرب و جنوبغربي،
 74کيلومتر مرز با اسرائيل از جنوب غرب و  183کيلومتر ساحل در شرق با درياي مديترانه
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درصد عرب ،حدود  7تا  10درصد کرد ،حدود  3درصد ترکها و ارمنيها هستند .همچنين از
نظر مذهبي نيز حدود  74درصد جمعيت اين کشور از اهل تسنن ،حدود  13درصد از علويان و
شيعيان ،حدود  10درصد از مسيحيان و حدود  3درصد نيز از دروزيها و ساير مذاهب هستند
(بیات و دیگران .)52 :1399 ،حکومت حاکم بر این کشور درای قدمتی بالغ بر پنجاه سال است
و در دست علویان قرار دارد .علت این امر این است که کشورهای استعمارگر نظیر فرانسه برای
جلوگیری از شکلگیری انسجام ملی در بین اعراب ،به اقلیتها بهای زیادی میدادند .در سوریه
نیز همین امر ،موجب افزایش قدرت علویان و دست یافتن آنها به حکومت پس از استقالل
سوریه شد (پروین و فقفوریبیلندی .)42 :1391 ،دوران حکمرانی حکومت فعلی در اواسط دهه
 70میالدی و با کودتای افسران علوی شروع شد .با به قدرت رسیدن حافظ اسد در سال 1970
میالدی ،اقلیت علویان بر اکثریت سنی مذهب سوریه چیرگی یافتند (نقیبزاده.)182 :1379 ،
با فوت حافظ اسد ،پسرش بشار اسد جایگزین او شد .در سال  2011میالدی و در یازدهمین
سال حکومت بشار اسد ،یک سری ناآرامیها و اعتراضات در سوریه انجام گرفت .جرقه بحران
سوریه در شهر مرزی درعا و در تاریخ  ۱۵مارس  ۲۰۱۱میالدی و با شعارنویسی چند دانشآموز
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است .سوریه دارای حدود  22میلیون نفر جمعیت است که از نظر قوميتي حدود  87تا 90

نوجوان علیه نظام حاکم زده شد .این اقدام با واکنش نامناسب دولت سوریه مواجه شد و بعد از
آن درگیریها افزایش یافت که با دخالت بازیگران داخلی ،منطقهای و جهانی به یک بحران تمام
عیار بینالمللی تبدیل شد (افشردی و علمدار .)119 :1396 ،در حقیقت کشور سوریه نیز مانند
بسیاری از کشورهای عربی دارای مشکالت اقتصادی و سیاسی عدیدهای بود .جدا از چند کشور
عربی که دارای ثروت ناشی از منابع طبیعی هستند ،مابقی کشورهای عربی با مشکالت اقتصادی
و معیشتی دست به گریبان بوده و هستند .شکل مشکالت مردم سوریه نیز بسیار همانند مشکالت
سایر مردم کشورهای عربی منطقه بود .از سوی دیگر دولت سوریه نیز در سیاست داخلی ناموفق
عمل کرده بود و به خواستههای اکثریت مردم توجهی نمیکرد .در نتیجه به دنبال خیزشهای
مردمی در شمال آفریقا و سقوط حاکمان آن کشورها ،مردم سوریه نیز در پی حقوق خویش و
بهبود وضعیت اقتصادی به پا خواستند (صدر .)1390 ،در ابتدای امر ،اکثریت معترضین مردم
عامی بودند و خواهان بهبود وضعیت بودند .اما در ادامه این خیزش ،شاهد تغییراتی در این
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حرکت بودیم .نتیجه این امر ورود نیروهای مختلف و متفاوت ملی و بینالمللی به عرصه مبارزه و
درگیری با دولت سوریه بود .مهمترین نیروهای درگیر با دولت سوریه پس از تشدید درگیریها
شامل کردها ،اخوانالمسلمین ،معارضان خارجی سوریه ،کمیته هماهنگی ملی ،سلفیها و ارتش
آزاد سوریه بودند (قربانی .)1391 ،مخالفان در ده سال گذشته ،اسم و رسم بسیار عوض کردهاند
و حتی گروههای جدیدی پا به عرصه درگیریها گذاشتند اما با ورود داعش ،این درگیریها به
مرحله جدیدی وارد شد و مابقی گروههای معارض تحت شعاع داعش قرار گرفتند .ریشه داعش
به جماعت توحید و جهاد 1میرسد که در سال  ۱۹۹۹میالدی توسط ابومصعب الزرقاوی 2تاسیس
شد و در سال  ۲۰۰۴میالدی به القاعده پیوست و پس از آن به القاعده عراق معروف شد .این گروه
در سال  ۲۰۰۶میالدی با چند گروه اسالمگرای دیگر ائتالف کرد و مجلس شورای مجاهدین 3را
تشکیل داد .در  15اکتبر همان سال ،مجلس شورای مجاهدین به همراه چند گروه دیگر ،حکومت
اسالمی عراق 4را تشکیل دادند .با مرگ ابومصعب الزرقاوی در سال  2006میالدی و کشتهشدن
دو رهبر اصلی حکومت اسالمی عراق در عملیات ارتش آمریکا یعنی ابوحمزه المهاجر 5و ابوعمر
بغدادی 6در  ۱۸آوریل  ۲۰۱۰میالدی ،ابوبکر البغدادی 7جایگزین آنها شد ( .)Kirdar, 2006: 1-5با
آغاز جنگ داخلی سوریه ،این گروه وارد سوریه شدند و در  ۸آوریل  ۲۰۱۳میالدی نام خود را به
حکومت اسالمی عراق و شام تغییر دادند و از آن پس با نام مخفف داعش معروف شناخته شدند
پس از تصرف بخشهایی از شمال شرقی سوریه توسط داعش ،شهر «رقه» 8به عنوان پایتخت
این گروه انتخاب شد .داعش در سالهای  2013و  2014میالدی موفق به پیشروی در خاک
عراق و سوریه شد و حدود یک سوم خاک سوریه را تصرف کرد .ابوبکر البغدادی پس از گسترش
متصرفات گروه خود ،در  ۲۹ژوئن  ۲۰۱۴میالدی اعالم کرد که از این پس نام داعش به دولت
اسالمی تغییر کرده است .با گسترش قلمرو داعش و دست زدن به جنایات بیمانندی که سابقه
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1- Organization of Monotheism and Jihad
2- Abu Musab al-Zarqawi
3- Mujahideen Shura Council
4- Islamic State of Iraq
5- Abu Hamza al-Muhajir
6- Abu Omar al-Baghdadi
7- Abu Bakr al-Baghdadi
8- Raqqa

شد .در نتیجه از سال  2014میالدی به بعد ،داعش به تدریج قلمرو خود را از دست داد .اوج این
شکستها با بازپسگیری رقه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه 1در  ۱۷اکتبر  ۲۰۱۷میالدی
شکل گرفت که به فروپاشی دولت اسالمی منجر شد .در نهایت داعش در  ۲۳مارس ۲۰۱۹
میالدی ،تمام قلمرو خود در سوریه را از دست داد ( .)Wilson Center, 2019اما بحران سوریه با
وجود کاهش شدید قدرت داعش ،هنوز ادامه دارد .چرا که انبوهی از بازیگران دولتی و غیردولتی،
از درون و بیرون منطقه خاورمیانه در این بحران درگیر هستند .تعداد زیاد بازیگران و تضاد منافع
این آنها ،سوریه را در وضعیتی پیچیده و مبهم قرار داده است (پرتو.)1399 ،

بررسی تطبیقی مبانی ورود ایران و ایاالت متحده به بحران سوریه از منظر حقوق بینالملل  /حمیدرضا اکبرپور

نداشت ،ائتالفی جهانی شکل گرفت و از سویی دیگر بسیج نیروها در عراق و سوریه نیز منسجمتر

ی درگیر در سوریه ( )Etana Syria, 2021
تصویر  :1موقعیت کنونی نیروها 

تداوم این وضعیت میتواند به بروز فجایع دیگری منجر شود که عمق این بحران را عمیقتر کند.
بحرانی که تا به امروز قریب به  600هزار کشته و مفقود در پی داشته است (Syrian Observatory for

 .)Human Rights, 2021عالوه بر این حدود  13،4میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
همچنین بر اساس برنامه جهانی غذا 12،4 ،میلیون نفر با کمبود غذا روبرو هستند .از دیگر نتایج
1- Syrian Democratic Forces
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این بحران نیز  6،5میلیون نفر آواره داخلی و  5،6میلیون نفر پناهنده ثبت شده است

(European

 .)Commission, 2021ماحصل این اتفاقات ،کاهش جمعیت سوریه در سال  2021میالدی نسبت
به سال  2010میالدی است که عم ً
ال جمعیت این کشور را به صورت تخمینی به حدود 17.5
میلیون نفر رسانده است (.)Alkaisi, 2021: 1
 -1-2ورود ایران به بحران سوریه

روابط ایران و سوریه از بدو استقالل سوریه تا به امروز ادامه داشته است .اولين مرحله از

روابط ميان دو كشور به زمان استقالل سوریه برميگردد كه ايران اولين كشوري بود كه رژیم
جدید سوريه را مورد شناسايي قرار داد .روابط دو طرفه در دوران پهلوی ،فراز و نشیب بسیار
داشت اما در سفری که حافظ اسد در دوران محمدرضا شاه به ايران داشت ،کمک مالی 300
ميليون دالری به سوريه شد .این کمک در جهت گسترش نفوذ ایران در حوزه جنوبغربی آسیا
و کاهش توجه و حمایت اسد از مخالفان و روحانیون منتقد رژیم شاه بود (مهتدی.)1390 ،
با وقوع انقالب در ایران اما باز هم ارتباطات سوریه با ایران حفظ شد و در ادامه بسیار ارتقاء
یافت .حافظ اسد اولین کسی بود که انقالب اسالمی را در ایران به رسمیت شناخت

(Vohra,

 .)2021این امر ناشی از این مسئله بود که حافظ اسد با جناحهاي مخالف شاه از طريق امام
موسي صدر و دكتر چمران ارتباطات برقرار كرده بود (مهتدی .)1390 ،عالوه بر این از منظر
ژئوپلیتیکی نیز دو کشور به سمت شراکت راهبردی حرکت کردند چرا که هر دو کشور با
تهدیدات و منافع راهبردی مشترکی مواجه بودند .تهدید صدام و اسرائیل باعث نزدیکی بیشتر
این دو کشور شد .کمک سوریه به ایران در جنگ هشت ساله و همکاری ایران با سوریه بعد
از حملهای که اسرائیل به لبنان در سال  ۱۹۸۲میالدی انجام داد و حضور گسترده ایران
در لبنان را باعث شد ،به تحکیم روابط بیش از پیش کمک کرد .حضور ایران سبب شد که
نیروهای شیعی لبنان که پراکنده و متفرق بودند با کمکهای لجستیکی ایران سازماندهی
شوند .بر همین اساس با حمایتهای مستمر ایران و سوریه ،حزباهلل در خط مقدم نبرد در برابر
توسعهطلبیهای اسرائیل قرار گرفت (نواختی و ببری .)134 :1398 ،با این تفاسیر با حضور
ایران ،سوریه ،حزباهلل و بعدتر عراق ،به نوعی جبهه مقاومت 1شکل گرفت تا نقش گستردهتری
32

1- Axis of Resistance

روزهاي شروع بحران سوریه در مارس  2011میالدی وارد این معرکه شد و حمایت خود از
رژیم سوریه را شروع کرد .در مراحل اولیه بحران ،دخالت ایران در سوریه به ارائه پشتیبانی
فنی و مالی از دولت سوریه منحصر و محدود بود .اما در اواخر سال  2012میالدی ،ایران با
تکیه بر نیروي سپاه قدس ،1نقشی اساسی را در ایجاد نیروهاي دفاع ملی 2ایفاء کرد .نیروهاي
دفاع ملی یک سازمان شبهنظامی سوري است که به ارتش کمک میکند و تعداد جنگجویان
آن بالغ بر صد هزار نفر ذکر شده است .با سرعت گرفتن تحوالت سوریه ،نیروهای ایرانی حاضر
در سوریه نیز روز به روز افزایش یافت به طوری که تا آوریل  2016میالدی ،تعداد کل پرسنل
سپاه پاسداران و نیروهاي شبهنظامی ایرانی در سوریه بین  6500تا  9200نفر تخمین زده
میشد .البته ایران با توجه به عدم کفایت نیروهای سوری برای مقابله با طیفهای مختلف
مخالف رژیم اسد ،به استقرار شبهنظامیان شیعه خارجی بهویژه متحد نزدیکش یعنی حزبااهلل
لبنان در سوریه کمک کرد و این گروه فعالیت خود را از سال  2012میالدی آغاز کرد .عالوه
بر این ،ایران شرایط حضور گروههاي شیعه افغانی و پاکستانی را که به ترتیب در قالب دو تیپ
فاطمیون و زینبیون سازماندهی شده بودند را فراهم کرد (.)Ansari & Bassiri Tabrizi, 2016: 3-5
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را در جنوبغربی آسیا با تکیه بر مبانی ایدئولوژیک رقم زنند .بر همین اساس ایران از نخستین

بر همین اساس ،آخرین تخمینها درباره حضور نیروهای تحت کنترل ایران شامل حدود 3000
نیروی نظامی ایرانی و مابین  30000تا  50000نیروی وابسته به ایران اما غیرایرانی است

(Al-

 .)Ghadhawi, 2021با گذشت ده سال از شروع بحران سوریه ،ایران و شبه نظامیان تحت کنترل
آن دارای حوزه نفوذ گستردهای در سوریه شدهاند .ایران و حامیانش کنترل دمشق و حومه آن
را در اختیار دارند و در شهرهای استراتژیک در مرز سوریه و لبنان به گشتزنی مشغولند و
تعداد زیادی نیز در مرز اسرائیل و سوریه مستقر شدهاند .عالوه بر این از زمان شکست دولت
اسالمی در سال  2018میالدی ،پایگاههایی را در شهرها و روستاهای مرزی سوریه و عراق
ایجاد کردهاند (.)Vohra, 2021

1 Quds Force
2- National Defence Forces
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تصویر  :2موقعیت ایران در سوریه ()Saban, 2020

 -2-2مبنای حقوقی ورود ایران

بنا بر ادعای هر دو طرف ایرانی و سوری ،توجیه حقوقی ورود ایران به بحران سوریه ،دعوت

رسمی دولت قانونی سوریه از ایران است (افشردی و علمدار .)138 :1396 ،بر همین اساس باید
به این مسئله پرداخته شود که مداخل ه بر اساسدعوت 1دارای چه جایگاهی در حقوق بینالملل
است و در چه سطحی از مشروعیت قرار دارد .اصطالح مداخله بر اساس دعوت بیشتر به عنوان
مداخله نظامی نیروهای خارجی در یک درگیری مسلحانه داخلی و با دعوت دولت میزبان کاربرد
دارد .اینچنین مداخالتی ممکن است شامل نبردهای واقعی باشد و یا حوزه عملیاتی آنها ممکن
است محدود به ساماندهی نیروها یا سایر اشکال پشتیبانی نظامی باشد .به عبارت دیگر مداخله
34

1- Intervention by Invitation

محرز است این مسئله است که مداخله یککشوربراساس دعوت کشورمیزبان ،هموارهیکیاز
چالشبرانگیزترینمسائل حقوقبینالملل بوده است .این امر ناشی از عدم توان دولت میزبان در
کنترل بحران داخلی است و از حیث حقوقی میتوان آن را استثنایی بر اصل عدم مداخله 1دانست
(زمانی و نیکویی.)290 :1396 ،
در رویه دولتها و رویه بینالمللی نیز با تناقضاتی روبرو هستیم که آنچنان یکدست با این
مسئله برخورد نشده است .رویه دولتها از زمان پیمان اتحاد مقدس در سال  1815میالدی تا
جنگ داخلی اسپانیا مابین سالهای  1936تا  1939میالدی چندان روشن نیست .بنابراین تا
زمان الزماالجرا شدن منشور ملل متحد ،هیچ قانون و قاعده مشخصی در این باب در حقوق
بینالملل عرفی وجود نداشت .بعدتر و با مداخله شوروی در مجارستان به سال  1956میالدی،
کمیته ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله مجارستان چنین نتیجه گرفت که
عمل فراخواندن نیروهای یک دولت خارجی بر اساس دعوت قانونی دولت میزبان دارای مشروعیت
است .عالوه بر این مداخالت آمریكا و انگلیس در لبنان و اردن به سال  1958میالدی نیز نشان
داد كه در اوایل جنگ سرد ،تعداد قابل توجهی از كشورها معتقد بودند كه مداخالت به دعوت

بررسی تطبیقی مبانی ورود ایران و ایاالت متحده به بحران سوریه از منظر حقوق بینالملل  /حمیدرضا اکبرپور

بر اساس دعوت میتواند شامل مداخالت نظامی و غیرنظامی باشد ( .)Nolte, 2011آن چه که

دولت میزبان میتواند استثنایی بر اصل عدم مداخله باشد (.)Nolte, 2011
رای ديوان بينالمللي دادگستري در قضیه دعوای نیكاراگوئه 2در  1986میالدی نیز در همین
راستا قرار دارد .طبق این رای ،حق دولت مركزي به دعوت و درخواست كمك از دول خارجي
به رسميت شناخته شد ( .)Bannelier-Christakis, 2016: 745در سالهای بعد نیز قطعنامههای دیگر
سازمان ملل به ویژه قطعنامههای  3873و  13434شورای امنیت ،طرح مسئوليت بينالمللي
دولتها مصوب سال  2001میالدی 5و بيانيه غيرقابل قبول بودن مداخله و دخالت در امور داخلي
دولتها 6بر همین موضع تاکید کردند (عزیزی.)180 :1390 ،

1- Principle of Non-Intervention
2- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), For
more information: www.icj-cij.org/en/case/70
)3- S/RES/387 (1976
)4- S/RES/1343 (2001
)5- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001
6- Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States.
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از سوی دیگر در تقابل با آنچه گفته شد ،دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در طی سالهای
مختلف و بر اساس رویکرد دولتهای مخالف با رویکرد غالب ،پرورانده شده است .این دیدگاه در
قطعنامه  1237مجمع عمومی و قطعنامه مصوب  1975میالدی انستیتو حقوق بینالملل 1تجلی
یافته است .قطعنامه  1237مجمع عمومی در واکنش به مداخله نظامی ایاالت متحده آمریکا و
بریتانیاب ر اساسدعوت دولتهای لبنانواردن در سال  1958میالدی صادر شد .در این قطعنامه
ازکشورها تقاضاشد که ا ز مداخلهدر امو ر داخلییکدیگراجتنابورزند (زمانی و نیکویی:1396 ،
 .)291در امتداد قطعنامه مجمع عمومی ،انستيتو حقوق بينالملل نیز با تصويب قطعنامهاي
در سال  1975میالدی ،هر گونه دخالت دولت خارجي در مخاصمات داخلي را حتي با دعوت
حكومت مركزي ممنوع اعالم کرد (عزیزی.)170 :1390 ،
ماحصل جدال دو دیدگاه فوق با توجه به رویهای که بعد از تصویب منشور سازمان ملل
اتخاذ شد حاکی از این مسئله است که استناد به رضایت دولت میزبان برای مداخله در حقوق
بینالملل معاصر دارای وجاهت و مشروعیت است و این دیدگاه غالب است .البته این امر بطور
مطلق نیست و برای اتکای بر آن باید یک سری شروط مشخص داشته باشد .محور این شروط بر
مفهوم رضایت استوار است .در باب شرایط این رضایت ،کمیسیون حقوق بینالملل در گزارشی
به سال  ۱۹۷۹میالدی چنین اظهار میدارد که «رضایت دولت باید مطابق حقوق بینالملل یک
رضایت معتبر باشد ،به روشنی و به نحو واقعی ابراز شده باشد .این رضایت باید بر اساس حقوق
بینالملل قابل انتساب به دولت موضوع مداخله باشد و قبل از ارتکاب عمل نامشروع ابراز شده
باشد .به عالوه ،این رضایت تنها در حدودی که رضایت داده شده است ،از حیث مکانی و زمانی
عدم مشروعیت مداخله را از بین میبرد» .ذکر دو نکته در این مورد ضروری است .اول اینکه برای
ابراز رضایت ،نیاز نیست رضایت در فرم یا شکلی خاص و از پیش تعیینشد ه ابراز شود .در این
خصوص به هماهنگیهای میان نیروهای ایرانی و روسی و شکل همکاری گسترده میان سوریه و
ایران میتوان اشاره کرد و رضایت دولت سوریه را عالوه بر ابراز آن در محافل سیاسی استخراج
کرد .دوم هم اینکه علیرغم اینکه بسیاری از دولتها ،رژیم اسد را نامشروع میدانند اما پیوستگی
روابط دیپلماتیک با این رژیم را حفظ کردهاند و از سوی دیگر هیئت دیپلماتیک حکومت کنونی
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علیزاده .)104-103 :1399 ،این موارد منتج به این خروجی میشود که دولت اسد در سوریه،
دولت قانونی این کشور شناخته میشد و اعالم رضایت این حکومت در خصوص ورود ایران به آن
کشور نیز عالوه بر ابراز صریح ،در نحوه همکاری نیروهای دو کشور مشهود بوده و هست .البته
برای سنجش مشروعیت اعالم رضایت دولت میزبان دو معیار کلی تحت عنوان «کنترل موثر»

1

و «مشروعیت دموکراتیک» 2وجود دارد .معیار مشروعیت دموکراتیک بر مبنای ماهیت حکومت
میزبانی است که اعالم رضایت کرده است .این معیار دارای قدمت کمتر و البته در وضعیتهای
استثنایی به آن استناد شده است (زمانی و نیکویی .)310 :1396 ،معیار کنترل موثر اما قدمتی
تاریخی دارد و هر چند اخیرا ً در تقابل با معیار مشروعیت دموکراتیک قرار گرفته است اما هنوز هم
علیرغم کاستیهایی که دارد مورد استناد قرار میگیرد .در مسئله سوریه نیز این قضیه مورد شک
است که آیا رژیم اسد کنترل موثری را بر سوریه داشته است یا خیر تا بتوان آن را مالک اعالم
رضایت به ورود دولتهای ثالث از جمله ایران دانست .این امر به همان عدم شفافیت این معیار
برمیگردد (زمانی و نیکویی .)292 :1396 ،به همین سبب وجود شواهدی هر چند کماهمیت
میتواند در واکاوی این مسئله راهنما باشد .بر همین اساس با توجه به شواهد مطروحه در بند
پیشین میتوان گفت که عم ً
ال جامعه جهانی حکومت اسد را دولت قانونی سوریه قلمداد کرده
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سوریه نیز پیوسته در طول این ده سال در مقر سازمان ملل فعالیت داشته است (کرمزاده و

است .البته در ورای این مسئله ،برخی متغیرها در بحران سوریه سبب شده است که این مداخله
بر اساس دعوت دولت سوریه ،کمتر مورد انتقاد قرار گیرد.
اول اینکه در برههای از تاریخ ده ساله این بحران ،طرف مقابل اصلی و عمده رژیم سوریه،
داعش بود .قاعدتاً بر اساس واکنش جامعه جهانی به این گروه و عملکرد آن ،ورود ایران و روسیه
با دعوت دولت میزبان و با استدالل مقابله با این گروه تروریستی ،قابلیت توجیهپذیری در سطح
باالیی را داشت .از سوی دیگر ،انتقاداتی بر حمایت ایران و روسیه از دولت اسد در مقابل سایر
گروههای مخالف آن رژیم وجود دارد .این مسئله نیز علیرغم مبنای صحیحی که بر اساس نظر
اقلیت حقوقدانان در باب دعوت به مداخله دارد اما به سبب معادالت پیچیده رفتاری مابین
1- Effective Control
2- Democratic Legitimacy
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گروههای مخالف درگیر در سوریه با دولتهای حامی آنان در منطقه و ورای منطقه ،چندان قابل
استناد نیست .چرا که مطابق ماده  ۵قطعنامه  ۱۹۷۵میالدی انستیتو حقوق بینالملل (همانطور
که ذکر شد این قطعنامه هر گونه دخالت دولت خارجي در مخاصمات داخلي را حتي با دعوت
حكومت مركزي ممنوع اعالم کرده است) ،در موارد مداخله دیگر دولتها به سود گروههای
مخالف دولت ،این امکان برای دولتهای ثالث وجود دارد که با شروطی از حکومت مرکزی در
مقابل این گروههای مخالف حمایت کنند .بر این اساس چنین مداخلهای که در واقع ضد مداخله
است ،مشروع و مطابق حقوق بینالملل تلقی میشود .مثال بارز این مسئله هم به مداخله بریتانیا
و ایاالت متحده در لبنان به سال  ۱۹۵۸میالدی در مقابل ادعای مداخله جمهوری متحده عربی
برمیگردد (کرمزاده و علیزاده.)108-107 :1399 ،
نکته نهایی در باب موضوع مداخله بر اساس دعوت ،تداخل آن با حق تعيين سرنوشت 1است
که برخی حقوقدانان به آن اشاره کردهاند .نکته اول در این باب ،ماهیت ابهامبرانگیز حق تعیین
سرنوشت است چرا که در رابطه با مفهوم و محتواي حق تعيين سرنوشت در حقوق بینالملل
اختالف نظر وجود دارد و بر همین اساس ،اصل مذكور نميتواند به وضوح و روشني آن هم بر
بحرانی اینچنین پیچیده و حاد اعمال گردد .دوم اینکه به نظر میرسد این حق و اعمال آن و
در نتیجه عدم مشروعیت دعوت به مداخله در مواردی کاربرد و کارایی دارد كه مردم ساكن در
سرزميني مستعمره براي كسب حق تعيين سرنوشت مبارزه میکنند و وضعيت استعماري آنان از
سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نیز شناسايي شده باشد (عزیزی.)179 :1390 ،
 -3ایاالت متحده و سوریه

 -1-3ورود ایاالت متحده به حران سوریه

ارتباط دولتهای ایاالت متحده و سوریه به سال  1944میالدی و با به رسمت شناختن کشور

سوریه از سوی ایاالت متحده شروع شد .اما روابط دو کشور در پی جنگ اعراب و اسرائیل در
ژوئن  1967میالدی قطع شد .این روابط دیپلماتیک مجددا ً در  16ژوئن  1974میالدی برقرار
شد ( .)Office of the Historian, 2021یکی از سرفصلهای مهم در روابط سوریه و ایاالت متحده،
38
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سال  1979میالدی در این لیست بوده است .در نتیجه سوریه مشمول تحریمهای صادراتی تحت
قانون پاسخگویی سوریه ،تحریم تسلیحاتی و عدم صالحیت برای دریافت انواع کمکهای ایاالت
متحده شد .این تحریمها پس از شروع بحران در سوریه شدیدتر شد .روابط این دو کشور از سال
 1990تا  2001میالدی کمتر دچار تنش شد ( .)U.S. Department of State, 2021علت این امر ناشی
از همراهی حافظ اسد در جنگ كويت با آمريكا بود (امینی .)55 :1392 ،اما روابط از سال 2003
میالدی تا اوایل سال  2009میالدی پُرتنش بود .علت این امر به تغییر نقش سوریه برمیگشت

که نقش پل ارتباطی را برای جبهه مقاومت ایفاء میکرد .عالوه بر این دو کشور در سایر مسائل
نیز دچار تقابل رویکرد شدند .در اوایل سال  2009میالدی تالشهایی برای رفع تنش شروع شد.
بر همین اساس ایاالت متحده شروع به تعامل با سوریه برای یافتن حوزههای مورد عالقه متقابل،
کاهش تنشهای منطقهای و ارتقاء صلح در خاورمیانه کرد .در اواخر فوریه  2011میالدی و با
شروع بحران در سوریه ،روابط دوباره پرتنش شد .سفارت ایاالت متحده در دمشق فعالیت خود را
در فوریه  2012میالدی به حالت تعلیق درآورد و دولت جمهوری چک از طریق سفارت خود در
دمشق به عنوان حافظ منافع ایاالت متحده انتخاب شد .اما دولت سوریه ،سفارت خود را در ایاالت
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قرارگیری سوریه در لیست دولتهای حامی تروریسم بود .سوریه از زمان تأسیس این لیست در

متحده تا تاریخ  18مارس  2014میالدی تعطیل نکرد ( .)U.S. Department of State, 2021با توجه
به تاریخ قطع روابط و تعطیلی سفارتها ،آنچه مشخص است ایاالت متحده در ابتدا به صورت
مستقیم وارد بحران سوریه نشده است .در شروع خیزشهای سوریه ،خانم کلینتون به عنوان
وزیر امور خارجه وقت امریکا ،بشار اسد را یک اصالحطلب و تحصیلکرده نامید (ساجدی:1392 ،
 .)180با شعلهور شدن اعتراضات در سوریه و گسترش بحران در سوریه ،سیاست آمریکا در این
خصوص تغییر کرد .مسیر ترجیحی آمریکاییها برای انتقال سیاسی در این مقطع ،مذاکرات صلح
سوریه تحت نظارت سازمان ملل بود .بر همین اساس در بیانیه نهایی ژنو در تاریخ  30ژوئن
 2012میالدی ،توافقنامهای بین پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد منعقد شد که
مذاکرهکنندگان سوری باید از طریق رضایت متقابل ،یک هیئت حاکمه انتقالی تشکیل دهند.
قطعنامه  2254شورای امنیت سازمان ملل نیز بیانیه ژنو را تایید کرد .اما دولت اسد این مسئله را
رد کرد و انتقال سیاسی را ملغی دانست ( .)Hof, 2019: 5با گسترش بیسابقه درگیریها و همچنین
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ورود گروههای مسلح تکفیری به بحران سوریه ،انتظار میرفت که ایاالتمتحده به صورت نظامی
وارد معرکه شود .اما تعلل اوباما در استفاده از نیروی نظامی در بحران سوریه را باید در اتفاقات بعد
از سرنگونی حکومتهای تونس ،لیبی و مصر جستجو کرد چرا که باعث روی کار آمدن نیروهای
تندرو از منظر ایاالتمتحده شد .بدین سبب فقط خواستار مذاکره گروههای مخالف سوری با
دولت اسد برای ایجاد یک دولت انتقالی شد (نواختی و ببری .)141 :1398 ،ایاالتمتحده همسو
م علیه دولت سوریه و کمک به شورشیان را نیز در
با تالشهای سیاسی ،اقداماتی از قبیل تحری 
دستور کار قرار داد .بر همین اساس باراك اوباما در اوت  2011میالدی در فرمان اجرایی ،13582
دولت سوریه و شخص بشار اسد را تحریم کرد .همچنین  250میلیون دالر به مخالفان سوري و
قریب به  510میلیون دالر از صندوق کمکهاي بشردوستانه تحت عنوان کمک به افراد متاثر از
جنگ ،به مخالفان کمک کرد (احمدخانبیگی .)1020 :1392 ،البته تحریم سوریه و دولت اسد
در طول این بحران ،پیوسته ادامه داشت و بعدتر نیز مجلس سنای ایاالتمتحده در دسامبر ۲۰۱9
میالدی با حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ،قانون «اقدام سزار برای محافظت از
غیرنظامیان سوریه» 1را تصویب کرد و دونالد ترامپ ،رئیس جمهور وقت آمریکا نیز این قانون را
در تاریخ  ۲۰دسامبر  ۲۰۱۹میالدی امضاء کرد و قانون مذکور از روز  17ژوئن  2020میالدی
به اجرا درآمد .این قانون حداقل برای پنج سال آینده دولتها ،شرکتها و افرادی که به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمکهای مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزههای نفت،
گاز طبیعی ،هواپیماهای نظامی و ساختوساز این کشور فعالیت کنند را تحت تحریم قرار میدهد.
قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخشهای کلیدی اقتصاد سوریه ،دادوستد خارجی و بانک
مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار داده است (گروه روابط بینالملل پژوهشکده تحقیقات
راهبردی .)1399 ،نقطه عطف دیگر در بررسی نقش ایاالتمتحده در سوریه ،به مسئله بحران
شیمیایی سوریه برمیگردد .در ماه ژوئن سال  2013میالدی ،کاخ سفید مدعی شد که بشار
اسد از سالحهاي شیمیایی در برابر شورشیان مخالف دولت استفاده کرده است .بر همین اساس،
ورود نظامی ایاالتمتحده به صورت جدی مطرح شد .روسیه برای جلوگیری از تشدید بحران،
طرح شش مرحلهاي را براي از بین بردن ذخایر سالحهاي شیمیایی دولت سوریه توسط ناظران
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باعث تغییر موضع آمریکا و منصرف شدن از حمله به سوریه شد (احمدخانبیگی.)1022 :1392 ،
نتیجه این توافق در قطعنامه  2118شورای امنیت مورخ  27سپتامبر  2013میالدی مورد تاکید
قرار گرفت (میرزایی جگرلویی .)91 :1396 ،اما در نهایت با تشکیل و گسترش دولت اسالمی در
عراق و سوریه ،ایاالتمتحده به صورت مستقیم در بحران سوریه ورود کرد .دولت ایاالتمتحده
برای دستیابی به یک پیروزی قطعی بر گروه داعش ،ائتالفی بینالمللی را شکل داد .این ائتالف با
همکاری شرکای منطقهای و بینالمللی شکل گرفت ( .)U.S. Department of State, 2021ریشه این
ائتالف و مقابله با داعش ،از درخواست دولت عراق برای حمایت و مداخله جامعه بینالمللی از
طریق حمایت هوایی ،هماهنگ با ارتش عراق و اصول حقوق بینالملل شروع شد .چرا که داعش
به صورت گسترده قسمتهایی از عراق را به تصرف خود درآورده بود .دولت عراق در سپتامبر
 ۲۰۱۴میالدی ،طی نامهای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل ،رضایت صریح خود را اعالم
کرد .در این نامه دولت عراق بیان داشته است که با توجه به موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه
این کشور با کشورهای دیگر ،از دولت ایاالتمتحده میخواهد تا با رهبری نیروهای بینالمللی
به حمله علیه داعش مبادرت نماید (الهویینظری و فامیلزوارجاللی .)118 :1396 ،برهمین
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بینالمللی با شرط جلوگیري از حمالت بالقوه ایاالتمتحده علیه سوریه مطرح کرد .این پیشنهاد

اساس و با توجه به اینکه داعش دارای مراکز قدرت در سوریه بود ،حمالت ائتالف به سوریه نیز
گسترش یافت .اولین حمالت ائتالف تحت رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه از  22سپتامبر
 2014میالدی آغاز شد .این حمالت تبیینکننده هدف ایاالتمتحده برای تضعیف و در نهایت
نابودی داعش از طریق استراتژی پایدار ضدتروریسم و شکار تروریستها در هر جایی بود که
ایاالتمتحده را تهدید میکردند ( .)Bannelier-Christakis, 2016: 766ایاالتمتحده به تدریج تعداد
پرسنل آمریکایی در سوریه را از  50نفر در اواخر سال  2015میالدی به تقریباً  2000نفر در سال
 2017میالدی افزایش داد .اما بعدها و با تضعیف داعش ،تعداد نیروهای آمریکایی کاهش پیدا
کرد و در اوایل سال  2019میالدی کاخ سفید اعالم کرد که فقط چندصد نظامی آمریکایی در
سوریه باقی ماندهاند ( .)Humud, 2020: 1طبق آخرین آمار ،هم اکنون حدود  900نظامی آمریکایی
در سوریه حضور دارند ( .)Cloud, 2021اما ذکر این نکته ضروری است که حضور ایاالتمتحده تنها
در حمالت به داعش خالصه نمیشود .بلکه در ادامه حمالتی را متوجه نیروهای دولتی سوریه
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کرد که مصداق بارز آن حمله آمریکا در تاریخ  6آوریل  2017میالدی به پایگاه هوایی الشعیرات

1

و حمله آمریکا ،بریتانیا و فرانسه در تاریخ  14آوریل  2018میالدی به اهدافی در دمشق و
ُحمص بود .این حمالت بر اساس ادعاهایی بود که از سوی دولتهای حملهکننده به رژیم اسد،

در خصوص حمالت شیمیایی به آن نسبت داده شده بود ( .)Security Council UN, 2018ماهیت
این دو حمله با حضور نظامی ایاالتمتحده و حمالتی که در قالب ائتالف در سال  2014میالدی
رخ داد ،دارای تفاوت اساسی است که مبانی حقوقی آن در بخش آتی مورد بحث خواهد گرفت.
در مجموع حضور ایاالتمتحده در سوریه را فارغ از توجیهات ظاهری باید در دو هدف عمده

خالصه کرد .هدف اول حفظ امنیت اسرائیل و هدف دوم نفوذ در محور مقاومت در جهت مهار ایران
به دلیل اینکه سوریه حلقه وصل اعضاي محور مقاومت است (مرادی و شهرامنیا.)135 :1394 ،
البته در این میان نباید از منافع اقتصادی ناشی از تضمین صدور نفت و انرژي خاورمیانه غافل
شد (احمدخانبیگی .)1019 :1392 ،بر اساس همین اهداف عمده ،سیاستهای ایاالتمتحده
در سوریه بر سه محور بنا شده است .محور اول شکست قطعی داعش است .علیرغم شکست
قطعی داعش در سال  2019میالدی اما مقامات ارتش ایاالتمتحده در سال  2020میالدی
ارزیابی کردند که این گروه هنوز در سطوح مختلف اما با تسلط کمتر در سوریه حضور دارد .محور
دوم حلوفصل سیاسی درگیریها در سوریه است .ایاالتمتحده خواهان حلوفصل درگیریها با
مذاکره بین دولت اسد و نیروهای مخالف سوریه بر اساس قطعنامه  2254شورای امنیت است .با
این حال چون دولت اسد بیشتر مناطق تحت کنترل مخالفان را پس گرفته است ،بنابراین فشار
بر دمشق برای مذاکره به مانند قبل کارساز نیست .محور سوم بر خروج نیروهای ایران از سوریه
تمرکز دارد .تاکید مقامات دولتی ایاالتمتحده این است که عمدتاً با استفاده از ابزارهای اقتصادی
مانند تحریمها به مقابله با فعالیتهای ایران در سوریه بپردازد اما ایاالتمتحده بعضاً حمالتی را

نیز به شبهنظامیان مورد حمایت ایران در سوریه انجام داده است (.)Humud, 2020: II
 -3-2مبانی حقوقی ورود ایاالت متحده

قاعده منع توسل به زور 2يا تحريم جنگ يكي از اصول بنيادين و از قواعد آمره حقوق بينالملل
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1- Shayrat Airbase
2- The Rule Prohibition on Use of Force

تاریخی ناشی از عملکرد جامعه ملل ،تدوینکنندگان منشور سازمان ملل را به این سمت سوق
داد تا با تمام تالش در منشور سازمان ملل ،استفاده از زور را نامشروع جلوه دهند .نتیجه این امر،
تاکید موکد بر ممنوعیت مطلق استفاده از زور در منشور سازمان ملل شد .این مسئله بر اصل
منع توسل به زور پیریزی شد که امروزه از مهمترین اصول حقوق بینالملل است که بر سرتاسر
منشور ،جاری و ساری است (یاقوتی .)1118 :1390 ،از جمله در قسمتی از مقدمه منشور آمده
است که باید از صلح پاسبانی و مراقبت کرد تا شر جنگ دور بماند .در همین راستا در بند  1ماده
یک منشور نیز هدف اوليه سازمان ملل متحد« ،حفظ صلح و امنيت بينالمللي و به عمل آوردن
اقدامات جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه
عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حلوفصل اختالفات
بينالمللي يا وضعيتهايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوههاي مسالمتآميز
و برطبق اصول عدالت و حقوق بينالملل» اعالم شده است .عالوه بر این ،منشور در بند  3ماده
 2پس از بيان اين اصل كه «كليه اعضاء ،اختالفات بينالمللي خود را با وسايل مسالمتآميز به
طريقي كه صلح و امنيت بينالمللي و عدالت به خطر نيافتد ،حل خواهند كرد» ،به صراحت در
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است .این قاعده ریشه در تاریخ صدها ساله دارد .اما پس از جنگ جهانی دوم و انباشت تجربه

بند  4اعالم ميدارد «كليه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه
تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد
مباينت داشته باشد ،خودداري خواهند کرد» (علیخانی .)24-23 :1394 ،اما دو استثناء بر این
اصل مقدم و واال وارد شده است .این دو استثناء در منشور که به دولتها این امکان را میدهد
که از زور در روابط بینالملل استفاده کنند به قرار ذیل

است:

در اجرای حق دفاع از خود یا دفاع مشروع .1در این راستا در ماده  ۵۱منشور آمده استکه «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای
الزم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد ،هیچ یک از مقررات این منشور به حق
ذاتی دفاع از خود ،خواه بهطور فردی و خواه دستهجمعی لطمهای وارد نخواهد کرد».
اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در ماده  ۲۴و  ۲۵و فصل هفتم1- Self-Defense
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منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی (ضیائی بیگدلی:1385 ،
.)547
بر اساس فصل هفتم و طبق ماده  ۴۲منشور ،چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات
پیشبینیشده در ماده  ۴۱منشور کافی نبوده است ،میتواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده
از زور شود و بهوسیله نیروهای هوایی ،دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و
امنیت بینالمللی الزم میداند انجام دهد (منتظران .)1397 ،در کنار این دو استثنا ،مقوله رضایت
یک دولت و دعوت وی برای ورود نیروهای مسلح دولت خارجی نیز وجود دارد .چون در این حالت
مبنای ورود نیروهای دولت خارجی در سرزمین دولت میزبان ،رضایت و درخواست دولت میزبان
است ،این امر دیگر توسل به زور تلقی نمیشود تا از آن به مانند استثنایی بر منع توسل به زور
نام برده شود (الهویینظری و فامیلزوارجاللی.)124 :1396 ،
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش پیشین و مباحث مرتبط با مبانی حقوقی مطرح شده
در این بخش ،ابتدا به مبانی حقوقی ورود ایاال 
تمتحده تحت ائتالف بینالمللی برای حمله به

مواضع داعش و سپس به حمالت ایاالت متحده به مواضع دولت سوریه به ویژه در سالهای 2017
و  2018میالدی پرداخته میشود.
مبانی حقوقی حمالت ائتالف بینالمللی به رهبری ایاالتمتحده را منطبق با استثنائات وارده بر
اصل منع توسل به زور ،میتوان به دو بخش تقسیم کرد .در بخش اول ،استناداتی به قطعنامههای
شورای امنیت شده است که برخی مبنای حقوقی حمالت ائتالف به سوریه بر اساس فصل هفتم
میدانند .مهمترین قطعنامههای شورای امنیت در باب داعش که مبنای حمالت ائتالف بینالمللی
به رهبری ایاالتمتحده قرار میگیرد عبارت است از قطعنامههای  ۲۱۶۰و  ۲۱۶۱مصوب ۱۷
ژوئن  ۲۰۱۴میالدی ،قطعنامه  ۲۱۶۹مصوب  ۳۰ژوئیه  ۲۰۱۴میالدی ،قطعنامه  ۲۱۷۰مصوب
 ۲۰۱۴میالدی ،قطعنامه  ۲۱۷۸مصوب  ۲۰۱۴میالدی ،قطعنامه  ۲۲۴۹مصوب  2015میالدی.
خروجی قطعنامههای  2170 ،2169 ،2161 ،2160و  2178در باب مقابله با داعش ،هرچند
بسیار اثرگذار بوده است اما نمیتوان با اتکای به آنان بر این مسئله تاکید کرد که شورای امنیت
سازمان ملل ،جواز حمله هوایی و مداخله در قلمرو سوریه بر علیه داعش را صادر کرده است.
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مفاد این قطعنامهها شامل محکومیت صریح حمالت داعش و تروریستی خواندن این گروه ،تلقى

تامین مالی و حمایت از آنها و در نهایت الزام طرفهای مخاصمه به پایبندی به تعهدات حقوق
بشری و حقوق بشردوستانه میباشد (قوامآبادی و پیری .)228 :1397 ،اما مهمترین قطعنامهای
که برخی از دولتها آن را مبنای حمله ائتالف بینالمللی به رهبری آمریکا میدانند ،قطعنامه
 2249شورای امنیت است .این قطعنامه در  ۲۰نوامبر  ۲۰۱۵میالدی با اتفاق آرا به تصویب رسید.
این قطعنامه تصریح میدارد که داعش تهدیدی بیسابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بینالمللی
محسوب میشود و جبهه النصره و سایر افراد ،گروهها و موجودیتهای مرتبط با القاعده را نیز
تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی برمیشمارد .در بند  ۵قطعنامه مذکور ،شورای امنیت از
تمام کشورهای عضو ملل متحد که از توانایی الزم برخوردارند ،درخواست میکند تا «وفق حقوق
بینالملل و بهویژه منشور ملل متحد ،حقوق بشر ،حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه» كليه
اقدامات الزم را در سرزمینهای تحت کنترل داعش در سوریه و عراق برای توقف اقدامات این
گروه تروریستی معمول دارند .در بند  ۶نیز اعضاء را فرا میخواند تا تالشهای خود را به منظور
ممانعت از ورود تروریستها و مبارزان خارجی به کشورهای عراق و سوریه شدت بخشند (مبینی
و دیگران .)313 :1399 ،نکته بسیار مهم در این قطعنامه این است که شورای امنیت به جای
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اقدامات آن به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی ،اعمال تحریم و ممنوعیت دولتها از

واژههای «اجازه میدهد» 1یا «تصمیم میگیرد» ،2از واژه «درخواست میکند» 3کرده است (قوام
آبادی و پیری .)229 :1397 ،از سوی دیگر در اکثر قطعنامههای شورای امنیت که مجوز استفاده
از زور را صادر کرده است ،تاکید و تصریح بر «اقدام تحت فصل هفتم منشور» قید شده است .برای
مثال در قطعنامه  ۶۷۸شورای امنیت در مورد اقدام علیه عراق در جنگ این کشور با کویت ،پس
از قید عبارت «اقدام تحت فصل هفتم منشور» در بند دوم ،از اصطالح «اجازه می دهد» استفاده
کرده است .این در حالی است که قطعنامه  ۲۲۴۹به فصل هفتم اشاره نکرده است و همانطور
م میگیرد» استفاده نکرده است .از سوی دیگر
که ذکر شد از واژههای «اجازه میدهد» یا «تصمی 
برخی معتقدند روح مفاد این قطعنامه با فصل هفتم مطابقت دارد .بهویژه بندهای  ۵و  ۶قطعنامه
 2249و استفاده از واژه «نابود کردن» ،به نوعی اشاره مستقیم به اقدام نظامی و توسل به زور
1- Authorize
2- Decide
3- Call Upon
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را تداعی میکند .اما با همه این تفاسیر باز هم نمیتوان این قطعنامه را منطبق بر فصل هفتم
دانست چرا که قید فصل هفتم تصریح نشده است .برخی از صاحبنظران از جمله نویسندگان تاالر
گفتوگوی مجله اروپایی حقوق بینالملل اظهار داشتهاند که «نحوه نگارش قطعنامه  ۲۲۴۹به
گونهای است که حمایت شورای امنیت در زمینه استفاده از نیروی نظامی علیه داعش را به ذهن
متبادر میسازد؛ اما اگر چه این قطعنامه و همچنین اتفاق آرای موجود در تصویب آن ،درجاتی
از مشروعیت اقدام علیه داعش را برقرار میسازد ،دال بر مجوز و مبنایی برای اقدام نظامی علیه
داعش در سوریه نیست» .برخی صاحبنظران نیز معتقدند این ابهام در قطعنامه مذکور در قالب
«ابهام خالقانه با ابهام سازنده» 1قابل تعریف است به این صورت که ضمن عدم تایید عملیات
نظامی به لحاظ حقوقی ،به نظر میرسد مؤید حمایت شورای امنیت از انجام چنین اقداماتی باشد.
بر این اساس قطعنامه  ۲۲۴۹را شبیه قطعنامههای  ۱۳۶۸و  ۱۳۷۳شورای امنیت مصوب سال
 ۲۰۰۱میالدی میدانند .بدینگونه که این قطعنامه از عملیات نظامی ،حمایت سیاسی به عمل
میآورد ولی به لحاظ حقوقی هیچگونه مبنایی را برای استفاده از زور تجویز نمیکند .اما فارغ از
همه این دیدگاههای متناقض ،البته یک دلیل محکمهپسند اما غیرحقوقی در باب عدم استناد به
این قطعنامه وجود دارد و آن ناشی از عدم استناد کشورهای شرکتکننده در ائتالف بینالمللی به
قطعنامه مزبور برای توجیه قانونی بودن اقداماتشان است (مبینی و دیگران.)316-314 :1399 ،
در بخش دوم مبانی حقوقی حمله ائتالف بینالمللی ،مبحث استناد به دفاع مشروع مطرح
است .ایاالتمتحده در کنار بریتانیا و فرانسه به حق دفاع مشروع جمعی 2و انفرادی استناد
کردهاند .ایاالتمتحده در نامهای به دبیرکل سازمان ملل ،چنین عنوان داشته است که «گروه
تروریستی داعش و دیگر گروههای تروریستی موجود در سوریه نه تنها تهدیدی علیه عراق
هستند ،بلکه تهدیدی علیه سایر کشورها از جمله ،آمریکا و همپیمانانش در منطقه و خارج از آن
نیز محسوب میشوند .دولتها باید بتوانند تا مطابق با دفاع مشروع فردی یا جمعی که در ماده
 51منشور آمده است در دولتی (سوریه) که تهدید در آن صورت گرفته و مایل نیست یا ناتوان
از توقف حمالت در سرزمینش است و بهشت امنی برای آنها ایجاد کرده است ،اقدامات مقتضی
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1- The Creative Ambiguity or Constructive Ambiguity
2- Collective Self-defense

از شهروندان عراقی اتخاذ میکند» (طباطبایی لطفی وشارق .)189 :1395 ،با توجه به این نامه،
میتوان به نکات حقوقی قابل توجهای اشاره کرد.
در ارتباط با دفاع مشروع انفرادی که مورد استدالل برخی از دولتهای ائتالف قرار گرفته است
و مبتنی بر دفاع از اتباعشان است ،باید گفت که با استناد به بند  ۴ماده  ۲و ماده  51منشور و
ماده  1قطعنامه تعريف تجاوز ،دفاع مشروع در زمینه دفاع از حاکمیت ،تمامیت ارضی و استقالل
سیاسی کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است ،قابل پذیرش است و تکیه بر این مفهوم در جهت
حمایت از اتباع یا مامورانشان در خاک کشور دیگر ،قابل توجیه نیست .به همین جهت استناد به
دفاع مشروع انفرادی در توجیه حمالت ائتالف علیه مواضع داعش در خاک سوریه ،فاقد وجاهت
قانونی است (مبینی و دیگران .)317 :1399 ،در باب دفاع مشروع جمعی نیز عالوه بر استدالل
مطروحه در مبحث دفاع مشروع انفرادی ،نقایصی دیگر از دیدگاهی متفاوت بر آن وارد است از
جمله اینکه دولت میزبان که سوریه است رضایت صریح خود را برای حمالت ائتالف به مواضع
داعش ابراز نداشته است (قاسمی و چهاربخش .)107 :1390 ،همچنین اگر مبنای استدالل دفاع
مشروع جمعی را که نیروهای ائتالف بر آن تاکید میکنند بر رضایت دولت قربانی داعش که عراق

بررسی تطبیقی مبانی ورود ایران و ایاالت متحده به بحران سوریه از منظر حقوق بینالملل  /حمیدرضا اکبرپور

را اتخاذ کنند .بنابراین آمریکا اقدامات نظامی الزم و متناسبی را در سوریه به منظور حفاظت

است بار کنیم ،باز هم دست یازیدن به این استدالل برای اقدام ائتالف در سوریه مشکل است
( .)Lang, 2015: 17در راستای همین استدالل است که به تئوری گسترش دفاع مشروع از عراق به
سوریه اتکا کردهاند که در واقع بر مبنای رضایت دولت عراق برای مداخله ائتالف بینالمللی تاکید
دارند و در نتیجه اقدامات ائتالف بینالمللی علیه داعش در خاک سوریه را در امتداد دفاع مشروع
عراق قلمداد میکنند (مبینی و دیگران .)317 :1399 ،اما باید عنوان داشت که یکی از مسائل
مورد اختالف بر سر خود مفهوم دفاع مشروع است .دفاع مشروع در تفسیر مضیق خود صرفاً در
صورت وقوع حمله مسلحانه یک دولت قابل اتکاء است .اما در مورد حمله ائتالف ،این اقدامات
علیه یک نیروی غیردولتی اتخاذ شده است .ریشه این مسئله به حادثه  ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱
میالدی برمیگردد که شورای امنیت با استناد به ماده  ۵۱منشور در قطعنامه  ،۱۳۶۸آمادگی خود
را به منظور هر نوع همکاری برای پاسخ به حمالت تروریستی  ۱۱سپتامبر و مبارزه با تمام اشکال
تروریسم بیان کرد و بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی دولتها در مقابل تروریستها تاکید
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کرد (محبی و شفیعی .)105 :1397 ،در نتیجه بحث دفاع مشروع در تقابل با گروههای غیردولتی
مطرح شد .البته از دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری ،حمله مسلحانه باید توسط دولت یا از
طرف دولت صورت گرفته باشد تا حق دفاع مشروع ایجاد شود .در قضیه برخی فعالیت های نظامی
در سرزمین کنگو ،1در قضیه نیکاراگوئه و همچنین در نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل
در سرزمینهای اشغالی فلسطین ،2دیوان اشعار میدارد که دفاع مشروع در مواردی که حمله
مسلحانه از طرف یک کشور علیه کشوری دیگر انجام شود ،قابل استناد است (مبینی و دیگران،
 .)318 :1399رویه دولتها در این مورد تا حدودی متفاوت از دیدگاههای دیوان است و معتقد
به تحول در این مفهوم هستند .در واقع رویه دولتها مبتنی بر این رویکرد است که بازیگران
غیردولتی میتوانند مرتکب حمله مسلحانه شوند و در برابر آن به حق دفاع مشروع استناد کرد
(محبی و شفیعی .)102 :1397 ،اما ذکر این نکته ضروری است که این رویه هنوز استقرار نیافته
است و با توجه به مقتضیات حقوق بینالملل و نظریات اکثریت حقوقدانان بینالمللی ،این نوع
حمالت که شامل حمالت نیروهای ائتالف به داعش در سوریه نیز میشود فاقد مبنای حقوقی
است و اقدام نظامی علیه یک بازیگر غیردولتی مستقر در خاک یک کشور به منزله حمله به
سرزمین آن کشور محسوب میشود و ممنوع است .اما دولتهای عضو ائتالف بینالمللی با تکیه
بر این استدالل که دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است و چون
دولت سوریه تعهد بینالمللی خود در خصوص کنترل بازیگران غیردولتی مستقر در خاک خود
را رعایت نکرده است ،این مورد شامل مفهوم دفاع مشروع میشود .هر چند اقدامات داعش قابل
انتساب به دولت سوریه نباشد .این دیدگاه منطبق بر نظریه دولت ناتوان یا نامتمایل 3است .بر
مبنای این نظریه اگر دولتی نخواهد یا نتواند گروههای غیردولتی مستقر در خاک خود را کنترل
کند ،حمالت آنان را میتوان منتسب به دولت محل استقرار آن گروه دانست (مبینی و دیگران،
 .)319 :1399در رای کانال کورفو 4نیز دیوان دادگستری بینالمللی اقرار میدارد که بر اساس
1- Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), For more
information: www.icj-cij.org/en/case/116
2- Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, For more infor-

mation: www.icj-cij.org/en/case/131
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3- Unwilling or Unable State Doctrine
4- The Corfu Channel Case, For more information: www.icj-cij.org/public/files/case-related/1/001-19490409JUD-01-00-EN.pdf

مغایرت با حقوق دیگر دولتها استفاده گردد .بر همین اساس ائتالف بینالمللی و ایاالت متحده
معتقدند اصل منع مداخله یک وظیفه مراقبتی است ،نه اینکه دولت میزبان در مقابل فعالیتهای
خرابکارانه بازیگران غیردولتی در سرزمینش علیه دولت قربانی سکوت اختیار کند .در نتیجه
به عقیده ایاالتمتحده چون ممنوعیت توسل به زور ناظر به تمامیت ارضی و استقالل سیاسی
دولتها است و دولت سوریه فاقد این معیارها در حوزه تحت کنترل داعش است در نتیجه این
اصل منع توسل به زور نقض نشده است (محبی و شفیعی.)103 :1397 ،
علیرغم استناداتی که ایاالتمتحده به آن تکیه کرده است اما رویه حقوق بینالملل و جامعه
بینالمللی راه دیگری را در پیش گرفته است و دفاع مشروع را در صورتی جایز میداند که
حمله مسلحانه قبلی عليه یک دولت و قابل انتساب به دولتی دیگر باشد .در این زمینه سوابقی
وجود دارد که حمالت به گروههای غیردولتی بدون انتساب به کشور میزبان را نهی کرده است.
از مصادیق بارز این سوابق میتوان به حمله اسرائیل به مواضع جبهه آزادی بخش فلسطین در
تونس اشاره کرد به بهانه اینکه این کشور به سازمان مزبور پناه داده است .این حمله مورد انتقاد
قطعنامه  ۵۷۳شورای امنیت قرار گرفت .در سال  ۱۹۹۵میالدی نیز جامعه جهانی ،اقدام ترکیه در
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اصولی کلی و به رسمیت شناخته شده ،دولتها نباید اجازه دهند از قلمروشان برای اقداماتی در

سرکوب پ.ک.ک 1در شمال عراق را محکوم کرد .کشورهای آمریکای التین و سازمان کشورهای
آمریکایی 2نیز در قضيه حمله کلمبیا به بازیگران غیردولتی مستقر در اکوادور به سال ۲۰۰۸
میالدی ،این حمالت را محکوم کردند و آن را نقض حقوق بینالملل برشمردند (مبینی و دیگران،
 .)317 :1399عالوه بر این در رای قضیه نیکاراگوئه نیز دیوان اقرار میدارد که اصوالً باید اثبات
گردد که دولت میزبان ،کنترل موثر بر فعالیتهای نظامی یا شبهنظامی گروه غیردولتی داشته
است .دیوان در آخرین رای خود در این زمینه در باب دعوای کنگو علیه اوگاندا ،با پافشاری بر
موضع قبلیاش بیان میدارد که عملیات گروههای غیردولتی قابل انتساب به کنگو نیست ،چرا
که کنگو این گروهها را تجهیز و هدایت نکرده است (طباطبایی لطفی وشارق .)191 :1395 ،در
نتیجه به نظر میرسد که استناد به نظریه دولت ناتوان یا نامتمایل چندان قابل اعتناء نیست چرا
)1- Kurdistan Workers’ Party (PKK
2- Organization of American States
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که تا کنون رویه مشخصی در خصوص این مسئله به وجود نیامده است و این نظریه فع ً
ال جایگاه
محکمی در حقوق بینالملل ندارد .از سوی دیگر تنها در صورت اثبات کنترل موثر دولت میزبان
بر گروه غیردولتی است که میتوان حمالت را منتسب به آن دانست و از موضع دفاع مشروع
دست به اقدام زد.
اما در کنار دو راهکاری که در منشور قید شده است و به آن اشاره شد ،یکی دیگر از موارد مجاز
توسل به زور ،رضایت دولت میزبان و دعوت برای مداخله خارجی است .علیرغم اینکه مبنای
عملیات ائتالف بینالمللی علیه داعش در عراق ،رضایت دولت عراق بود ،اما چنین استناد به
چنین مبنایی در خصوص سوریه محل تردید است .دولت سوریه مدعی است که هیچ زمان
رضایت صریح خود را ابراز نداشته است و از سوی دیگر دولتهای عضو ائتالف نیز بر رضایت

صریح سوریه تاکید ندارند (الهویینظری و فامیلزوارجاللی .)126 :1396 ،این دولتها بر رضایت

ضمنی 1یا منفعالنه 2دولت سوریه تاکید دارند .رضایت ضمنی به معنای اینکه برخی اظهارات
غيرصريح مقامات دولت سوریه در واقع همان رضایت معتبر و صریح است .رضایت منفعالنه نیز
به معنای عدم اعتراض صريح مقامات سوری به حمالت ائتالف به رهبری ایاالتمتحده است .از
جمله مصادیق رضایت ضمنی میتوان به اظهارات ولید معلم اشاره داشت که اظهار داشته بود
«مادامی که حمالت متوجه مواضع داعش در سوریه و عراق باشد ،ما خشنودیم» و یا سخنگوی
دولت سوریه اعالم داشته بود «که ما با دشمن روبهرو هستیم و نیاز به همکاری داریم» .از سوی
دیگر از مصادیق رضایت منفعالنه نیز به عدم عکسالعمل دولت سوریه پس از حمالت هوایی
ائتالف به رهبری آمریکا استناد میکنند و عدم اعتراض دولت سوریه را به عنوان رضایت منفعالنه
تلقی مینمایند .البته به دالیلی این استدالالت چندان قابل اعتناء نیست چرا که مفهوم رضایت
ضمنی یا منفعالنه از جایگاه حقوقی مستحکمی برخوردار نیست .طبق ماده  ۲۰پیشنویس مواد
مسئولیت دولتها در خصوص اعمال متخلفانه بینالمللی ،رضایتی معتبر است که آزادانه اعالم
شده و آشکارا احراز شده باشد (مبینی و دیگران .)321 :1399 ،عالوه بر این دولت سوریه قبل
از شروع حمالت ،اظهار داشته بود که آن حمالت ناقض حقوق بینالملل خواهند بود .وزیر وقت
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1- Implied Consent
2- Passive Consent

علیه داعش ،بدون رضایت دولت سوریه اقدام نکند و بیان داشت که این قبیل حمالت تجاوز به
شمار میآیند .رئیسجمهور سوریه نیز در یکی از گفتگوهایش بیان کرده بود که دولت سوریه
حاضر به همکاری است اما اجازه مداخله نظامی ائتالف در سوریه را نمیدهد (الهویینظری و

فامیلزوارجاللی .)126 :1396 ،با توجه به موارد مطروحه ،حمله نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت

متحده به مواضع داعش در سوریه ،در چارچوب هیچکدام از استثنائات منشور و رضایت دولت
میزبان قرار نمیگیرد .بلکه در مغايرت با دو اصل اساسی منشور يعنی اصل منع توسل به زور و
اصل احترام به حاکمیت دولتها قرار دارد (قوام آبادی و پیری.)221 :1397 ،
اما قسمت دوم اقدامات ایاالتمتحده در سوریه به حمالت این کشور به مواضع دولت سوریه

مربوط است که مصادیق بارز آن حمالت آمریکا در تاریخ  6آوریل  2017میالدی به پایگاه هوایی
الشعیرات و حمله آمریکا ،بریتانیا و فرانسه در تاریخ  14آوریل  2018میالدی به اهدافی در دمشق
و ُحمص بود .این حمالت بر اساس ادعاهایی بود که از سوی دولتهای حملهکننده به مواضع

سوریه ،در خصوص حمالت شیمیایی به آن نسبت داده شده بود (.)Security Council UN, 2018

ماهیت این حمالت با حضور نظامی ایاالتمتحده و حمالتی که در قالب ائتالف در سال 2014
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خارجه سوریه نیز به دولت آمریکا اخطار داده بود که به هیچگونه حمله هوایی در خاک سوریه

میالدی رخ داد دارای تفاوتی اساسی است .چرا که اگر آن حمالت با توجه به ماهیت داعش ،به
صورت ظاهری قابل توجیه بود اما این حمالت ،به مواضع دولت مستقر سوریه است بهویژه که از
سال  2017میالدی به بعد ،اقتدار و جغرافیای تحت کنترل دولت اسد گسترش یافت

(Wilson

 .)Center, 2019اما باز هم دولت ایاالتمتحده و برخی حقوقدانان به مبانی حقوقی مطرح ،جدید اما
ناپایدار استناد کردهاند که در ادامه این استنادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تمتحده ،حمله  ۶آوریل  ۲۰۱۷میالدی در جهت مقابله با اقدام دولت سوریه
طبق ادعای ایاال 
در استفاده از تسلیحات شیمیایی صورت گرفته است .در مورد حمله  ۱۴آوریل  ۲۰۱۸میالدی
حهای
نیز ،هدف از این حمله را اقدامی به منظور جلوگیری از تولید ،گسترش و استفاده از سال 
شیمیایی عنوان کرده است .آنچه مشخص است این اقدامات ریشه در اقدامات تالفیجویانه داشته
است .تعریف این اقدامات و تبیین تفاوت آن با حق دفاع مشروع ،میتواند به این برداشت منجر
شود .دلیل این امر این است که ایاال 
تمتحده به صورت مکرر اقدامات تالفیجویانه گذشته خود
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را در موارد دیگر در قالب حق دفاع مشروع توجیه کرده است .بر همین اساس تمایز میان اقدامات
یجویانه و دفاع مشروع را اینگونه میتوان بیان کرد که در اقدامات تالفیجویانه نوعی هدف
تالف 
تنبیهی و بازدارندگی مورد توجه است اما در دفاع مشروع ،تمام توجه معطوف به توقف آن است.
تاخیر در پاسخ و واکنش نیز از دیگر ویژگیهای اقدامات تالفیجویانه است .در حالی که در دفاع
مشروع ،این شرایط به گونه دیگری است .با این شرایط ،آنچه مبرهن است این حمالت و سایر
حمالت به موضع دولت سوریه را میتوان در ذیل اقدامات تالفیجویانه قرار داد .با توجه به این
مسئله ،ماهیت این اقدامات در حقوق بینالملل و مشروعیت آن ،قابل توجه و بررسی است .در حقوق
بینالملل موجود ،اقدام تالفیجویانه کام ً
ال غیرقانونی است .این امر ریشه در برخی از مهمترین منابع
حقوق بینالملل دارد .در وهله اول ،اقدامات تالفیجویانه با استفاده از زور در تباین با منشور ملل
متحد است .چرا که استثنائات اصل منع توسل به زور در منشور مشخص شده است .عالوه بر این،
شورای امنیت هم در قطعنامههای متعدد ،اقدامات تالفیجویانه را غیرقانونی و در تضاد با اهداف و
اصول ملل متحد دانسته است .دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود درباره قانونی
یا غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات هستهای ،با توجه به تعلق موضوع اقدامات تالفیجویانه به نظام
حقوق بشردوستانه ،اقدامات تالفیجویانه در زمان صلح را غیرقانونی دانسته است .مجمع عمومی
نیز در سال  1970میالدی و در اعالمیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری
بین دولتها ،1به منع بکارگیری اقدامات تالفیجویانه با استفاده از زور اشاره کرده است .عالوه بر این
تمتحده و نیروهای ائتالف که مبنی بر اجرای کنوانسیون منع سالح
برخی استداللهای دولت ایاال 
های شیمیایی بود دارای ایراداتی است .ایراد اول بر فرض دولتهای ائتالف مبنی بر استفاده دولت
حهای شیمیایی به ویژه در خان شیخون 2و دوما 3وارد است چرا که مبنای مهمترین
سوریه از سال 
حمالت نیروهای آمریکایی و ائتالف بر اساس حمالت شیمیایی به این دو شهر بوده است (مبینی
و دیگران .)324-322 :1399 ،در این موارد ،مفروضات مطرح شده نمیتواند مبنای حقوقی متقن
برای این اقدامات باشد .برای مثال گزارش حمالت شیمیایی به خان شیخون در تاریخ  6سپتامبر

52

1- The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among
States
2- Khan Shaykhun
3- Douma

نیروهای ارتش سوریه ضمن حمالت هوایی خود در روز  ۴آوریل به شهر خان شیخون در استان
ادلب واقع در شمال غربی سوریه ،از گاز سمی سارین استفاده کرده است و بدین وسیله باعث مرگ
 ۸3نفر شد ه است ( .)Cumming-Bruce, 2017هر چند به همین گزارش ،انتقاداتی وارد شد ولی اگر
همین گزارش را مبنای عمل قرار دهیم ،زمان ارائه گزارش که بیش از یک سال و اندی پس از
حمله است به خوبی نمایانگر این مسئله است که نمیتوان بر اساس فرضیات عمل کرد چرا که در
صورت عدم راستیآزمایی فرضیات ،عواقب ناخوشایندی را در نظام بینالملل در پی خواهد داشت.
در حمالت شیمیایی به دوما نیز علیرغم مستنداتی که وجود داشت ،هیئت حقیقتیاب
سازمان منع سالحهای شیمیایی 1تنها به اتفاق افتادن یا نیفتادن حمالت شیمیایی و نوع ماده
شیمیایی پرداخت و از تعیین مقصر به دلیل مخالفتهای روسیه خودداری کرد

(BBC News,

 .)2019البته علیرغم این مخالفت ،بعدتر اختیارات بازرسان سازمان منع سالحهای شیمیایی
افزایش یافت و تعیین مقصر هم به این اختیارات افزوده شد ( .)Marcus, 2018ذکر این نکته ضروری
است که گزارش مقدماتی هیئت حقیقتیاب نیز با درز اخباری در ویکیلیکس مورد تردید قرار
گرفت ولی از سوی دیگر در گزارش نهایی سازمان منع سالحهای شیمیایی سعی شد به آن
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گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد آمده است که
 2018میالدی منتشر شد و در این
ِ

پاسخ داده شود ( .)Bellingcat Investigation Team, 2019در مجموع با وجود اینکه هنوز نیز مقصران
حمالت شیمیایی دوما مشخص نشده است اما باز هم این مورد نیز به مانند مورد خان شیخون
به دلیل اینکه در زمان حمله نیروهای آمریکایی و ائتالف ،نتایج تحقیقات بینالمللی و مورد تایید
سازمان منع سالحهای شیمیایی مشخص نشده است ،حمالت ایاالتمتحده را فاقد مبنای حقوقی
میکند و بر آن ایراد اساسی وارد است.
ایراد دوم وارد بر این استدالل ایاالتمتحده و دولتهای ائتالف آن است که «هیچگونه هنجار
حقوقی از جمله مصرحات کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی را نمیتوان با استفاده از زور خارج
از چارچوب منشور ملل متحد اجرا کرد» .در نهایت ایراد سوم آن است که برخی حمالت به مانند
حمله  ۱۴آوریل  ۲۰۱۸میالدی در تقابل با مکانیسمها و راهکارهایی است که در این کنوانسیون
از جمله در مواد  9و  12تدوین شده است (مبینی و دیگران.)325 :1399 ،
1- OPCW Fact-Finding Mission
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در پایان برخی استداللهای دیگر نیز مانند تکیه بر دکترین مداخله بشردوستانه ،1دکترین
مسئولیت حمایت 2و نظریه مشروع اما غیرقانونی 3در توجیه حمالت به مواضع دولت سوریه ارائه
شده است .البته این استداللها بیشتر از سوی فرانسه و بریتانیا مورد تاکید قرار گرفته است .اما
چون به لحاظ تئوری ممکن است در توجیه حمالت ایاالتمتحده نیز مورد استفاده قرار بگیرد،
به همین جهت پرداختن به این موارد خالی از نفع نیست.
در باب مداخله بشردوستانه که سابقهای طوالنی در تاریخ جامعه بینالملل دارد باید قائل به دو
نوع متفاوت شد .در یک سطح ،در چارچوب ملل متحد و منشور آن ،شورای امنیت موارد نقض
شدید حقوق بشر را تهدیدی علیه صلح شناسایی میکند و مبتنی بر آن وارد عمل میشود .در
سطح دیگر ،خارج از سیستم منشور و سازمان ملل متحد ،اقداماتی از طرف سازمانهای منطقهای
یا به صورت یکجانبه اما با همان اهداف ،مبنای عمل قرار میگیرد .با توجه به اینکه حمالت به
مواضع سوریه بر مبنای مصوبه شورای امنیت نبوده است در نتیجه در دسته دوم اقدامات مداخله
بشردوستانه قرار میگیرد .بر همین اساس و با توجه به رویه سازمان ملل ،دکترین مداخله
بشردوستانه با مداخله یکجانبه و خارج از چارچوب منشور سازمان ملل ،نمیتواند جایگاهی در
نظام بینالمللی داشته باشد .چرا که در تقابل با ماده بندهای چهارم (منع توسل به زور) و هفتم
بودن امور ذاتی داخلی کشورها از حيطه حقوق بینالملل) منشور ملل متحد
(خارج از صالحیت
ِ

است .عالوه بر این در اعالمیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین
دولتها مصوب  1970میالدی و رویه دیوان بینالمللی داگستری ،موضوع توسل به زور و مداخله
در امور دیگر کشورها را به هر شکل و صورتی که باشد ،ممنوع دانسته است (آقایی-61 :1383 ،
 .)62با فروپاشی شوروی و اتمام جنگ سرد ،موارد مداخالت بشردوستانه سیر صعودی پیدا کرد
و بار دیگر به بحث حقوقدانان بدل شد .در این زمان بحث دیگری از مداخالت بشردوستانه خارج
از چارچوب سازمان ملل اما بر اساس تصمیمات سازمانهای منطقهای مطرح شد .این مبحث
بر مبنای تفسیر موسع از فصل هشتم و اهمیت به تصمیم جمعی این سازمانها و تفکیک آن از
تصمیمات فردی دولتها بنیان شده است .اقدامات دو سازمان جامعه اقتصادی کشورهای غرب
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1- Doctrine of Humanitarian Intervention
2- Doctrine of the Responsibility to protect
3- Illegal but legitimate

استدالل میدانند (آقایی)101 :1383 ،؛ اما این استدالل نیز فارغ از واقعیتهای موجود است و
کماکان مورد بحث و جدل قرار دارد و نمیتوان بر این استدالل متزلزل و لرزان ،ستونهای محکم
و پایداری را استوار کرد که مخالف رویه کنونی در حقوق بینالملل باشد .بر همین اساس است
که دولتهای بسیاری از جمله خود دولتهای عضو ناتو نیز به صراحت اعالم کردهاند که چنین
مداخالتی نباید به یک رویه در حقوقبینالملل تبدیل شود (آقامحمدی و دیگران.)18 :1397 ،
استدالل حقوقی دیگر در باب حمالت به مواضع سوریه ،تکیه بر مفهوم مسئولیت حمایت
است .در واقع با شکست جامعه بینالمللی در پاسخ به بحرانهای دهه  ۹۰میالدی که ناشی از
کاستیهای دکترین مداخله بشردوستانه بود ،لزوم بازنگری در این مفهوم و توسعه آن به امری
ضروری تبدیل شد .بر همین اساس مفهوم مسئولیت حمایت شکل گرفت (رضایی ودیگران،
 .)206 :1394در واقع شکلگیری مسئولیت حمایت در جهت یافتن راهی برای مقابله با
بحرانهای بشردوستانه و نقض شدید حقوق بشر از یک سو و حفظ جایگاه اصل منع توسل به
زور از سوی دیگر بود .بر طبق مسئولیت حمایت ،در وهله اول هر دولت مسئولیت حمایت از اتباع
خود و تضمین حقوق بشر را بر عهده دارد و در صورتی که دولتی از انجام این مسئولیت مهم
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آفریقا در لیبریا و سیرالئون و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در کوزوو را از مصادیق این نوع

سر باز زند یا ناتوان گردد ،بار این مسئولیت بر دوش جامعه بینالمللی گذاشته میشود .هدف از
مسئولیت حمایت« ،برانگیختن جنگ و سرکوب حکومتها نیست بلکه حمایت از قربانیان فجایع
بشردوستانه ،بسترسازی برای بازسازی نهادها پس از مداخله و در نهایت خروج تمامی نیروهای
بیگانه است» .بر همین اساس ،سه مرحله پیشگیری ،واکنش و بازسازی را برای مسئولیت حمایت
تعریف کردهاند .اما نکته تعیینکننده در باب شرایط احراز و اقدام بر مبنای مسئولیت حمایت،
کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل است .چرا که زمانی که مفهوم مسئولیت حمایت در
شصتمین سالگرد سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۰۵میالدی به بحث گذاشته شد ،این مجمع
توسل به زور برای اهداف بشردوستانه را به مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور محدود
کرد .بنابراین این مفهوم ،تحول جدیدی در نظام منشور ملل متحد به شمار نمیآید و در ذیل
یکی از دو استثنای وارده بر توسل به زور تعریف میشود (آقامحمدی و دیگران.)17-15 :1397 ،
یکی دیگر از استدالالت متفاوت و نوین در توجیه حمالت به مواضع سوریه ،نظریه غیرقانونی
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اما مشروع است .در مبحث مداخله بشردوستانه ،برخی از حقوقدانان بین قانونی بودن مداخله و
مشروعیت مداخله تمایز قائل شدهاند .بدین معنا که وقتی مداخله بدون رضایت کشور میزبان
و بدون مجوز شورای امنیت صورت گیرد ولی در عین حال مبتنی بر معیارهایی باشد که در
باب مداخله بشردوستانه ،قابل اتکاء ،مطمئن و مقبول باشد ،این نوع مداخله با عنوان غیرقانونی
اما مشروع در نظر گرفته میشود .این مبحث از زمان مداخله نظامی ناتو در کوزوو مطرح شد.
آن هنگام که کمیسیون مستقل بینالمللی در مورد کوزوو ،حمله ناتو به کوزوو را غیرقانونی اما
مشروع تلقی کرد .اما با این وجود ،تکیه بر این نظریه نه منطقی است و نه دارای مقبولیت است.
چرا که این نظریه در تقابل آشکار با بند چهارم ماده  ۲منشور سازمان ملل است که توسل به
زور را منع کرده است .عالوه بر این با توجه به اینکه در اعمال این نظریه هیچگونه معیار و مرجع
مشخصی برای تشخیص مشروعیت حمالت وجود ندارد ،در نتیجه استفاده از این نظریه در جهت
تامین منافع فردی کشورها بسیار محتمل است (مبینی و دیگران.)327 :1399 ،
نتیجهگیری

قیام مردم تونس و شروع بهار عربی که به صورت دومینووار اکثر کشورهای عربی را درگیر کرد ،شروع فصل تازهای در قیامهای

مردمی علیه سردمداران عربی بود .یکی از کشورهای درگیر با این مسئله ،سوریه است و کار به
جایی رسید که به بحرانی بینالمللی تبدیل شد و تا به امروز نیز ادامهدار بوده است علیرغم اینکه
دولت سوریه توانسته است در این اواخر تا حدودی در این بحران تفوق پیدا کند .در این میان
مبانی حضور دولتهای ایران و ایاالت متحده در این بحران مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه
آن به بررسی موارد متعدد قانونی مبتنی بر استثنائات اصل منع توسل به زور و البته تحلیل و
تبیین مفاهیم جدید مرتبط با آن منجر شده

است.

آنچه مشخص است ایران با توجه به دعوت دولت میزبان در سوریه حضور دارد .بر اساس رویه
دولتها ،آرای دیوان بینالمللی دادگستری و قطعنامههای مصوب شورای امنیت ،رضایت دولت
میزبان به عنوان راهی برای دور زدن اصل منع توسل به زور است و دارای مشروعیت و مبتنی بر
حقوق بین .تسا للملااما در مورد مبانی حقوقی ورود ایاالت متحده به بحران سوریه ،موضوع بسیار
56

پیچیدهتر است .حضور ایاالتمتحده به دو بخش موضوعی تقسیم میشود .بخش اول به حمالت

علیرغم اینکه در عراق دارای مشروعیت بوده است اما در مورد سوریه دارای ابهامات زیادی بوده
است چرا که عم ً
ال هیچ مصوبه شورای امنیت به طور صریح اجازه این حمالت را صادر نکرده است.
از سوی دیگر تکیه بر دفاع مشروع نیز دارای ابهامات بسیاری است که با توجه به رویه حاکم دارای
اشکاالت متعددی است .از جمله در باب دفاع مشروع انفرادی ،تاکید بر استدالل حمایت از اتباع
خویش و در دفاع مشروع جمعی ،تاکید بر استدالالتی چون رضایت نسبی سوریه یا گسترش دفاع
مشروع عراق به سوریه دارای مبانی سست و لرزان است و فاقد مبانی قانونی صریح و مشروعیت
اساسی است .بخش دوم به حمالت ایاالتمتحده به مواضع دولت سوریه مربوط میشود .این
حمالت با توجه به ویژگیهایی که برای آن ترسیم شد دارای ماهیت تالفیجویانه بوده است و
بر همین اساس با دفاع مشروع که ایاالتمتحده برای توجیه حمالت تالفیجویانه خود در موارد
دیگر استفاد کرده است ،بسیار متفاوت است .در باب مبانی حقوقی و مشروعیت این نوع از حمالت
باید گفت که حمالت تالفیجویانه در تقابل با مفاد منشور ،آرای دیوان دادگستری بینالمللی و
مصوبات شورای امنیت و مجمع عمومی است .در نتیجه توسل به آن ممنوع و فاقد مشروعیت
است .از سوی دیگر توسل به کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی در توجیه این حمالت نیز
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ائتالف به سرکردگی ایاالتمتحده در حمله به مواضع داعش در سوریه برمیگردد .این حمالت

نمیتواند مبنای مستحکمی باشد چرا که بر فرض پیش از اثبات استوار است .عالوه بر این عدم
جواز توسل به زور در این کنوانسیون و شناسایی مکانیسمهای خاص در آن برای حل اختالفات
مابین اعضاء ،مانع از این میشود استداللهای ایاالتمتحده مورد پذیرش قرار گیرد .فارغ از موارد
مطروحه اساسی که ذکر شد ،برخی استداللهای دیگر نیز مانند مداخله بشردوستانه ،مسئولیت
حمایت و نظریه مشروع اما غیرقانونی مورد توجه قرار گرفته است .اما این موارد فارغ از اینکه
دارای جایگاه تثبیت شده در حقوق بینالملل نیست بلکه در مواردی مانند مداخله بشردوستانه
یا حمایت مسئولیت ،در صورتی اقدامات مبتنی بر این موارد مشروع محسوب میشود که دارای
مجوز شورای امنیت باشد که در این صورت تحول جدیدی صورت نگرفته است .در باب نظریه
غیرقانونی اما مشروع نیز تقابل آشکار آن با مفاد منشور سازمان ملل و عدم وجود معیار و سازکار
مشخص ،مانع از آن میشود که بتوان حمالت به مواضع دولت سوریه را بر آن بار کرد.
57

فصلنامه خاورمیانه (علمی) ،سال  ،۲8شماره دوم ،پیاپی( ،)۱۰4تابستان 1400

58

فهرست منابع

 -1احمدخانبیگی ،سمانه (« ،)1392تأثیر سیاست آمریکا و اروپا در قبال بحران سوریه بر اختالفات فراآتالنتیک» ،فصلنامه سیاست
خارجی ،دوره  ،27شماره  ،4صفحات .1036-1013
 -2افشردی ،محمد حسین و علمدار ،اسماعیل (« ،)1396بررسی و تحلیل عالیق ژئوپلیتیک بازیگران خارجی موثر در بحران
ژئوپلیتیک سوریه» ،پژوهشهای جغرافیای سیاسی ،دوره  ،2شماره  ،2صفحات .143-117
 -3آقامحمدی ،ابراهیم ،عبداللهی ،محمد علی و اسالمی گیالنی ،محمد صادق (« ،)1397مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل با
تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو» ،مطالعات تاریخی جنگ ،دوره  ،2شماره  ،3صفحات .20-1
 -4آقایی ،قاسم (« ،)1383مداخله بشر دوستانه؛ از ممنوعیت تا ضرورت» ،پژوهش حقوق عمومی ،دوره  ،6شماره  ،11صفحات
.111-55
 -5امینی ،علیاکبر ،آقاعلیخانی ،سعید و ابراهیمی ،رحمت (« ،)1392کالبدشناسی بحران سوریه و مداخله آمریکا در آن» ،مطالعات
روابط بینالملل (پژوهشنامه روابط بینالملل) ،دوره  ،6شماره  ،23صفحات .76-47
 -6بیات ،حمید رضا ،احمدی ،عباس ،ذکی ،یاشار و اطاعت ،جواد (« ،)1399تبیین الگوی روابط قدرتهای منطقهای در بحران
ژئوپلیتیکی سوریه» ،فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک ،دوره  ،16شماره  ، 57صفحات .74-37
 -7پرتو ،امین ( ،)1399جنگ داخلی سوریه؛ پایان دهمین سال و آغاز یازدهمین سال ،وبسایت مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات
استراتژیک خاورمیانه ،قابل دسترس در آدرس:
 3( 4707/15-03-2021/www.cmess.ir/Page/Viewخرداد )1399
 -8پروین ،خیراهلل و فقفوریبیلندی ،محمد صادق (« ،)1391اجراي حق تعيين سرنوشت توسط ملتها :مطالعه موردی سوريه»،
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمي ،شماره  ،2صفحات .70-37
 -9تقوی ،محمدعلی (« ،)1396ریشههای بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیمهای عرب (تعیینکنندگی عوامل کوتاهمدت و نقش
مدیریت سیاسی» ،دولت پژوهی ،دوره  ،3شماره  ،11صفحات .26-1
 -10ربیعی ،کامران (« ،)1397تبیین شرایط تکوین بهار عربی و زمینههای فروپاشی رژیمهای سیاسی در تونس و مصر» ،دولت
پژوهی ،دوره  ،4شماره  ،14صفحات .36-1
 -11رضایی ،محمد تقی ،ایلخانیپور ،علی ،کوشا ،سهیال و غالمعلیپور ،علی (« ،)1394مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در
چهارچوب دکترینهای نو :نظریه مسئولیت حمایت» ،مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،6شماره  ،18صفحات -197
.224
 -12رمضانی قوام آبادی ،محمد حسین و پیری ،حیدر (« ،)1397مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در عراق و سوریه
در چارچوب حقوق بینالملل» ،مجله حقوقی بینالمللی ،دوره  ،35شماره  ،58صفحات .238-215
 -13زمانی ،مسعود و نیکویی ،مجید (« ،)1396مشروعیت مداخلهی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان :تحلیلی بر
مداخالت نظامی در مالی ،اوکراین ،سوریه و یمن» ،پژوهش حقوق عمومی ،دوره  ،18شماره  ،54صفحات .317-289
 -14ساجدی ،امیر (« ،)1392بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه» ،فصلنامه علمی مطالعات روابط بینالملل ،دوره  ،6شماره
 ،24صفحات .190-157
 -15صدر ،محمد ( ،)1390سوریه در میانه اصالحات و انقالب ،وبسایت دیپلماسی ایرانی ،قابل دسترس در آدرس:
 23( /12158/www.irdiplomacy.ir/fa/newsاردیبهشت )1400
 -16ضیائیبیگدلی ،محمدرضا ( ،)1385حقوق بینالملل عمومی ،چاپ بیست و پنجم ،تهران :انتشارات گنج دانش.
 -17طباطبایی ،سیداحمد و شارق ،زهرا سادات (« ،)1395بررسی مشروعیت عملکرد ائتالف ضدداعش (دولت اسالمی عراق و
شام) از منظر حقوق بینالملل در سوریه» ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ،دوره  ،46شماره  ،1صفحات .201-179
 -18عزیزی ،ستار (« ،)1389بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی :با تاکید بر «فعالیتهای نظامی در
سرزمین کنگو» رای دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه» ،پژوهش حقوق عمومی ،دوره  ،13شماره  ،33صفحات .202-169
 -19علیخانی ،مهدی (« ،)1394قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیشبینی» ،فصلنامه مطالعات بینالمللی،

بررسی تطبیقی مبانی ورود ایران و ایاالت متحده به بحران سوریه از منظر حقوق بینالملل  /حمیدرضا اکبرپور

سال یازدهم ،شماره پیاپی  ،44صفحات .56-21
 -20قاسمی ،علی و چهاربخش ،ویکتوریا بارین (« ،)۱۳۹۰ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بینالمللی معاصر» ،نشریه
دیدگاههای حقوق قضایی ،دوره  ،۱۶شماره  ،۵۶صفحات .132-۱۰۷
 -21قربانی ،فهیمه ( ،)1391بحران سیاسی جاری سوریه :راهکارها ،وبسایت مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک
خاورمیانه ،قابل دسترس در آدرس:
 12( 809/19-05-2012/www.cmess.ir/Page/Viewخرداد )1400
 -22کرمزاده ،سیامک و علیزاده ،مسعود (« ،)1399مداخله روسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در جنگهای داخلی»،
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ،دوره  ،50شماره  ،1صفحات .115-99
 -23گروه روابط بینالملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی ( ،)1399قانون تحریمهای سزار آمریکا علیه سوریه؛ اهداف و پیامدها،
وبسایت پژوهشکده تحقیقات راهبردی ،قابل دسترس در آدرس:
 17( 0000G7/https://csr.irخرداد )1400
 -24مبینی ،احمدرضا ،مبینی ،جواد و عسکری ،پوریا (« ،)1399قاعده منع توسل به زور و حمالت آمریکا و متحدانش به سوریه در
خالل سالهای  2014تا  ،»2018فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ،دوره ،50شماره  ،1صفحات .332-311
 -25محبی ،محبی و شفیعی ،ایمان (« ،)1397تحول مفهوم دفاع مشروع :حقوق بینالملل و بازیگران غیردولتی» ،فصلنامه تحقیقات
حقوقی ،دوره  ،21شماره  ،81صفحات .113-89
 -26مرادی ،اسعداهلل و شهرامنیا ،امیرمسعود (« ،)1394بحران سوریه و امنیت منطقهای جمهوری اسالمی ایران .پژوهشهای
راهبردی سیاست» ،دوره  ،4شماره  ،15صفحات .152-125
 -27منتظران ،جاوید ( ،)1397بررسی مشروعیت حقوقی حمله آمریکا به سوریه به بهانه سالحهای شیمیایی .وبسایت مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،قابل دستری در آدرس:
 19( http://css.ir/lvokfbخرداد )1400
 -28مهتدی ،علی ( ،)1390جبهه شرقی ،مجله مهرنامه ،شماره  ،15قابل دسترس در آدرس:
 7( /2573/http://www.mehrnameh.ir/article/20161004164434/https://web.archive.org/webخرداد )1400
 -29میرحسینی ،محمد ( ،)1398خودسوزي محمد بوعزيزی ،روزنامه اعتماد ،شماره  ،4539صفحه .16
 -30میرزایی جگرلویی ،نوشین ،کاظمی ،علی اصغر و متقی ،ابراهیم (« ،)1396پیامدهای هویتی بیداری اسالمی و بهار عربی در
آسیای جنوب غربی؛ مطالعه موردی :سوریه .فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک» ،دوره  ،13شماره  ،45صفحات .100-73
 -31نقیبزاده ،احمد (« ،)1379شیعه و منازعات سیاسی در خاورمیانه» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،47صفحات
.187-167
 -32نواختی ،امین و ببری ،نیکنام (« ،)1398بحران سوریه؛ عرصه تقابل منطقهای ایران با محور سهگانه آمریکا ،اسرائیل و
عربستان» ،جستارهای سیاسی معاصر ،دوره  ،10شماره  ،4صفحات .155-133
 -33الهویینظری ،حمید و فامیلزوارجاللی ،امیر (« ،)1396مبانی اقدامات ائتالف ضدداعش در عراق براساس حقوق مخاصمات
مسلحانه» ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ،دوره  ،47شماره  ،1صفحات .134-113
 -34یاقوتی ،محمد یاقوتی (« ،)1390استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالملل» ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال
بيست و پنجم ،شماره  ،3صفحات .132-113
35- Al-Ghadhawi, A. (2021). Al-Assad’s Strategy to Avoid Becoming a Puppet of Russia and Iran.
New Lines Institute, Available at URL: https://newlinesinstitute.org/syria/al-assads-strategy-to-avoid)becoming-a-puppet-of-russia-and-iran/ (17 mar 2021
36- Alkaisi, Taj-aldein. (2021). SYRIA. International Rescue Committee Website, Available at URL:
)www.rescue.org/sites/default/files/document/5681/syria-watchlist2021.pdf (8 mar 2021
59 37- Ansari, A and Bassiri Tabrizi, A. (2016). Understanding Iran’s Role in the Syrian Conflict: The

1400  تابستان،)۱۰4( پیاپی، شماره دوم،۲8  سال،)فصلنامه خاورمیانه (علمی

View from Tehran. London: Royal United Services Institute
38- Bannelier-Christakis, K. (2016). Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and
the Legal Basis of Consent. Leiden Journal of International Law, 29(3), PP 743-775
39- BBC News. (2019). Syria war: Chlorine likely to have been used in Douma attack – OPCW.
BBC News Services Website, Available at URL: www.bbc.com/news/world-middle-east-47424266
(21 May 2021)
40- Bellingcat Investigation Team. (2019). Emails and Reading Comprehension: OPCW Douma
Coverage Misses Crucial Facts. Bellingcat Website, Available at URL: www.bellingcat.com/
news/2019/11/25/emails-and-reading-comprehension-opcw-douma-coverage-misses-crucial-facts
(23 May 2021)
41- CLOUD, D. S. (2021). Inside U.S. troops’ stronghold in Syria, a question of how long Biden
will keep them there. Los Angeles Times Website, Available at URL: www.latimes.com/politics/
story/2021-03-12/us-troops-syria-civil-war-biden (11 mar 2021)
42- Cumming-Bruce, N. (2017). U.N. Panel Faults Syria’s Military for Chemical Attack. New York
Times Website, Available at URL: www.nytimes.com/2017/09/06/world/middleeast/syria-chemicalweapons.html (23 mar 2021)
43- ETANA Syria. (2021). Military Control Across Syria. ETANA Syria Website, Available at URL:
https://etanasyria.org/wp-content/uploads/2021/01/Control-Across-Syria1-1-2021-scaled.jpg
44- European Commission. (2021). Syria. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Website, Available at URL: https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/syria_en (9 mar 2021)
45- Fahim, K. (2011). Slap to a Man’s Pride Set off Tumult in Tunisia. New York Times Website,
Available at URL: www.nytimes.com/2011/01/22/world/africa/22sidi.html?pagewanted=all&_r=0
(29 Jan 2021)
46- HOF, F C. (2019). The United States in Syria: Why it Still Matters. Atlantic Council Website,
Available at URL: www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/A-Long-Road-to-Syria-IBFIN-web-092319.pdf (18 mar 2021)
47- Humud, E. C. (2020). Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response. Congressional
Research Service Website, Available at URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/
RL33487/169 (23 May 2021)
48- Kirdar, M. J. (2006). AL QAEDA IN IRAQ. Center for Strategic and International Studies
Website, Available at URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/
files/publication/110614_Kirdar_AlQaedaIraq_Web.pdf (11 Jan 2021)
49- Lang, A. (2015). Legal basis for UK military action in Syria. House of Commons Library Website,
Available at URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7404/ (23 mar 2021)
50- Marcus, J. (2018). Chemical weapons: New watchdog powers an important step. BBC News
Services Website, Available at URL: www.bbc.com/news/world-europe-44634440 (21 May 2021)
51- Nolte, G. (2011). Intervention by Invitation. University of Bonn Website, Available at URL: www.
jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/Herdegen/
de_Wet/WiSe_2017/Voelkerrecht_III__Collective_Security/Intervention_by_Invitation.pdf (15 mar
60
2021)

 حمیدرضا اکبرپور/ بررسی تطبیقی مبانی ورود ایران و ایاالت متحده به بحران سوریه از منظر حقوق بینالملل

61

52- Office of the Historian. (2021). A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic,
and Consular Relations, by Country, since 1776: Syria. United States Department of State Website,
Available at URL: https://history.state.gov/countries/syria (13 mar 2021)
53- Robinson, K. (2020). The Arab Spring at Ten Years: What’s the Legacy of the Uprisings? Council
on Foreign Relations Website, Available at URL: www.cfr.org/article/arab-spring-ten-years-whatslegacy-uprisings (29 May 2021)
54- Saban, N. (2020). Factbox: Iranian influence and presence in Syria. Atlantic Council Website,
Available at URL: www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-andpresence-in-syria/ (2 May 2021)
55- Security Council UN. (2018). Following Air Strikes against Suspected Chemical Weapons Sites in
Syria, Security Council Rejects Proposal to Condemn Aggression. United Nation Website, Available
at URL: www.un.org/press/en/2018/sc13296.doc.htm (19 mar 2021)
56- Syrian Observatory for Human Rights. (2021). Syrian Revolution 120 months on: 594,000 persons
killed and millions of Syrians displaced and injured. Syrian Observatory for Human Rights, Available
at URL: www.syriahr.com/en/209018/ (11 mar 2021)
57- U.S. Department of State. (2021). U.S. Relations with Syria. United States Department of State
Website, Available at URL: www.state.gov/u-s-relations-with-syria/ (13 mar 2021)
58- Vohra, A. (2021). Iran Is Trying to Convert Syria to Shiism. Foreign Policy Website, Available at
URL: https://foreignpolicy.com/2021/03/15/iran-syria-convert-shiism-war-assad/ (13 mar 2021)
59- Wilson Center. (2019). Timeline: The Rise, Spread, and Fall of the Islamic State. Wilson Center
Website, Available at URL: www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-theislamic-state (22 May 2021)
60- Zeidan, A. (2021). Arab Spring. Encyclopedia Britannica Website, Available at URL: www.
britannica.com/event/Arab-Spring (27 July 2021)

