
 

 30/11/94تاریخ پذیرش:    21/6/94تاریخ ارسال: 

 113-148صص /  1394/ زمستان  77فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره 

 

 کنندهارسال یهاتدول المللیبینمسئولیت 

 تروريستی در سوريه هایگروهتسلیحات به 
 عباس تدينی

 سیدمصطفی کازرونی

 چكیده
تا  يدندمختلف كوش اشکالبه  مخالف نظام سوریه يهادولتميالدي،  2011سوریه در سال بحران با آغاز 

تالش آنها ارسال  ترینياصل در این راستا ساقط كنند. یتنها در نظام مردمي سوریه را تضعيف و
داعش بوده است  الخصوصيعل مختلف هاييتتابعبا  هایستتروربه  تسليحات شيميایي یژهوبه ،تسليحات

 این .شده است تشدید ،2013اوت در  هایستترور يلهوسبهباالخص از زمان وقوع حمالت شيميایي  كه
در سوریه درصدد آن هستند تا با  هایستترور كنندهدول تسليحشکست شده و  به محکومامروزه  هاتالش

شانه خالي  الملليينبمسئوليت از تروریستي در سوریه،  يهاگروهبودن طرح ادعاهایي همچون مستقل
اتخاذ یك روش  طریق از بودن موضوع،يهبدی رغميعلشده است كه  كوشيده در این مقاله، .كنند

مجمع عمومي و ي هاقطعنامه و المللينبحقوق  آورالزامناد به اصول و قواعد است توصيفي و با -تحليلي
در جنگ سوریه در  یيهادولتپاسخ داده شود كه چه  هاپرسشاین  به شوراي امنيت سازمان ملل متحد

چه نحوي مسئوليت  به تلقي خواهند شد؟ الملليينب مسئول ،تيتروریس يهاگروهارسال تسليحات به 
؟ نتيجه تحقيق حاضر رسديمتروریسم در سوریه به اثبات ارسال تسليحات به دول بيگانه در  لليالمينب

آمریکا و چندین كشور اروپایي و عربي مخالف  متحدهیاالتاكه ارسال تسليحات توسط  ستا صورتینبد
چون منع هم ليالملينب هِآمرنقض تعهدات قواعد تروریستي در سوریه به دليل  يهاگروهنظام سوریه به 

در  الملليينبنقض فاحش قواعد  كه تجاوز عدم ،مداخلهعدم اصل ،مختلفي انحابهحمایت از تروریسم 
تروریستي  يهاگروهارتکابي  الملليينبو نيز قابليت انتساب جنایات  دشويممحسوب  المللينبحقوق 

 ،الذكرفوقه القاعده هستند به دول هاي تابعكه همگي از گروه ، سکورالشامالنصره ههجب، داعشچون هم
 يهاگروهآمریکا در ارسال تسليحات به  متحدهیاالتا یژهوبه دول غربي و عربي الملليينب مسئوليت

 .دشويماثبات  تروریستي در سوریه

 واژگان کلیدی

 ، تسليح، سوریه، تروریسمالملليينبمسئوليت 
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 جستارگشايی
در مرز  درعاچند نقاشي دیواري توسط چند جوان در شهر  با ،2011ژانویه  26 بحران سوریه از

 28 سپس در (140: 1391منش،و طحان كبيري )شریفيان، اردن و جنوب سوریه آغاز شد

زي به سبك واقدام به خودس 2الحساكهشهر  در 1علي آلکهحسنشخصي به نام ، 2011ژانویه 

حقوق بشري سوریه  ظاهربه يهاوهگر دنبال این خودسوزي، به .كردتونس  در 3محمدبوعزیزي

 2011فوریه  4جمعه  ،خویش يترئبوك و توفيس در ،گرفتنديماز خارج دستور  درواقعكه 

بر دند تا به بهانه این خودسوزي كرده و از مردم تقاضا كر ماعال 4روز خشم عنوانبهميالدي را 

بر تظاهرات رسمي و گسترده  ننخستي ،حالنیا با (1).بریزند هاابانيخبه  بشار اسددولت  ضد

در  -روز خشم ناميده شده بود دوبارهكه - مارس همان سال 15سوریه در روز  حکومت ضد

 هزار نفر در آن شركت داشتندو درعا رخ داد كه چند حما ،دیرالزور شهرهاي حساكه،

ار سرنگوني از جوانان سوري در شهر درعا با شع ياعدهكه ابتدا  صورتنیبد .(26: 1391)كياني،

اخبار شکنجه  انتشار ریخته و پس از دستگيري آنها توسط حکومت محلي، هاابانيخحکومت به 

 يسيبيب مانند الجزیره، يالمللنيب يهارسانهخالف واقع در صدر اخبار  صورتبهو كشتار آنها 

از  فادهاست (2).يتر قرار گرفتئتو و بوكفيس اجتماعي چون يهاشبکهو  آسوشيتدپرس عربي،

مستمر و  يهاگزارشيتر و همچنين ارائه ئتو ،بوكفيس ازجملهگوناگون  يهاوبگاه

الجزیره و تا حدودي  ،پربيننده عربي مانند العربيه ياماهواره يهاشبکهتوسط  لحظهبهلحظه

و هدایت اذهان عمومي  ترغيب ،يرساناطالعبسيار مهم و اساسي در  نقش فارسي، يسيبيب

آغاز  با .(106: 1392 پناه درو و نامداري،)یزدان جوانان داشته است ژهیوبه ،منطقهكشورهاي 

و  النومان مراتدر شهرهاي ( 2011ژوئن  10) هاستیترور دولت سوریه بر ضدعمليات نظامي 

، تروریست القاعده به هالكت رسيدند 23طي آن  كهدر نزدیك مرز خود با تركيه  جسرالشغور

رسيدگي مطالبات  در بشار اسد يهاوعدهتحقق  باوجود (3)ه جدیدي شد.بحران وارد مرحل

اعتراضات  دامنه المسلمين در صفوف مردم،علت نفوذ عناصر حزب منحله اخوان به مردم،

 )شریفيان، نيز كشيده شد حماءالشغور و جسر دیگر همچون حمص، يهاشهرگسترده شد و به 

از طریق  بيشتر بحران سوریه، نخستین موج بنابرا؛ (140: 1391منش،و طحان كبيري

با تشدید  بيگانه صورت گرفت. موج دوم بحران سوریه يهادولت يارسانه -مالي يهاتیحما

و  المللنيبحقوق بشري عرب و غربي مانند سازمان عفو  يهاسازمان يهاتيفعال بهاوضاع 

                                                                                                                                        
1. Hasan Ali Akleh 

2. Al-Hasakah 

3. Mohamed Bouazizi 

4. Day of Rage  
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از  هايريدرگ آغاز زمانمحدود به  هاسازمانالبته فعاليت این  گردد.برميبان حقوق بشردیده

پيش از آن نيز وضعيت حقوق بشر در سوریه را به دليل منبع  بلکه ،ميالدي نبود 2011سال 

 اسفبار (5)گرایي،همجنسوضع قوانين كيفري ضد نيز و (4)سوریهقوانين  گرفتن اسالم درقرار

كه وضعيت حقوق بشر در  كرد ماعال 2011بان حقوق بشر در سال . سازمان دیدهدانستنديم

سازمان با اشاره به كشتار گسترده  این است. تر بودهبد همه كشورهااز  2010سال در  سوریه

شدن گسترده مردم پناهنده نيهمچنحلب و  ،الشغورجسر ،صحمدر درعا،  ازجملهغيرنظاميان 

کوميت دولت ، خواستار محمخصوص پناهندگان در مرز تركيه با سوریه يهااردوگاهسوریه در 

 (6).بودند شدهكشته هاستیترورتوسط  يرنظاميغاین در حالي بود كه عمده مردم  سوریه شد.

به دسترسي به شواهد كافي براي  ،2012با انتشار گزارشي در سال  المللنيبعفو  سازمان

اتباع سوریه در اثر  دن دولت سوریه به ارتکاب جنایات عليه بشریت به دليل مرگكرمتهم

 وعده سوریه با عفو عمومي، دولت بازداشت اشاره داشت. در مقابل این انتقادات، ونجه شک

ر ـبيشت اركتـمش (،2011راري )آوریل ـوضعيت اضط لغو اصالحات گسترده در قانون اساسي،

ردم ـومي مـمشاركت عمسعي كرد  مختلفي انحابه سياسي و اقتصادي سوریه، صحنه درمردم 

اصالحات گسترده منجر بدین شد  این. (Ungo, 2013: 10-12) دكنراه ـمود هـوریه را با خـس

مثبت به بشار اسد بار دیگر وي را  يرأ با ،كه مردم سوریه در اعمال حق تعيين سرنوشت خود

 يهاتیحماگرفتن این امر و كه البته با نادیده انتخاب كنندقانوني خود  يجمهورسيرئ عنوانبه

به اصل تعيين  احترام ،داعش ازجملهتروریستي  يهاگروهمالي از  و يارسانه حقوق بشري،

مراحل قبلي، دول حامي تروریسم در  يمدآناكاربا  سرنوشت مردم سوریه نادیده انگاشته شد.

 النصره جبهه ،داعش يهاگروهارسال تسليحات به  یعني ،حربه خود نیکارترتیجناسوریه به 

روپاشي نظام مردمي سوریه دست زدند. موج سوم بحران و فانجام حمالت شيميایي  منظوربه

ایي در منطقه غوطه شرقي در نزدیکي يو به دنبال حمالت شيم 2013آگوست  21سوریه از 

انتساب  دول غربي و عربي با ،ایيياز همان ساعات اوليه وقوع حمالت شيم .دمشق كليد خورد

 سوریه، يرنظاميغدي از مردم شدن شمار زیااین حمالت به دولت سوریه و ادعاي كشته

 موج شوراي امنيت سازمان ملل متحد شدند. خصوصبهو  يالمللنيبدخالت جامعه  خواستار

 ژهیوبهخود  يهاكمكدادن عربي براي مشروع جلوه -الزم را براي دول غربي يهابهانه ،آخر

 د.كرتروریست فراهم  يهاگروهتسليحاتي به  يهاكمك

دو  عنوانبهدر تركيه و اردن  ژهیوبه ،در منطقه یيهاگاهیپا ایجاد يحات،بر ارسال تسلعالوه

 يالمللنيبابعاد جنایات  بر ،هاستیتروردادن به و پناه كشور همسایه سوریه براي آموزش نظامي

 .دیافزايمسلفي،  يهاستیترورتسليحاتي به  يهاكمكدول حامي تروریسم از طریق ارسال 
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 واجد اهميت است كه تا پيش از وقوع تحوالت اخير در سوریه، هتجآن ازمسئله  این

نزدیکي یا دوري  حول منطقه، يهامیرژو  هاملتميان  نظراختالفشکاف و  نیترعمده

آمریکا در خاورميانه و ورود به روند سازش با رژیم صهيونيستي  يهااستيسعرب به  يهامیرژ

و تشدید بحران  2011در سال  هايناآرام با آغاز. (3: 1389 )موسوي، زديمیا مقابله با آن دور 

و فرانسه در  انگليس آمریکا، ژهیوبهغربي  يهادولت و تبدیل آن به مخاصمه مسلحانه داخلي،

زیادي در جهت حمایت و پشتيباني از  اقدامات ن عرب خود و دولت تركيه،اكنار متحد

 ،لجستيکي . این اقدامات از پشتيباني مالي،ندادادهمسلح مخالف حکومت سوریه انجام  يهاگروه

 رديگيبرمو تسليحاتي تا آموزش نيروهاي مسلح مخالف و حمایت مالي از آنها را در  اطالعاتي

 هاي حاميدولت سياست ،مقابل در (89: 1392 زاده،رضایي و حبيب منصوري، )توكلي طبسي،

بر حمایت از دولت و ملت  مبتني ه،نظام مردمي سوریه یعني جمهوري اسالمي ایران و روسي

 وایي،ـ)پيش(7)مداخله خارجي است هرگونهسوریه در جهت اجراي اصالحات و مخالفت با 

جبهه  تضعيف از فشار به سوریه، يالمللنيبگران كه هدف سلطه معتقدندتحليلگران  .(7: 1391

گران و اگر سلطه پردازديمسوریه بهاي مقاومت خود را  درواقعمقاومت در منطقه است و 

لبنان و آنگاه نوبت  اهللحزبحماس و سپس نوبت  نوبت بتوانند دولت سوریه را ساقط كنند،

كه سوریه  شودمي روشنبا این واقعيت  ژهیوبه ،امر این .(6: 1391پيشوایي،) رسديمایران 

 المي ایراناس انقالب بلکه در حقيقت، ،نبوده يامنطقهدر عرصه تحوالت اخير  يمتغير مستقل

 و تالش غرب، رندیپذيم ريتأثبحران سوریه از آن  ازجملهمستقلي است كه سایر تحوالت  متغير

 182مبناي بند  بر .(22: 1391)پورحسن،(8)مقاومت بوده است يامنطقهجبهه  گسستن

 ليبي يهامیتحرهيئت كارشناسان سازمان ملل متحد راجع به  2011 سالفوریه  15گزارش 

 انتقال -پردازديمتروریستي در سوریه  يهاگروهشي به انتقال غيرقانوني تسليحات به كه در بخ

، مرز تركيههوایي  سه راه مرزهايغيردولتي و دولتي به سوریه از  يهاگروه لهيوسبهتسليحات 

توجه به گزارش كميسيون مستقل  با صورت گرفته است.و از طریق كشور قطر لبنان دریایي 

 يهاگروه) حقيق راجع به جمهوري عربي سوریه شوراي حقوق بشر ملل متحد،ت يالمللنيب

 ،شکنجه فراقانوني، اعدام كشتار، ازجملهجنایات جنگي  مرتکب مخالف دولت سوریه،

در سوریه شده و كاربرد  (9)]مخاصمات در[شده حفاظتو حمله به مناطق  يريگگروگان

 يالمللنيب مسئوليت ایفا نموده است(؛ يلیبديب نقش تسليحات بيگانه در ارتکاب این جنایات،

دول بيگانه حامي  اكنونهم. شوديمدر سوریه اثبات  هاستیترورحامي  يهادولتمضاعف 

مسئوليت خود از تروریستي در سوریه براي بري ساختن  يهاگروهارسال تسليحات به 

 شعدا ژهیوبه ،تروریستي يهاگروهه بر آن دارند تا القا نمایند ك سعي در این راستا، يالمللنيب



 117 1394اره هفتاد و هفتم / سال بيست و چهار / زمستان شم

 انديمدعدر مورد داعش كه  ازجمله انددهيرسدر عراق و سوریه به خودكفایي مالي و تسليحاتي 

از  شدهغارتكنترل خود و فروش اشياي قدیمي  زیردرآمد خود را از فروش نفت از مناطق 

و تجهيزات  تسليحات .(Sekulow, 2014: 24) آورديمدست كن تاریخي سوریه و عراق بهاام

بوده كه شائبه تهيه  متيقگرانتروریستي از نوع تسليحات  يهاگروهنظامي موجود در دستان 

 ،كنديموجود جنگ داخلي در سوریه را رد  نيهمچنو  آنها را از بازارهاي سياه قاچاق تسليحات

ز سایر عوامل منجر به ا نظرصرفارزان  يهاسالح تنها بر مبناي یك ایده مسلط نظامي، چراكه

حقوق  يالمللنيب يهاسازمان همين راستا، در. (Florquin, 2014: 324) شونديمجنگ داخلي 

كه براي جلوگيري از انتقال  اندخواستهاز جامعه جهاني  المللنيبسازمان عفو  ازجمله يبشر

بشتابند تا از  يلمللانيبمسلح در سوریه به كمك این نهادهاي  يهاگروهسالح به داعش و دیگر 

پایان باید گفت كه حمایت تسليحاتي  در (10).بروز هر چه بيشتر فاجعه انساني جلوگيري كنند

مستقيم آنها را در پي خواهد  يالمللنيب مسئوليت ،يالمللنيبدول غربي و عربي از تروریسم 

كه عمل خالف  ، هنگامي مصداق دارديالمللنيبچرا كه )مسئوليت مستقيم در روابط  ؛داشت

يه، اجرایيه یا مقننه یك یقضا يهاسازمانقانون كه موجب خسارت شده است از طرف یکي از 

 بلکه ،زیرا شکي نيست كه دولت، في حد ذاته شخصيت فعالي نيست ؛دولت صورت گرفته باشد

 )فيوضي، كننديمآن به نام او اجراي قانون و اعمال حاكميت  نامأموراداري و  يهاسازمان

1357 :23). 

 تروريسم در سوريه المللیبینعملكرد . 1
 ن گامنخستيدر سوریه،  هاستیتروركننده دول تسليح يالمللنيببراي شناخت مسئوليت 

 يالمللنيبعملکرد  يهامشخصه كهنیا. استتروریسم در سوریه  يالمللنيبشناخت عملکرد 

روریستي موجود در سوریه، كدام هاي عمده تیا اینکه گروه ستهتروریسم در سوریه چه 

تروریسم  يالمللنيبشناخت عملکرد  نهيزم دراز موضوعات اساسي هستند كه  باشندها ميگروه

 يهامشخصه، در این بخش در قالب دو قسمت رونیا از. دكنيمبه مخاطب كمك شایاني 

ریستي در سوریه عمده موجود ترو يهاگروه نيهمچنتروریسم در سوریه و  يالمللنيبعملکرد 

 به تبيين موضوع خواهيم پرداخت.

 تروريسم در سوريه المللیبینعملكرد  هایمشخصه. 1-1

كه  استتروریسم در سوریه واجد مشخصات متعدد و متنوعي  يالمللنيب عملکرد بدون شك،

 عملکرد سوي دیگر، از صورت بپذیرد. تواندينمدر قالب یك مقاله مختصر  هابدانپرداختن 

و مشخصات خاصي است كه در نقاط  هايژگیو تروریسم در سوریه مشتمل بر يالمللنيب
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، در رونیا ازاست.  شدهمشاهده ،اندداشتهتروریستي تاكنون در آن فعاليت  يهاگروهكمتري كه 

 شماريبیعني حضور  ،تروریسم در سوریه يالمللنيباین بخش به دو مشخصه متمایز عملکرد 

 .شوديمو تسلط بر شهرها و روستاهاي دورافتاده و مرزي با كنترل ضعيف پرداخته  اتباع بيگانه

 اتباع بیگانه شماریبحضور . 1-1-1

بارز  يهامشخصهتروریستي سلفي در سوریه یکي دیگر از  يهاگروهحضور اتباع بيگانه در 

بيگانگان در  ،يزن نیا از شيپ. البته گرددميتروریسم در سوریه محسوب  يالمللنيبعملکرد 

اما آنچه موجب نگراني عمده و متمایزي اند، حضور داشته و عراق افغانستان بالکان، يهاجنگ

مشاركت باالي آنها در جریان مخاصمات سوریه  ،استسوریه  حضور خارجيان در به نسبت

 در آنها در مخاصمات پيشين، این مشاركت درصد 15تا  1رنگ كمحضور  رخالفكه ب ياگونهبه

نامه كه بشار  دو در (11).رسديمدرصد به باال  50به حدود  هانيتخم مبناي برخي سوریه بر

نوامبر  21و  2012 اكتبر 23سازمان ملل متحد به ترتيب در  دردولت سوریه  نمایندهجعفري، 

 حضور وسيع است، بر فرستاده متحد كل سازمان مللدبير شوراي امنيت و سيرئبه  2012

 خاطرنشان وي ،2012اكتبر  23در  نخست شده است. كما اینکه در نامه ديتأكرجي اتباع خا

تروریست  عنوانبه تاكنوناتباع خارجي است كه  نفر از 108 فهرست حاوي ساخت كه این نامه

اتباع  القاعده و از گروه عضو بود كه این اتباع، شدهاشاره . در این نامه،اندرشدهيدستگدر سوریه 

نوامبر  21نامه دوم در  در .باشنديم، ليبي، مصر و استراليا تونس بنان، اردن،ل كشورهاي

به  جنگ سوریه اتباع خارجي تروریست كه در نفر از 143فهرست  جعفري به ، بشار2012

محل  و اشاره داشت. نامه مزبور كه شامل اطالعاتي همانند نام، سن، تاریخ ،هالكت رسيده بودند

كه آنها تابعيت خارجي داشته و  دینمايممشخص  است هاستیتروري از تابعيت بسيار تولد و

 اتباع كشورهایي چون عربستان سعودي، قطر، از و اندشدهوارد خاك سوریه  يرقانونيغ صورتبه

 هانامهاین  . اگرچه، بشار اسدباشنديم و... اردن، تركيهمنطقه چچن در روسيه،  ، پاكستان،ليبي

هيچ  اما مسئول مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد فرستاد، يهاتهيكم يتمامبهرا سپس 

 ،تروریستي يهاگروهخارجي در این  اتباع .Noonan, 2010: 25-27)) نداشت واكنشي را در پي

از ميان  باشند.ميروسيه  نچچمنطقه و  كشورهاي اروپایياز اتباع كشورهاي عربي،  عمدتاً

و  هلند ،فرانسه ،انگلستان بلژیك، كشورهاي رهاي اروپاي غربي،بيگانه تبعه كشو يهاستیترور

تروریستي در  يهاگروهچچن روسيه بيشترین مشاركت را در منطقه باقي آن از ناحيه  و آلمان

المهاجرین و االنصار و نيز جيش جز سه گروه تروریستي النصره، عمدتاًسوریه داشته و 

 .(Jenkins, 2013: 2-5) باشندالشام ميسکور
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 و مرزی با کنترل ضعیف دورافتادهتسلط بر شهرها و روستاهای . 1-1-2

 منظوربهتروریستي در سوریه نشانگر آن بوده كه آنها  يهاگروهمناطق تحت تسلط  بررسي

بر شهرها و روستاهایي تسلط  عمدتاً يالمللنيبافکار عمومي  در ژهیوبهتضعيف نظام سوریه 

بر این شهرها نداشته  يمؤثركنترل  دورافتاده بوده و دولت سوریه ومرزي  امالًككه  اندداكردهيپ

براي نمونه  ؛شوديمتروریستي این ادعا ثابت  يهاگروهمناطق تحت تسلط  با نگاهي به (21).است

، عطمهگروه تروریستي داعش با حمایت مستقيم تركيه چهار شهر مرزي سوریه با تركيه یعني 

را در  باتياسو  طرطوسیا مناطق ساحلي كناره دریاي مدیترانه همچون  جرابلوسو  عزاز، الباب

اردن  و یعني تركيه ،دول همسایه سوریه ژهیوبه ،خارجي هايتامر حمایت دول این اختيار دارد.

كه در بخش سوم  سازديمتروریستي در سوریه آشکارتر  يهاگروهو نقش آنها را در حمایت از 

تروریستي در  يهاگروهتسليحات به  كنندهارسالدول  يالمللنيبمقاله در مورد مسئوليت 

آخرین ویژگي  عنوانبهتخصص الزم در جنگيدن  سوریه بيشتر بدان پرداخته خواهد شد.

 ،هاستیتروربدین معنا كه اگرچه اكثر  ؛دشويمتروریسم در سوریه یاد  يالمللنيبعملکرد 

پرداختند به نبرد مي عراق و پيشين چون افغانستان كه در ميادین نبرد یيهاستیترور ژهیوبه

 در ،پيشرفته را نداشتند يهاسالح يريكارگبه تيقابل هاي نظامي منسجم،به سبب عدم آموزش

كه  ندكنيمتانك نيز استفاده  رينظ پيشرفته، يهاسالحاز  هاستیتروركه  شوديمسوریه دیده 

 .خارجي دارد افتهیازمانستوسط نيروهاي  آنها این نشان از آموزش

 عمده تروريستی عامل در سوريه هایگروه .2-2

تا به امروز در حال  2011ژانویه  28تروریستي بسياري در سوریه از آغاز بحران در  يهاگروه

 صورتبهاما  ،نيست ریپذامکانبردن از تمامي آنها در قالب یك مقاله كه نام اندبودهفعاليت 

 داعش و 5النصرهه گروه عمده جبه دورا در قالب  تروریستي مزبور يهاگروه توانيمعمده 

 د.كر يبندميتقس

 النصرهه جبه. 2-2-1

القاعده  رـرهب ربي،ـنقل از منابع اطالعاتي غ به 6داي ولتاني ـه آلمـزارش مجلـاي گـبرمبن

 رايبرا  والنيمحمد الجالفاتح ابو به رهبري كنندههماهنگ سه ،2011در سال  الظواهريایمن 

از آغاز بحران در  پس نبرد در سوریه فرستاد. منظوربهتروریستي  يهاگروهآموزش اعضاي 

 النصره جبههامير خود را نيز به  نام ،النصره جبههگروه تروریستي  سيتأسسوریه، الجوالني با 

زهاي امت مزبور كه هدفش را احياي مر گروه.  (Rabasa and Benard, 2014: 132)تغيير داد

                                                                                                                                        
5. Al-Nosra Front 

6. Die Welt 
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از  با استفاده 2012موجودیتش در ژانویه  مپس از اعال .(Masters, 2014: 10) دانديماسالمي 

زیادي از  شمار ،ياجادهكنار  يهابمب و شدهگذاريبمب يهانيماش ،حمالت انتحاري

را  دیرالزورو  حلب ،بدلارهاي در شه خصوصبهو اعضاي ارتش سوریه  خبرنگاران غيرنظاميان،

انتحاري در سوریه از آغاز بحران سوریه در سال  يگذاربمب 75از بين  كه ياگونهبه ،اندشتهك

فقره از آنها  51ه است، بيش از شد يرنظاميغشدن بسياري از افراد كه منجر به كشته 2011

 (Wikipedia.com/syria, 2014: 2). النصره صورت پذیرفته است توسط گروه تروریستي جبهه

جوالن و نيز اینکه  يهايبلندناطق تحت اشغال این گروه در نزدیکي منطقه اشغالي وجود م

 هالنصره از این مناطق به هدایت گروه جبه ابومحمد الجوالنيالفاتح  ازجملهرهبران اصلي آن 

دهنده حمایت نشان به این اعمال خصمانه، رژیم صهيونيستي واكنشعدم  نيهمچن، پردازنديم

ممنوع منطقه پرواز ،2012دسامبر  23این گروه در  (31).باشدمي از این گروه يرژیم صهيونيست

هواپيمایي اعم از تجاري و جنگي را با د كه هر نوع كر مو اعال ایجاد نمودهبر فراز شهر حلب را 

 10از حمله  توانيم ازجمله (41).دهديمهدف قرار  يمتريليم 27و  23هوایي ضد يهاسالح

در جنوب دمشق اشاره  الغزازگروه به ساختمان اطالعات ارتش سوریه در بخش  این 2013مي 

داشت كه طي آن شمار زیادي از افسران ارتش سوریه و نيز غيرنظاميان به شهادت رسيدند. 

 توسط این گروه 2012مي  29نفر از غيرنظاميان در  13اعدام خودسرانه  به توانيم نيهمچن

شده است  گرجلوهنيز  يالمللنيبدر اسناد  النصره جبههه تروریستي گرو جنایات (51).كرد اشاره

 لنصرهاجبههتوسط  يرنظاميغنفر  190كشتار بان حقوق بشر حاكي از گزارش دیدهاینکه  كما

نگارش این گزارش براساس منابع اطالعاتي  . در زمانباشديم در منطقه رازقيه آگوست 4در 

دو گروه داعش و  لهيوسبه كودك بودند كه عمده آنها زن و انيامرنظيغنفر از  200،هاستیترور

 هاستیتروراین گزارش حاكي است كه  .اندگروگان گرفته شده به المهاجرین و االنصار،جيش

و از دولت  اندشدهدر تركيه به این منطقه آورده  هاتاي، از طریق پایگاه هوایي استان عمدتاً

با  هاستیترورد را بر مناطق مرزي افزایش دهد تا عبور و مرور خو يهانظارت خواهديمتركيه 

تروریستي در  زيآمتیجناد. ارتکاب چندین عمليات مشترك شو روروبهمحدودیت بيشتري 

توسط  2012در اواخر آگوست  بدلادر استان  تفت نازاشغال پایگاه هوایي  ازجملهسوریه 

مستقل تروریستي كه داراي منافع و  يهاگروهیگر و د هالنصر جبهه از احرارالشام، یيهاگروه

بدون شك هماهنگي و مدیریت این  ،اهداف متفاوت از عمليات تروریستي در سوریه هستند

 .سازديمرا قطعي خارجي  هايدولت توسط يستیترور يهاگروه
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 داعش(شام )دولت اسالمی عراق و . 2-2-2

به كه  است داعش(شام )لت اسالمي عراق و دو گروه دومين گروه عمده تروریستي در سوریه،

 الزرقاويبعابومص توسط یك تبعه اردني به نام ،2003حمالت آمریکا در عراق در سال  دنبال

عضویت القاعده  به ،2004. این گروه در سال شکل گرفت جماعت التوحيد و الجهادتحت نام 

 در .دانستيم الدنبناسامه د را كه رهبر خو شديمو نماینده القاعده در عراق محسوب  درآمده

شروع به اجراي قوانين شرعي سلفي  ،خوانديمامير  نكیاهم، الضرغاوي كه خود را 2006بهار 

فراقانوني افراد كرد. این گروه پس از مرگ ابومصب  يهااعدام ازجملهدر مناطق سني عراق 

حاد با چند گروه تروریستي ات با ،متحدهاالتیادر اثر حمله هوایي  2006الضرغاوي در سال 

 تغيير داد دولت اسالمي عراقنام خود را به  جندالصحابهو  شوراي مجاهدین ازجملهدیگر 

(Sackelmore, 2014: 28). البغدادي پس از مرگ برادر خود، ابوعمر  ابوبکر ،2010سال  در

جریان  ،پسنیا از گرفت. عهدهبرالبغدادي، فرماندهي گروه تروریستي دولت اسالمي عراق را 

 البغدادي به این گروه شدت گرفت. پس از چندي، نيصدام حسورود اعضاي ارتش سابق بعثي 

 از پس تغيير داد. داعش راختصا به نام گروه تروریستي مزبور را به دولت اسالمي عراق و شام یا

ر داده و خود را به خليفه اسالمي تغيي لقب موصل عراق را تصرف كرد، شهر البغدادي، نکهیا

 د.كر ماعال فارسجيخلمحدوده خالفت خود را از دریاي مدیترانه تا 

مرز تركيه و عراق  در محدودهعمده شهرهاي تحت تصرف این گروه در شمال سوریه 

گذرگاه  و (Belcher, 2014: 26) داعش آن را پایتخت خود دانسته كه الرقه استان ژهیوبه ،است

مانع از اعطاي  این مناطقداعش با تسلط بر  .گذرديم آنجا ازمرزي ميان تركيه و سوریه نيز 

 Amnesty)ه است دشدارویي به مردم  يهاكمك ژهیوبه ،يالمللنيببشردوستانه  يهاكمك

International, 2013: 2-5). مناطق تحت تسلط این گروه تروریستي در نزدیکي تركيه و  وجود

ناصر این گروه در قالب پناهندگان به داخل تركيه ع يوآمدهارفتعدم واكنش دولت تركيه به 

مستقر در مرز تركيه و سوریه  كهناتو  پاتریوت يهاموشكاز  در حالي كه تركيه با استفاده)

نشان از حمایت دولت تركيه  (هاي داعش را هدف قرار دهدتواند تروریستاست، به راحتي مي

 يالمللنيبناقض قواعد  تنهانه ،روریستيت يهاگروهاین  اقدامات (61).دارداز این گروه 

آزادي عقيده و مذهب كه در  ازجمله يموازین حقوق بشر مراعات بلکه ،است بشردوستانه

سر سوریه جاري و ساري بوده است را با چالش مواجه دوران حکومت بشار اسد در سرتا

ن، شکنجه و كشتار افراد آموزابه عدم اجازه تحصيل دانش توانيماین اقدامات  ازجمله .سازديم

 Amnesty) انجيل توسط گروه داعش در شهرالرقه خبر داد زدنآتش و مخفي يهازنداندر 

International, 2013: 3). 
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 در سوريه هاتروريستکننده تسلیح هایتادله دول. 3
 يهاكمك منظوربهتروریستي در سوریه، سه دليل عمده را  يهاگروهكننده دول تسليح

كمك به اجراي حق تعيين سرنوشت .1 :انددهكرتاكنون مطرح  هاگروهحاتي خویش به این تسلي

مقابله با  .3كمك به جلوگيري از نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه؛ .2توسط خلق سوریه؛ 

 نیترياصل. در این بين، داعشتروریستي در سوریه در چارچوب ائتالف ضد يهاگروهسایر 

تروریستي در سوریه مورد استناد واقع  يهاگروهكننده ز سوي دول تسليحا ابتدادليلي كه در 

 باكمك به اجراي حق تعيين سرنوشت خلق سوریه بوده است.  كننده، دول تسليحشديم

 يهاگروهدر سوریه، امروزه مقابله با سایر  آمدهشيپ، با توجه به تحوالت وسيع حالنیا

 يهاتیحمادليل  نیترياصلف ضدداعش است كه تروریستي در سوریه در چارچوب ائتال

هاي دولتدر ادامه، دالیل . دهديمتسليحاتي دول بيگانه از تروریسم در سوریه را تشکيل 

 مردمكمك به اجراي حق تعيين سرنوشت توسط  محوردر قالب سه  هاتروریستكننده تسليح

 يهاگروهمقابله با سایر  كمك به جلوگيري از نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه و سوریه،

 گيرد.مورد بررسي قرار مي داعشتروریستي در سوریه در چارچوب ائتالف ضد

 کمك به اجرای حق تعیین سرنوشت توسط خلق سوريه. 3-1

تروریستي بر مبناي اصل  يهاگروهدر مورد استناد دول حامي تروریسم در ارسال تسليحات به 

حق  د.كراشاره  المللنيبگاه حق تعيين سرنوشت در حقوق به جایباید  ، ابتداتعيين سرنوشت

عام  المللنيبیك اصل حقوق  نيهمچنو  يالمللنيبیك قاعده عرفي  عنوانبهتعيين سرنوشت 

تعيين سرنوشت در منشور  حق نمونه، براي است. شده مقرر يالمللنيبدر شماري از معاهدات 

به رسميت  «همه مردم»حق  عنوانبهسياسي حقوق مدني و  يالمللنيبملل متحد و ميثاق 

است كه  يقدربهنوین  المللنيباست. اهميت حق تعيين سرنوشت در حقوق  شدهشناخته

حقوق  يالمللنيبكنوانسيون  53كه در ماده  گونهآنرا  يالمللنيببرخي اعتبار قواعد آمره 

بر  المللنيبكميسيون حقوق  براي نمونه تفسير .انددادهبدان  ،است مقررشده 1969معاهدات 

 دیيتأميالدي  1963حقوق معاهدات در سال  يالمللنيبمواد كنوانسيون  سینوشيپ 37ماده 

 با .(Cassese, 1979: 167) است يالمللنيبكه حق تعيين سرنوشت یك قاعده آمره  دكنيم

ر متن كنوانسيون د يالمللنيبكميسيون از ارائه مثال از قاعده آمره  كه آنجا از، حالنیا

تعيين سرنوشت تنها به  حقبهاعطاي چنين وضعيتي  ،حقوق معاهدات امتناع ورزید يالمللنيب

و  المللنيبنهایي در كميسيون حقوق  سینوشيپاز تصویب  پس همين تفسير محدود ماند.

كميته مزبور نيز نمایندگان برخي  در ارسال آن براي كميته ششم مجمع عمومي ملل متحد،

و پاكستان حمایت خویش را از تلقي حق تعيين  پرو ،يسلواكچک همچون اوكراین، هادولت
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 اعالميه .(Cassese, 1979: 167) داشتند ماعال يالمللنيبیك قاعده آمره  عنوانبهسرنوشت 

اصل مزبور را  7هادولتدر ارتباط با روابط دوستانه و همکاري در ميان  المللنيباصول حقوق 

منشور  1ماده  2 بند درحق تعيين سرنوشت  نيچنهم .دهديمقرار  ينيبشيپمورد  صراحتبه

توسعه روابط دوستانه ميان »یعني  ،یکي از اهداف سازمان ملل متحد عنوانبهملل متحد 

مبتني بر احترام به اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم و اتخاذ سایر  هاملت

بين پرتغال و  يشرق موريتقضيه  در ذكر شد. «صلح جهاني متناسب براي تقویت يهاوهيش

یکي از اصول » عنوانبهدادگستري  يالمللنيبتعيين سرنوشت از سوي دیوان  حق اتریش،

 Case Concerning East Timor [Portugal v) تلقي شد «معاصر المللنيباساسي حقوق 

Australia] Merits, 1995: para 29) در ماده یك مشترك ميثاقين تعيين سرنوشت  حق

 ياگونهبه ،و فرهنگي مندرج است اجتماعي سياسي و حقوق اقتصادي، ،حقوق مدني يالمللنيب

ملل وضع  ،حق مزبور موجببه ملل داراي حق خودمختاري هستند. كليه .1»: كه بر مبناي آن

 نيتأمآزادانه  اجتماعي و فرهنگي خود را -سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي

بدون  ،طبيعي يهاثروتخود در منابع و  يهاهدفبراي نيل به  تواننديمكليه ملل . 2؛ كننديم

مبتني بر منافع مشترك و حقوق  يالمللنيباخالل با الزامات ناشي از همکاري اقتصادي 

یل معاش خود ملتي را از وسا توانينمدر هيچ مورد  -تصرفي بنمایند هرگونهآزادانه  المللنيب

 يهانيسرزممسئول اداره  يهادولت ازجملهطرف این ميثاق  يهادولت. 3محروم كرد؛ 

تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام  ندهست مکلفو تحت قيموميت  خودمختارريغ

 .«این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت كنند
محدود و استثنایي  حق .شوديمقسيم حق تعيين سرنوشت به دو بخش داخلي و خارجي ت

یك سرزمين براي مردمي كه  يالمللنيبیعني حق به تعيين وضعيت  ؛تعيين سرنوشت خارجي

 و دوم حق تعيين سرنوشت داخلي براي مردمان بومي اندماندهاز زندگي سياسي محروم 

.(Wheatley, 2005: 66) نوشت خود در تعيين سر هاملتآزادي  اصل ،المللنيبر حقوق د

بيگانه  اشغال ، تنها سه عامل استعمار،يالمللنيبو عرف  شدهرفتهیپذ آورالزامیك اصل  عنوانبه

بر این اصل و امکان مداخله دول بيگانه را پذیرفته  یياستثنا عنوانبهرا  نژادپرست يهامیرژو 

اعمال تعيين  عنوانچيهبه المللنيب، حقوق ذكر شده در باالاست. در فقدان هر یك از عوامل 

یك كشور براي براندازي حکومت  مردمارسال تسليحات به  ازجملهسرنوشت را به هيچ وسيله 

 اقدام و. وضعيت اخير در جنگ سوریه نيز حاكم بوده دهدينمآن مورد شناسایي قرار 

                                                                                                                                        
7. The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and 

Cooperation Among States. 
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وق مبنایي در حق گونهرهفاقد  هاستیتروربيگانه در سوریه در ارسال تسليحات به  هايتدول

 آنها را در پي دارد. يالمللنيبمسئوليت  ،نیبنابرا است؛حاكم بر حق تعيين سرنوشت  المللنيب

 يهاگروهمذهبي یا زباني براي ارسال تسليحات به  يهاتياقلاستناد به وجود  نيهمچن

 شوراي امنيت مانندبه مجمع عمومي، چراكه ،ستينتروریستي در سوریه از مشروعيت برخوردار 

تعيين سرنوشت به نفع یك اقليت مذهبي یا زباني در داخل  حقبههرگز  تاكنون ،متحدملل 

تروریستي در  يهاگروهارسال تسليحات به  .(181: 1392)شافع،  یك دولت استناد نکرده است

تغيير رژیم و تجزیه این كشور، در دسته اقدامات  منظوربهغربي  -سوریه توسط اتحاد عربي

 2ماده  4جویانه با توجه به بند . اقدام تالفيرديگيمقرار  المللنيبحقوق جویانه در تالفي

یعني دفاع مشروع و مجوز شوراي امنيت براي  ،آن در منشور ملل متحد استثنائاتمنشور و 

بر اساس فصل هفتم، مشروعيت ندارد. با توجه به اینکه حتي اگر نقض تعهدي هم  زوربهتوسل 

توسط دول  هاستیترورارسال تسليحات به  بازهم ت گرفته بود،از سوي دولت سوریه صور

قابليت توجيه  تواندينم ،را تشکيل دهد انهیجويتالفیکي از مصادیق اقدامات  توانديمبيگانه كه 

فراهم  آنها را براي يالمللنيبخود موجد مسئوليت  هادولتاقدام این بنابراین داشته باشد؛ 

چون شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در همن ملل خواهد آورد. اركان سازما

اینکه،  ازجملهبرده است.  سؤالجویانه را زیر متعدد مشروعيت اقدامات تالفي يهاقطعنامهطي 

اقدامي مغایر  عنوانبهرا  انهیجويتالف اقدام ،1964در سال  188شوراي امنيت در قطعنامه 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد  نيهمچن. كنديم حکومم اهداف و اصول منشور ملل متحد،

 هرگونه، 2526منضم به قطعنامه  هادولتنيز در اعالميه راجع به روابط دوستانه و همکاري بين 

 يهاگروهسوي دیگر، حتي اگر ارسال تسليحات به  از .دینمايمجویانه را رد اقدام تالفي

باید به این شرط اصلي  ،بدانيم نيز المللنيبحقوق تروریستي را در چارچوب اقدامات متقابل در 

اگر  كهيدرحال ،دوب يالمللنيبكه نباید ناقض قواعد آمره د كرتوجه  در اعمال اقدامات متقابل

 ،را در چارچوب اقدامات متقابل در سوریه محسوب نمایيم هاستیتروربه  كمكحتي ارسال 

در تعيين  هاملت، اصل حق مداخلهعدمچون اصل هم يالمللنيببازهم این ارسال با قواعد آمره 

منع تجاوز و ... تعارض  اصل منع جنایات جنگي و جنایت عليه بشریت، اصل سرنوشت خود،

 .(485: 1386)ضيایي بيگدلي، دكنيمپيدا 

 کمك برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط نظام سوريه.3-2

توجيه ارسال تسليحات  منظوربهو اتحادیه اروپا  از سوي كشورهاي اروپایي عمدتاًاین استدالل 

 2013از زمان حمالت شيميایي آگوست  ژهیوبه. این امر شوديمتروریستي آورده  يهاگروهبه 

ارتکاب  در مورد سوكیاز  باید ،حالنیباا دمشق سوریه شدت گرفت. غوطه شرقي در منطقه
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سازمان منع تسليحات  ازجمله ربطیذ يمللالنيباز اسناد یك حمالت شيميایي گفت كه در هيچ

از  جانبهكیتفسير  هرگونه ،رونیا ازسوریه عامل حمالت دانسته نشده بود و  دولت شيميایي،

تروریستي در سوریه، منجر  يهاگروهدادن آن براي ارسال تسليحات به این حمالت و مبنا قرار

 يهايافشاگر. از سوي دیگر، شوديماز آن  كنندهتیحما هايتدول يالمللنيببه مسئوليت 

نشان  اینترنتي كهنه سرباز ، خبرنگار سرشناس و متنفذ آمریکایي و پایگاه8سيمور هرش

غوطه شرقي  منطقه آگوست در 21در حمالت شيميایي  استفاده مورد سارینكه گاز  دهنديم

یکا از طریق یکي از آمر شيميایي سوریه تفاوت بنيادین داشته و ساتيتأسبا گازهاي سارین در 

، ریچارد لوگربا عامليت  9سنترال رفرنسسري خود در گرجستان موسوم به  يهاشگاهیآزما

ده كه دولت اردوغان با آگاهي دستور كرسناتور اسبق آمریکایي مبادرت به انتقال آن به تركيه 

و  يامنطقه و حاميان النصره هجبهرا صادر و  النصره ههجبانتقال آن به سوریه از طریق 

 .(Hersh, 2013: 9-12) ندشويمقالب این حمالت تلقي  در يالمللنيبآن مسئول  يامنطقهفرا

در مورد رعایت حقوق بشر در سوریه نيز باید به استناد به گزارش وزارت امور خارجه و 

 د كه بسياري از نمودهاي حقوق بشركراشاره  2012بریتانيا در سال  المنافعمشتركاداره 

پيش از آغاز  -استشده  رسميت شناختهكه در قانون اساسي سوریه به -چون آزادي مذهبهم

تروریستي  يهاگروهبحران سوریه از وضعيت نسبي مطلوبي برخوردار بوده و این عملکرد 

بوده است كه رعایت حقوق بشر را در این كشور در  «از سوي دول عربي و غربي شدهتیحما»

تجاوز  ازجملهل مواجه ساخته است و بسياري از اعمال مخالف حقوق بشر ساليان اخير با معض

تروریستي  يهاگروهاجباري توسط این  يهاازدواججنسي از آنان و  يبرداربهره جنسي به زنان،

 .(Great Britain Foreign and Commonwealth Office, 2013: 237) است شدهانجام

 داعشدر چارچوب ائتالف ضد ريستی در سوريهترو هایگروهمقابله با ساير . 3-3

آمریکا براي  متحدهاالتیا جمله ازغربي  هايتجدیدترین مبنایي كه توسط دول

 كمك ،است شدهانيبدر سوریه  ،تروریستي يهاگروهبخشي به ارسال تسليحات به مشروعيت

چارچوب ائتالف موسوم به  در داعش ژهیوبه ،تروریستي يهاگروهمقابله با سایر  منظوربه هابدان

از مسئوالن آمریکایي گزارش  اخباري در چارچوب این ائتالف، .باشديم «داعشائتالف ضد»

تروریستي مطلوب  يهاگروههایي براي آموزش شده بود كه عربستان سعودي با ایجاد اردوگاه

آمریکا اعالم  حتي ده است.كربراي مقابله با داعش موافقت  متحدهاالتیاآنها در چارچوب طرح 

مخالف دولت سوریه را براي جنگ با داعش در عربستان آموزش  500كرده قصد دارد بيش از 

                                                                                                                                        
8. Seymour Myron Hersh 

9. Central Reference Laboratory  
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مشروع  منظوربهمختلفي از سوي مقامات آمریکایي  هاياستدالل این راستا، در دهد.

ترین آن دفاع قلمدادكردن اقدام خود در چارچوب ائتالف ضد داعش مطرح شده است كه مهم

 .شوديمدستانه است كه در ذیل بدان اشاره پيش مشروع

خود به نام  تیمأمورآمریکایي در توجيه  ژهیوبه ،یکي از استدالالتي كه از سوي مقامات

، بلژیك ،استراليا آمریکا، متحدهاالتیامتشکل از داعش )در چارچوب ائتالف ضد 10تصميم ذاتي

سعودي و امارات متحده  عربستان ،قطر ،اردن ،بحرین ،بریتانيا ،هلند ،فرانس ،دانمارك كانادا،

 1368 يهاقطعنامهكه آن را بر مبناي  است دستانهشيپمشروع  دفاع عربي( آورده شده است،

تروریستي  يهاتيفعال كهيدرصورت ،المللنيبتوضيح آنکه در حقوق  ؛كننديمتوجيه  1373 و

تروریستي  موردحملهدولتي كه  صرفاً باشد كه حمله مسلحانه محسوب گردد، ياگونهبه

بر اساس ضرورت و تناسب ميان حمله و دفاع به این  توانديم ،شوديمو قرباني تلقي  قرارگرفته

مشروعيت دفاع مشروع  درباره مشروعيت یا عدم .(165: 1382زاده، )كرم حمالت پاسخ دهد

معتقد است كه  كاسسه آنتونيو ازجمله ،است شدهارائهتاكنون نظریات مختلفي  دستانهشيپ

كه  رسديمحقوقي دفاع مشروع را تغيير داده و به نظر  چارچوب ،2001سپتامبر  11حوادث 

 افتهیسازماندر این جهت بود كه یك حمله تروریستي  هادولتتمامي  رویه طي چند روز،

و دولت قرباني  استتوسط یك سازمان تروریستي همانند تجاوز مسلحانه توسط یك دولت 

 .دفاع مشروع فردي و دول ثالث در صورت درخواست دولت قرباني توسل جوید حقبه توانديم

دليل عمده را در  دو ،دستانهشيپمخالفان دفاع مشروع  ،مقابل در .(65: 1382 )شریفي،

 :ندكنيمذكر  هادولتدستانه براي توجيه حمالت نظامي مخالفت با اعمال دفاع مشروع پيش

 را به مفهوم خاص آن، دستانهشيپاز دفاع مشروع  استفاده ،يالمللنيبقاعده عرفي  .1

 نکرده است؛ ينيبشيپ

همه حقوق حاكم قبلي را نسخ نموده و جایي براي نوع دیگري از دفاع مشروع  51ماده . 2

 دستانهشيپبودن دفاع مشروع از غيرقانوني نظرصرف .(72: 1385)موسوي،  باقي نگذاشته است

دولت قرباني  رضایت ؛رسديمدر تمامي این تعاریف مشترك به نظر  آنچه ،المللنيبدر حقوق 

وجود ندارد كه به كشور دیگري اجازه  ياقاعده عرفي، المللنيبدر حقوق » ،گریدعبارتبه .است

)قاسمي و  «نماید يجمعدستهبه دفاع مشروع  اقدام دهد بر مبناي ارزیابي خود از وضعيت،

طرح  20از ماده  يالمللنيباین امر در تفسير كميسيون حقوق  .(56: 1390چهاربخش، 

در  .(134: 1392گل،)ابراهيم است قرارگرفته ديأیتنيز مورد  هادولت يالمللنيبمسئوليت 

شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم  يهاقطعنامهتنها با توسل به  ،فقدان رضایت دولت قرباني

                                                                                                                                        
10. Inherent Resolve  
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تروریسم در یك كشور دست زد. بدیهي  يالمللنيبيه عملکرد حمله نظامي عل به توانيمآن 

 مقامات ،سوكیاز  چراكه ،ستين حاكم از این فروض، كدامچيهاست كه در وضعيت سوریه 

ارسال  هرگونهمخالفت صریح خود را با  ،دولتي سوریه قبل از انجام عمليات ائتالف ضدداعش

 دانسته يالمللنيبده و آن را مخالف قواعد كر متروریستي اعال يهاگروهتسليحات بيگانه به 

ارسال  خواستار شوراي امنيت ملل متحد يهاقطعنامهیك از هيچ از سوي دیگر، (71)،است

در  .نشده است دستانهشيپمخالف در سوریه در چارچوب دفاع مشروع  يهاگروهتسليحات به 

به تصویب  2178، 2170، 2161قطعنامه  ازجملهسطح شوراي امنيت تاكنون چندین قطعنامه 

روز  90تا ظرف  خواهديمامنيت از گروه كارشناسان  شوراي ،2161قطعنامه  در رسيده است.

تروریستي داعش و النصره بر  يهاگروه لهيوسبهخطراتي كه  كليه از تاریخ تصویب این قطعنامه،

مبناي قطعنامه  بر (18)تسليحات آنها را مشخص نماید. نيتأممنبع  ازجملهشود منطقه وارد مي

گسترده براي صلح و  تهدیدي ،گري(تروریسم سلفي ازجمله) زيآمخشونت يگريافراط ،2178

در  ژهیوبه ،اساسي يهاانيبنملي و  انسجام بوده كه بر ثبات سياسي، يالمللنيبامنيت 

آمریکایي چند خبرنگار  قتل ،سوم داشته است. ءسو راتثا سوریه، ازجملهكشورهاي خاورميانه 

 يهاگروهارسال تسليحات به  كنندههيتوج تواندينم 12استيون ساتالف و 11جيمز فولي ازجمله

 .در چارچوب دفاع مشروع فردي باشد تروریستي در سوریه

داعش را در ارسال ائتالف ضد اقدام ،دستانهپيشبر مبناي دفاع مشروع  تواننميبنابراین 

 ،سوریه مشروع دانست و كشورهاي استنادكننده بدان تروریستي در هايگروهتسليحات به 

اقدامات آنها در  ازداعش به دليل عدم رضایت صریح دولت سوریه در قالب ائتالف ضد ازجمله

 هستند. الملليبينواجد مسئوليت  ،خاك سوریه

 در سوريه هاتروريستکننده دول تسلیح المللیبینمسئولیت . 4
بخش مقاله حاضر را  نیترياصلدر سوریه،  هاستیترور كنندهيحدول تسل يالمللنيبمسئوليت 

 يالمللنيب، مسئوليت هاگروهارسال تسليحات به این  يهاروش. در این راستا، دهديمتشکيل 

 يهاتالش نيهمچنتروریستي در سوریه و  يهاگروهتسليحاتي از  كنندهتیحماموردي دول 

از اهميت اساسي برخوردار  يالمللنيبویش از مسئوليت ساختن خبري منظوربه هادولتاین 

 .شودميپرداخته  هابداناست كه در این بخش در قالب سه قسمت 

                                                                                                                                        
11. James Foley  

12. Steven Sotlof  
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 تروريستی در سوريه هایگروهارسال تسلیحات به  هایروش. 4-1

تروریستي در سوریه  يهاگروهعمده از سوي دول بيگانه براي ارسال تسليحات به  روش ود

از  سوءاستفادهاز آنها،  یکي شود.يل بيشتري به آن پرداخته ميصدر ادامه با تف كه وجود دارد

 يهاگروهورود امواج پناهندگي و آوارگي اتباع سوري به كشورهاي همسایه و دیگري تشکيل 

ارسال  يهاروش قطعاً. استشورشي نماینده خلق سوریه براي ارسال تسليحات  ظاهربهواسطه 

تروریستي در سوریه محدود به این دو مورد نمانده و مواردي دیگر  يهاگروهتسليحات به 

 گيرد.يدربرمنيز غيرمستقيم تسليحات از طریق بازارهاي سياه را  نيتأم ازجمله

 امواج پناهندگی و آوارگی اتباع سوری به کشورهای همسايه از ورود سوءاستفاده. 4-1-1

 هاستیترورتسليحات و  وانتقالنقلآن است كه به  در مورد تركيه ژهیوبه ،بارز يهاروشاز  یکي

 .(Dinçer, et.al, 2013: 7) پردازديمدر ميان افواج پناهندگان و آوارگان سوري 

یعني  ،مستقيم تركيه چهار شهر مرزي سوریه با تركيه حمایتبا  شعداگروه تروریستي 

آوارگان سوري از طریق آنها عطمه، الباب، عزاز و جرابلوس را كه ورود و خروج پناهندگان و 

 با این ارسال تسليحات، همراه .(U.S. Congress, 2014: 46) دست دارد در ،شودانجام مي

بردن مانع بر سر راه ارسال تسليحات به از بين منظوربهاقدام به برخورد با گروه پ.ك.ك  تركيه

 يجمهورسيرئو  سابق ریوزنخست ه رجب طيب اردوغان،ك چنان ،داخل سوریه كرده است

ا در ـروه تروریستي اجازه نخواهيم داد تـه هيچ گـا بـم» :دیوـگيم بارهنیدرا ركيه،ـي تـفعل

 این (Israeli, 2013: 93). «دـایـدید نمـاد كرده و تركيه را تهـایج یيهااردوگاه ال سوریه،ـشم

سوري در  اصطالحبهكه بسياري از پناهندگان و آوارگان  شوديممشهودتر  آنجا از امر

 ثبتپناهندگي سازمان ملل متحد در شهرهاي مرزي تركيه اقامت نگزیده و  يهااردوگاه

 دكر ديأیتتابعيت سوري و غيرنظامي بودن آنها را به طور قطع  توانينم ،رونیا از و اندنشده

(Dinçer, et.al, 2013: 27). شکل  امر در كشورهاي دیگر ميزبان پناهندگان سوري به این

 عضویتتا با  ندشويموري تهييج ـس دگانـپناهن ونه در اردن،ـبراي نم .دـدهيمرخ  يرـدیگ

 شوندوردار ـمزایاي عمده مادي و معنوي برخ از چون داعش،همتروریستي  يهاروهـگ در

(Young, et al. 2014:50). 

 ارسال تسلیحاتشورشی نماينده خلق سوريه برای  ظاهربهواسطه  یهاگروهتشكیل . 4-1-2

كشورهاي غربي درصدد توجيه ارسال تسليحات خود به  ژهیوبهكه  یيهاروشدیگر از  یکي

شورشي نماینده خلق  ظاهربهواسطه  يهاگروه تشکيل ،تروریستي در سوریه هستند يهاگروه

ه مخالف نظام سوری يهاگروهاز  بسياري ،2012نوامبر  در .استسوریه مانند ارتش آزاد سوریه 

ائتالف ملي نيروهاي انقالبي و عنوان  باائتالفي  ،كنفرانسي در قطر در ،النصره هجبه ازجمله
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ائتالف  این .),Lee Roth and Project Censored Huff, 2013:145( را تشکيل دادند 13مخالف سوري

د مالي و تسليحاتي اتحا يهاكمك كنندهافتیدر نیترياصل عنوانبه يالمللنيب هـصحن در

از  اریك اشميتو  شيورز .جي سي.تحقيقي كه توسط  در (19).شوديمعربي شناخته  -غربي

 يهاگروهبر روي راهبرد غرب در تجهيز تسليحاتي  2013در سال  مزیتاوركیوينروزنامه 

الشام احرار ازجملهمخالف  روترانهيم يهاگروهگردید كه  مشخص ،مخالف نظام سوریه انجام شد

 ،سيا(آمریکا )سوریه پس از دسترسي به تسليحات توسط سازمان اطالعات مركزي  و ارتش آزاد

 (20).كننديمو داعش فروخته یا منتقل  النصره جبهه ازجملهتندروتر  يهاگروهرا به  آنها

تروريساتی در   هاای گروه کنندهدول تسلیح المللبینموردی مسئولیت  ارزيابی. 4-2

 سوريه

تروریستي در سوریه از دیگر  يهاگروه كنندهدول تسليح يالمللنيبت ارزیابي موردي مسئولي

در این  .شوديمدر این راستا تلقي  هادولتاین  يالمللنيبابعاد مهم عملي اثبات مسئوليت 

حمایت از عملکرد  دول بيگانه در سوریه در يالمللنيبمبحث به اثبات عملي مسئوليت 

 يهادولت اگرچه خواهيم پرداخت. معيار كنترل كلي استناد به ابتروریسم در سوریه  المللنيب

تلقي  المللنيبمسئول  تروریستي در سوریه يهاگروهبسياري در جریان ارسال تسليحات به 

 يهاگروهدر جریان ارسال تسليحات به  هادولت نیترياصل اما در اینجا تنها به نقش ،گردنديم

آمریکا، برخي  متحدهاالتیادر قالب سه قسمت  بنابراین ت.خواهيم پرداخ تروریستي در سوریه

عربي به ارزیابي عملکرد آنها در راستاي اثبات مسئوليت  هايتاز دول اروپایي و برخي از دول

 تروریستي در سوریه پرداخته خواهد شد. يهاگروهدر تسليح  آنها الملليبين

 تروريستی در سوريه یهاگروهدر تسلیح  آمريكا متحدهياالتا المللیینبمسئولیت  .4-2-1

هيچ كوششي  از سوریه، در يستیترور يهاگروهاز  تسليحاتي حمایت دولتي كه در نیترمهم

در سوریه از طریق ارسال تسليحات به  متحدهاالتیا مداخله .استآمریکا  فروگذار نبوده،

از حوادث یازده سپتامبر در از راهبرد جامع دفاعي این كشور پس  تابعي تروریستي، يهاگروه

اولویت اساسي و اوليه  عنوانبهكشتارجمعي در خاورميانه  يهاسالحمسئله »خاورميانه است كه 

 يهاسالحبر مبارزه با گسترش در دستور كار سياستمداران آمریکا قرار گرفت تا بتوانند عالوه

 -براندازي نظام سوریه ازجمله -دیگري را كه در این منطقه داشتند اهداف كشتارجمعي،

 .(24: 1392نيا و صالحي، )محبي «كنندپيگيري 

                                                                                                                                        
13. The National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces  
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محدود به بحران فعلي در  ن نظام سوریهااز مخالف آمریکا متحدهاالتیاحمایت تسليحاتي 

آمریکا در سوریه به اواسط قرن بيستم و تالش  ينيچننیاسابقه مداخالت  ،شودسوریه نمي

 14موسوم به سرگردانيدر جریان عمليات  1956ه در سال ناموفق براي ساقط كردن دولت سوری

ناموفق البته كه  گرددبازمي 15ميشل بي اليانبا همراهي ارتش و فرماندهي وزیر وقت سوریه، 

 بحران اخير سوریه، مانندبهطي این عمليات . (Barnes-Dacey and Levy, 2013: 6-12) بود

به  توانيم جمله آنیع سوریه شدند كه از مداخله در وقا هرگونهمنکر  یيآمریکا مقامات

سایر مداخالت  ازجمله .اشاره كردآمریکا وقت امور خارجه  وزیر 16لساجان فاستر داظهارات 

در شهرك  انينظامشبهیورش به  توانيمآمریکا در سوریه با استفاده از حمایت از تروریسم را 

مالي و تسليحاتي  نيتأمعالوه بر  اشاره نمود كه 2008اكتبر  26سکریه در شرق سوریه در 

كماندو ارتش آمریکا نيز این گروه را  24در سوریه،  يناامنایجاد آشوب و  قصدبه هاستیترور

 .شهروند سوري كشته شدند 8. در جریان این حمالت تروریستي، دادنديمقرار  تیحما مورد

اساس منابع اطالعاتي خود  بر اتفاقاًسوریه كه  داخل تروریستي در يهاگروهارسال تسليحات به 

سوریه در  دولتمخالف  اصلي قدرتپذیرد كه نيروها و آمریکا در شرایط و زماني صورت مي

دولت  يالمللنيبكه مسئوليت  دشويمكه باعث  استالقاعده  مرتبط با يهاگروهدستان همين 

 سوریه را بپذیریمو حمایت از عملکرد تروریسم در  يالمللنيبارتکاب جنایات  در آمریکا

(Blanchard, Humidor kit, 2014: 9-12). 

 21تسليحاتي آنها به پس از واقعه  يهاكمكمقامات آمریکایي ادعا دارند كه  اگرچه

 نظامي به يهاكمكافزایش  خواستار آمریکا گذارانقانونكه  گردديبازم 2013آگوست 

 ره،ـاد كميته روابط خارجه كنگـاسن هبنا ب ،زـاریخ نيـت نیا از شيپا حتي ـ، اماندبودهمخالفان 

و  اتـمهم ،ضدتانكجنگي  يابزارها ات كوچك،ـل تسليحـریکا شامـنظامي آم يهاكمك

 است رفتهیپذيم انجامها در سوریه به تروریستا ـار سيـامي تحت اختيـآموزش نظ

(Borghard, 2013: 3-5).  تركيه آمریکا، قطر، دهمتحاالتیاقرارداد ميان  چند ،2012 مارسدر 

 منعقدشده هاستیتروركمك به  ه منظورو عربستان سعودي براي انتقال چندین ميليون دالر ب

 نيهمچن (12).انتقال یابد است تا پس از خرید تسليحات از طریق تركيه به داخل خاك سوریه

كشورهاي  ( درسياآمریکا )سازمان اطالعات مركزي  يهاگاهیپابه استقرار دفاتر و  توانيم

و ارسال تسليحات  هاستیترورفرماندهي و كنترل  ،آموزش منظوربهاطراف سوریه مانند تركيه 

هاي درگير در سوریه توسط مراجع با وجود تروریستي خواندن گروه (22).اشاره كرد هابدان

                                                                                                                                        
14. Operation Straggle  

15. Michail Bey Ilyan  

16. John Foster Dulles 
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کا و تبعه آمری شدهثبتيتر )كه ئبوك و توتمامي آنها داراي حساب كاربري فيسقانوني، 

و به تهدیدات  در سوریه فاش ساخته هولناك خود را كه در آن اخبار جنایات باشنديمهستند( 

ليکس ویکي .(Boxx and White, 2012: 18) دهنديمادامه  عليه دولت قانوني سوریه خود

و مخفيانه  صورتبه در سوریه هاستیترور بهآمریکا هاي تسليحاتي و مالي كمكگزارش داد كه 

اوباما در اوایل سپتامبر  . اظهاراتدشويمارسال  خاص در سيا، يهاتيفعالیق بخش از طر

را  هاستیترورنفره از  50 گروهسيا یك مبني بر اینکه سناتورهاي آمریکایي  در جمع 2013

نخستين اقرار یك مقام آمریکایي  ،و به داخل سوریه فرستاده استكرده تسليح داده و آموزش 

 Baker and) است هاستیترورتسليحاتي به  يهاكمكریه از طریق ارسال به مداخله در سو

Weisman, 2013: 2).  را به  قانوني ،متحدهاالتیانمایندگان  مجلس ،2014سپتامبر  17در

مالي و صدور  نيتأم، به 2014تا پایان سال  داديمتصویب رساند كه به دولت فدرال اجازه 

 .(Glint, 2014: 56) تروریستي در سوریه بپردازد يهاگروهتجهيزات نظامي خاص براي برخي 

از زمان وقوع حمالت شيميایي در  بالفعل و مشهود صورتبهتسليحاتي آمریکا  يهاكمك

ند كه كرد مآمریکا با اطمينان باال اعال متحدهاالتیااطالعاتي  منابع .آغاز شد 2013 اوت 21

ه است كرد استفاده 2013در ابتداي سال  محدود دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در حمالت

 امریکا .است رمحتمليغبسيار  ،انددادهآگوست را انجام  21سناریو كه مخالفان حمالت  و این

این  كهآند مبني بر كراطالعاتي خویش استناد  ياماهواره يهادادهبراي اثبات ادعاي خود به 

 شدهانجام مودميهو  درعا، ترمة نيع ،جوبر ،اطنكفربحمالت از مناطق تحت كنترل دولت شامل 

 يهاگروهتسليحاتي خود به  يهاكمكبراي توجيه  ياماهواره يهادادهاستناد آمریکا به  .است

بر مبناي  كهبود ميالدي  2003تروریستي یادآور مستمسك حمله نظامي به عراق در سال 

در  ،توسط رژیم بعثي خبر داده بود ياهستهاز داشتن بمب  ياماهوارهاطالعاتي و  يهاداده

 داشت كه حمالت م، دولت آمریکا اعال2013در ژوئن  .آن اثبات شد ياعتباريب حالي كه

جدیدترین . (Entous, 2013: 6) منجر به كمك بيشتر مادي به مخالفان شود توانديمشيميایي، 

 يالمللنيبائتالف تروریستي در سوریه در چارچوب  يهاگروهارسال مشهود تسليحات به 

 در چند نوبت، متحدهاالتیاضدداعش در كوباني سوریه رخ داد كه هواپيماهاي پشتيباني 

خود ادعاي  به ،گرفتيمتسليحاتي را كه باید در دست مبارزان كرد قرار  يهامحموله

 به اعضاي گروه تروریستي داعش رسانيدند. «تعمدي» درواقعولي  «اشتباهي»

 سوكیاز  توانيمتروریستي در سوریه را  يهاگروهبه  آمریکا سليحاتيت يهاكمكارسال 

نوین استعماري در برخورد با  يانحصارطلبنشانه اوج تظاهر و دوگانگي عيني و از سوي دیگر 

مذكور  هايتكه دولاست  دانست. تظاهر و دوگانگي عيني بدین معنا يالمللنيبپدیده تروریسم 
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 ازجمله)در شوراي امنيت سازمان ملل متحد  ژهیوبه ،آورالزام يهاقطعنامهتصویب  رايب

 يهاگروهبه  هادولتسایر  ميرمستقيغمستقيم و هاي كمكمانع از اعطاي  (1368 قطعنامه

توسط  مقررشده يهاتیمحدودتا  ندینمايمسعي  مختلفي انحابه عمل دراما  ،دنشو تروریستي

ضرورت درنظرگرفتن »عبارت به درج  توانيمنه آن را نمو نیترمشخصخود را دور بزنند كه 

 40aو  40در بخش  «منافع ملي آمریکا در صدور یا عدم صدور تسليحات به سایر نواحي جهان

دانست كه اجازه نقض همين  جمهورسيرئ به 17،آمریکا داخلي ناظر بر صدور تسليحات قانون

. دهديم تي مرتبط با القاعده در سوریهتروریس يهاگروهقانون را با عذر كمك تسليحاتي به 

نمایانگر كه تسليحاتي توسط آمریکا و سایر دول غربي در سوریه  يهاكمكارسال  نيهمچن

 يهاكمككه با منع اعطاي ست ، بدین معنااست نوین استعماري آنها يانحصارطلبنوعي 

توسط  يالمللنيبنيت تروریستي توسط دول دیگر و اختالل در نظم و ام يهاگروهتسليحاتي به 

 يهااستيسدر كشورهاي مخالف با آن، زمينه بروز ابزار جدیدي در اعمال  هاستیتروراین 

كه  ياگونهبه ؛اندنمودهرا فراهم  هاستیتروراستعماري دول غربي در كشورهاي گوناگون به نام 

ر نظم و امنيت بروز اختالل د زمينه دول غربي، يهااستيباسبا عدم سازگاري دول مختلف 

برخي در توجيه  البته .آورنديمحمالت تروریستي را فراهم  لهيوسبهكننده داخلي دول سرپيچي

 ،گريو سایر دول غربي در محکوميت تروریسم سلفي متحدهاالتیااین رفتار دوگانه 

را  هاهیسرماعربي در این كشورها و ترس از فرار این  يهانينشخيش يعمده يهايگذارهیسرما

 اندكردهعامل اصلي انفعال دول غربي ذكر  عنوانبهدن این نوع تروریسم كردر صورت محکوم

(Ehrenfeld, 2011: 143). 

تروریستي در  يهاگروه حاتي بهتسلي يهاكمكاقدام دولت آمریکا در ارسال  يطوركلبه

براي آن  يالمللنيب، موجد مسئوليت يالمللنيبصلح و امنيت  سوریه با استناد به تفسير خود از

با استناد به قوانين داخلي خود به نقض  تواندينمیك دولت  چراكه ؛تلقي خواهد شد دولت

وین و نيز  1969حقوق معاهدات بر كنوانسيون عالوه خویش بپردازد. این امر، يالمللنيبتعهد 

قضایي  رویه در ملل متحد، المللنيبحقوق  ونيسيكم هادولت يالمللنيبطرح مسئوليت 

 هاستیترورنظامي آمریکا به  يهاكمكاست. در پایان باید گفت كه  شدهرفتهیپذنيز  يالمللنيب

 كهيدرحال استآمریکا ردم و سياستمداران ـم ميان مـاف عظيـوعي شکـن انگرـنش وریه،ـدر س

ارسال  مخالف آمریکایي، دهندگانپاسخدرصد  70سي نيوز،بييا ياشبکهبر اساس نظرخواهي 

صورت گرفته  هاكمك، این اندبوده به سوریه متحدانش به مخالفان نظامي آمریکا یا يهاكمك

 (32)است.

                                                                                                                                        
17. The Arms Export Control Act of 1976.  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rachel+Ehrenfeld%22
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 در سوريه هاستيتروردر تسلیح دول اروپايی  برخی از المللیینب مسئولیت. 4-2-2

دیگر  ازجملهدر سوریه  هاستیتروربرخي از دول اروپایي در تسليح  يالمللنيبمسئوليت 

در سوریه  هاستیتروركننده دول تسليح يالمللنيبموضوعات مهم در چارچوب مسئوليت 

وپایي كه اكثر دول ار -اتحادیه اروپایي يهانامهموافقتبه  ابتدا. در این راستا، دشويممحسوب 

برخي از دول  يالمللنيببا سوریه پيش از بحران و سپس به موضوع مسئوليت  -عضو آن هستند

اتحادیه اروپا با  روابط سوریه، داخلي از وقوع جنگ پيش .شوديماروپایي در این راستا پرداخته 

 ،دنار الجزایر، ،كه عالوه بر سوریه شديم فیتعر 18«سياست همسایگي جنوبي»سوریه در قالب 

گرفت كه به اتحادیه براي يدربرم، تونس، مراكش و مصر را رژیم صهيونيستي ، ليبي،لبنان

بين  (و نه الحاق). این سياست همگرایي استمشهور  نيز 20مدیترانه -یورو مشاركت 19،مدیترانه

و  فرهنگي ،امنيتي ،اقتصادي مختلف سياسي، ياهنهيزم دراتحادیه اروپا  واین كشورها 

حمایت برخي از  خصوصبهدر سوریه و  هايريدرگوقوع  اما پس از .شديمرا شامل اجتماعي 

ارسال تسليحات  شناختن ورسميتبهو  هاستیترورانگليس و فرانسه از  ماننداروپایي  هايتدول

 .شددگرگوني  دچار براي آنها،

خارجي  يهااستيسدر عرصه  كنندهنييتع ينصرعبا توجه به اینکه اتحادیه اروپایي 

این بخش به تصميمات اتحادیه اروپایي در  در ؛شوديمعضو تلقي  يهادولتدفاعي و امنيتي 

به مسئوليت  و سپسمخالف و تروریستي در سوریه  يهاگروهباب ارسال تسليحات به 

. نخستين تصميم اتحادیه اروپایي در قبال بحران شودميعضو این اتحادیه پرداخته  يهادولت

سركوب »نمودن محکوم ضمن اتخاذ شد كه بر مبناي آن، 2011 يدر ماه م اخير سوریه

 د.كرنظام این كشور وضع  هيعلرا  یيهامیتحر در سوریه، «زيآممسالمتاعتراضات  زيآمخشونت

عضو  يهادولتتمامي  442/2011 نامهنیيآو  2011/273اروپا سپس با اتخاذ تصميم  اتحادیه

مهمات و تجهيزات  ازجملهدرات تسليحات و مواد مرتبط از هر نوع یا صا انتقال ،نيتأمرا از 

ممنوعيت  این كرد. منع ،در سركوب مردم سوریه را داشت يريكارگبهكه قابليت  ينظامشبه

براي  صرفاًو تجهيزاتي كه  كشندهريغنظامي  تجهيزات ،يرزمريغشامل وسایل نظامي 

 ،2012ژانویه و ژوئن  يهاماه در .گرفتيبرنما درر شديمبشردوستانه یا حفاظتي  يهااستفاده

و خدماتي كه بر مبناي تحریم  مواد و تصویببسيار مهم را  نامهنیيآ دو اتحادیه اروپا شوراي

نظام حاكم بر تحریم  ،طریق نیا از وتسليحاتي اتحادیه اروپا منع شده بود را شرح داد 

و  36/2012 يهانامهنیيآ نيچنهم .دكرنظام سوریه را تقویت  هيعلتسليحاتي اتحادیه 

                                                                                                                                        
18. Southern Neighborhood Policy  

19. The Union for Mediterranean  

20. The Euro- Mediterranean Partnership  
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به  و صدور تجهيزات نظامي ارسال مقررات مشابهي راجع به منع انتقال، دربردارنده 509/2012

 .اینترنتي كاربرد داشتند ازجملهكردن ارتباطات مجازي در نظارت یا قطع كهبود دولت سوریه 

براي  ستتوانيمكه بود خاص نظامي  مواد نيتأممقرراتي راجع به منع  دربردارندهاسناد این 

، دارند رادر سركوب داخلي مردم  يريكارگبهتوليد یا نگهداري از تجهيزات نظامي كه قابليت 

اعمال فشار بيشتر بر نظام  منظوربهاتحادیه اروپا  شوراي ،2012در جوالي  استفاده شود.

دول عضو اتحادیه اروپایي  تمامي آن، موجببهد كه كررا اتخاذ  2012/420 تصميم سوریه،

و  بندرها ،هافرودگاهو هواپيماهایي كه به مقصد سوریه بودند را در  هايكشتملزم شدند تا كليه 

تسليحاتي  يهامیتحر ،2012نوامبر  در مناطق تحت صالحيت خود مورد بازرسي قرار دهند.

و فرانسه به اتحادیه اروپا انگليس  ،نيز 2013 يم در سوریه تشدید شد. هيعلقبلي اتحادیه اروپا 

تروریستي عامل در سوریه  يهاگروهكردن بيشتر برخي از رسمي به مسلح طوربهفشار آوردند تا 

 هلند، ازجملهاتحادیه اروپا  يهادولتانگليس و فرانسه با مخالفت شدید سایر  تصميم بپردازد.

شورا با اصالح  ،2013 خر فوریهدر اوا كهيطوربه ؛و اتریش مواجه شد فنالند ،روماني ،بلژیك

عليه نظام سوریه  2011خود را كه از سال  يهامیتحربخشي از  ،انگليس و فرانسه يهاشنهاديپ

ارسال  البته این امر منجر به تسهيل (42).دكراصالح  ،بود شدهوضع هاستیترور به دليل سركوب

: ، از جملهشد روریستي در سوریهت يهاگروهن و اسه نوع تسليحات و تجهيزات نظامي به مخالف

تحویل . 2 نظامي براي حفاظت از غيرنظاميان یا ائتالف ملي سوریه؛ كشندهرـيغزات ـتجهي. 1

و خدمات فني نظامي به ائتالف  هاكمكارائه . 3 رزمي به ائتالف ملي سوریه؛وسایل نظامي غير

بخشي از  متعاقباًوراي اروپایي ش ،2013در آوریل حفاظت از غيرنظاميان.  منظوربهملي سوریه 

كشنده وسایل غير نيتأمكه اجازه ارسال و  ياگونهبه كرد،اصالح  را خود عليه سوریه يهامیتحر

 از .نموديمرا فراهم تروریستي  يهاگروهآموزش نظامي به  نيهمچنمسلح و  يهانيماششامل 

 يهاگروهحادیه اروپا به چند نتيجه كلي در باب ارسال تسليحات ات ،مجموع این مباحث

به ائتالف ملي سوریه  توانديمتسليحات ارسالي تنها . 1: شوديمتروریستي در سوریه اخذ 

حفاظت از جان  منظوربهتسليحات كشورهاي عضو اتحادیه تنها باید . 2 تحویل داده شود؛

ي ارسال تمامي مقررات تضمين بایدعضو  يهادولت. 3 شود؛ ارسال غيرنظاميان در سوریه،

. 4 و مقصد نهایي این تسليحات را رعایت كنند؛ كنندهمصرفاطمينان از  ازجملهتسليحات 

مبتني بر سند موضع مشترك اتحادیه اروپایي  دتصميمات براي ارسال تسليحات به سوریه بای

راجع به انتقال تسليحات به  اندنتوانستهكشورهاي عضو اتحادیه اروپا تاكنون  .5 اخذ شود.

بحث  ،رو نیا ازمخالف و تروریست در سوریه به یك موضع واحد دست یابند و  يهاهگرو

 .شوديمكشيده  شيپعضو این اتحادیه  يهادولت يالمللنيبمسئوليت 
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ارسال تسليحات به  نهيزم درراجع به اسناد اتحادیه اروپایي  يامقدمهپس از ذكر 

 هاستیتروركننده يحتسلخي از دول اروپایي تروریستي در سوریه، اكنون به نقش بر يهاگروه

و آلمان عضو ائتالف  ایتاليا ،فرانسه مشخص چهار دولت انگليس، صورتبه .میپردازيمدر سوریه 

ارسال تسليحات به ره را دربا يمشخصتصميمات  تاكنون موسوم به دوستان سوریه بوده كه

صدور  با ،2013ژوئن  22در  كهنیا ازجمله ؛اندنمودهتروریستي در سوریه اتخاذ  يهاگروه

دند كه بدون تمييز ميان كر مبيانيه مشتركي در نشست دوستان سوریه در دوحه قطر اعال

از طریق  ازجمله مختلفي انحابهدولتي باید به شيوه خویش  هر مخالفان دولت سوریه،

 يالمللنيب انتساب مسئوليت همچنين(52)در سوریه یاري رساند. هاستیترورتسليحاتي به 

كه آنها با عدم مراقبت و  بدین معنا ؛گرددبر آنها بار  ميرمستقيغ صورتبهاروپایي  يهادولت

اتباع خود در سوریه براي انجام اعمال تروریستي عليه دولت و  مؤثرمورد حضور  در احتياط الزم

مسئوليت  هجينتدر تسليحاتي و  يهاكمكارسال  شیافزا تشدید بحران، زمينه مردم سوریه،

عدم مراقبت و  رهاروپایي دربا هايت. ادعاي دولانددهكرمضاعف خویش را مطرح  يالمللنيب

 2013 يم ماه 30از زیرا  ،ستين يرفتنیپذ اتباع تروریست مؤثراحتياط الزم نسبت به حضور 

مانند تروریستي عامل در سوریه  يهاروهـگشوراي امنيت سازمان ملل  يهامیتحر هـكميت

وابسته با القاعده قرار داده و بنابراین  يهاگروهمربوط به  يهامیتحررا جزء  النصرهه هجب

 لالاستد اما (62).ه استشدبه آنها ممنوع تسليحاتي  يهاكمكارسال  و آنها مسدود يهایيدارا

 هابه این گروهبا توجه به عدم تسري وصف تروریسم نيز )تاریخ  نیا از شيپ اروپایي، هايتدول

 يهاستیتروربسياري از  راكهـچ ؛ستين كنندهاقناعتوسط نهادهاي مسئول سازمان ملل متحد( 

بر اساس قوانين داخلي همين در گذشته  ،اروپایي كه در سوریه مشغول به جنگ هستند

محمد از  توانيمكه براي نمونه  اندشدهمحکومو  بازداشت يستیتروركشورها به دليل جرائم 

 سميتركپاندن دوران محکوميتش به جرم كرند اتریشي نام برد كه پس از سپري ، شهرومحمود

 Baker, Paulsen)دكنيممبادرت  گناهيبدر اتریش، به سوریه رفته و در آنجا به كشتار مردم 

and Entenmanns, 2013:12-13).  

دادن و ناهپ در اروپایي هايتاقدام دول شوراي امنيت سازمان ملل 1373 قطعنامه موجببه

 ،حمایت ،يزیربرنامه ،نيتأم منظوربهتروریستي وابسته به القاعده  يهاگروهعدم مجازات افراد و 

و بوده  آنهادر سوریه، مخالف تعهدات  يالمللنيبو ارتکاب اعمال تروریستي  ينيچمقدمه

 المللنيبحقوق »چرا كه ؛ خواهد داشت پيدرآنها را  يالمللنيبموجبات مسئوليت مضاعف 

یا توسط دیگران از قلمرو حاكميت خود براي  ساًأرمقيد است به اینکه هيچ دولتي حق ندارد 

هاي یا از روي اشتباه به گروه یا گروه اًعمداگر دولتي  .ندكاضرار به كشور دیگري استفاده 
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مخصوصي اجازه دهد در قلمروي او دست به اقداماتي بزنند كه امنيت ملي و حاكميت دولت 

: 1357 )فيوضي، «شده است المللنيبمرتکب عمل خالف حقوق  داًیشدیگري را نقض نماید؛ د

33). 

تروریستي در سوریه  يهاگروهاروپایي به  هايتارسال تسليحات توسط دول رهدر پایان دربا

اروپایي نسبت به  هايتو انفعال عمدي یا سهوي دول يتفاوتيبساخت كه  خاطرنشان باید

عمليات تروریستي در سوریه در آینده با  در انجام خود و مشاركت فعال اتباعجریان حضور 

انداختن نظم و امنيت مخاطرهبه زمينه خاتمه جنگ سوریه و بازگشت آنها به كشورهایشان،

اجتماعي و سياسي از طریق  يهايناآرامها و آشوب بروز ،يامنطقهداخلي و حتي 

مشاركت در انجام اعمال تروریستي و نيز دریافت در خالل  اتباعشانشدن رادیکاليزه

به  شدهمحکومنتایج یك تحقيق در مورد افراد  بر اساس .دارديمنظامي را محتمل  يهاآموزش

در بين دول عضو  2009تا  2001گري از سال دليل انجام اعمال مرتبط با تروریسم سلفي

به  مبادرت انجام اقدامات تروریستي،پيش از  نادرصد از این محکوم 12 حدود اتحادیه اروپا،

مانند  كشورهایي مخاصمات در صحنه درده یا سابقه حضور كرنظامي  يهاآموزشدریافت 

بر همين اساس است كه  .(Moniquet, 2013: 10-12) ده بودندكرو عراق را تجربه  افغانستان

ایي به چالش عمده تروریسم خود بر لزوم توجه بيشتر دول اروپ 2012در گزارش سال  یوروپل

 يهاآموزشكه داراي قابليت استفاده از  سلفي به كشورهاي مذكور يهاستیتروربازگشت 

 (72).ورزديم ديتأك و تجربه مبارزه و جنگيدن تروریستي هستند، نظامي خود

 تروريستی در سوريه یهاگروهعربی در تسلیح  هایتبرخی دول المللیینب . مسئولیت4-2-3

قطر در  وعربستان سعودي  ژهیوبه ،عربي هايتدول برخي يالمللنيببه مسئوليت در این بخش 

آغاز بحران در سوریه در سال  .پردازیمميدر سوریه  يالمللنيباز تروریسم  تسليحاتي حمایت

در بحرین و سركوب  فارسجيخلگرایانه شوراي همکاري مداخله بانفوذمصادف  كه 2011

را  فارسجيخلشوراي همکاري ویژه عربي به هايتبود، دولو عربستان شيعيان مظلوم در بحرین 

، طرح افتهینظامجنایات  انحراف اذهان عمومي جهان عرب از این منظوربهداشت تا  نآ بر

رار ـدستور كار قدر را  شوديممقاومت اسالمي تلقي  يهاجبههه از ـوریه كـآفریني در سبحران

كه دول عربي در  شدامر موجب  این (International Crisis Group, 2013: 3-5). دهند

سازمان همکاري اسالمي و  ازجمله ،در آن داشتند ياعمدهكه نفوذ  يالمللنيب يهاسازمان

اسالمي  يهايهمکارسازمان ، نميا نیا در سوریه بپردازند. دولتاتحادیه عرب به محکوميت 

 .درآمدعضویت دولت سوریه در آن به حالت تعليق  بود كه يالمللنيبنخستين سازمان  عنوانبه

بدون دعوت از نمایندگان دولت سوریه، عضویت  ،در مکه العادهفوقسازمان طي نشست  این
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به حالت تعليق درآورد. تنها مخالف این تصميم، جمهوري اسالمي را در این سازمان سوریه 

در سوریه،  يرنظاميغكشتار مردم  دنكرضمن محکوم ،بيانيه پایاني این نشست (82).ایران بود

اعضاي این سازمان گفته شد كه  نينچهماین جنایات شده است.  ترعیسر فقوت خواستار

 ، بپذیرد.دینمايممردم خود اقدام  حکومتي را كه به كشتار توانندينم

عربي از عملکرد تروریسم در  هايتحمایت گسترده برخي دول ودجودر این قسمت با 

دولت عرب حامي  نیترياصل. شوديمبه دو دولت عربستان سعودي و قطر پرداخته  نهات سوریه،

ابتداي بحث در باب انتساب  در در سوریه، عربستان سعودي است.ي المللنيبعملکرد تروریسم 

 يهاگروهبه خاندان آل سعود در عربستان از باب ارسال تسليحات به  يالمللنيبمسئوليت 

 .1انگيز ميان عربستان سعودي و سوریه اشاره نمود: چند دليل عمده اختالف به تروریستي باید،

سابق( در منطقه خاورميانه ) يشورویکي از متحدان استراتژیك اتحاد جماهير  عنوانبهسوریه 

در زمان ریاست جمهوري حافظ اسد، اقدام به انعقاد معاهده همکاري و دوستي ميان دو دولت 

 عنوانبهتان سعودي از زمان جنگ جهاني دوم زیر چتر امنيتي آمریکا و عربس كهيدرحال نمود؛

، سوریه در تمام طول يامنطقه نظر از. 2 د.شيمیکي از بازوان آمریکا در منطقه محسوب 

 يحالاین در .جمهوري اسالمي ایران دفاع نمود از تحميلي عراق عليه ایران، سالههشتجنگ 

اسالمي  يهاتودهپيوسته از تمامي  طوربه ،وان رهبر ایرانعنبه ره()ينيامام خمكه  بود

 يالمللنيبو در مسائل داخلي و  دنكن تا نظام پادشاهي عربستان سعودي را ساقط خواستيم

نقش  سوریه ،1982يل به لبنان در سال ئپس از حمله اسرا. 3 .این رژیم اختالل ایجاد نمایند

 تنها سازمان عنوانبه فلسطين بخشیآزاددر سازمان لبنان از جنبش فتح  يپاكسازمحوري در 

 د. كر عربستان سعودي بازي تیحما موردفلسطيني 

بلکه  ،نه به وقایع سوریه يالمللنيب تروریسمسابقه حمایت عربستان سعودي از عملکرد 

گروه تروریستي القاعده و  سيتأس. عربستان سعودي در جریان گردديبازماز آن  شيپبهبسيار 

الظواهري ایمن، الدنبناسامه ه ك چنان كرد،ميالدي نقش فعالي را ایفا  90دهه ز طالبان در ني

در سطح جهان از عربستان  نظر موردو بسياري از رهبران ارشد القاعده براي حمله به مواضع 

در  تبامکمدارس و  اندازيسعودي با راهعربستان نيچنمه. ندفترگيمر ستوسعودي د

درصدد انحراف اذهان مسلمين به سمت  مختلفي انحابهپاكستان، چچن و... افغانستان، 

 Prados and)بوده است راي عمليات انتحاري القاعدهـب يريعضوگگري و تروریسم سلفي

Blanchard, 2004: 8). طوربهنظام سوریه تروریستي ضد يهاگروهدولت عربستان از  حمایت 

 ؛گردديبازملبنان و خروج ارتش سوریه از لبنان  در 2005 الحریري در سالعمده به ترور رفيق

با حمایت عربستان سعودي توانستند با تشکيل جریان  هايسلفكه بخشي از  ياگونهبه
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كار لبنان و سوریه به رامي درآهاي فراواني را براي ناالمستقبل وارد دولت لبنان شده و كوشش

 تسليحات ،و در جریان بحران سوریه 2011ل از سا بر اساس گزارش مجله تایمز .نددنب

اعضاي جنبش المستقبل لبنان، براي  از 21اكاب سکرسعودي از طریق فردي به نام  عربستان

بحران سوریه تنها شامل  آغازاست. این تسليحات كه در  دهشيمدر سوریه فراهم  هاستیترور

با تشدید بحران جاي شد، مي هانارنجكو  راندازهايتتك، کفسبك مانند كالشين يهاسالح

 يم ماه در هوایي داده است.ضد يهاموشكسنگين و پيشرفته چون خود را به تسليحات نيمه

در شبکه اجتماعي  ،عربستاني وابسته به خاندان حاكم يهايمفت، چندین نفر از 2012

تسليحاتي براي  يهاكمكپيروان خود براي خرید  كمك مالي از درخواست بوكسيف

توسط دولت  هادر مقابله با نظام سوریه شدند؛ اگرچه مدتي بعد این درخواست هاستیورتر

اما انفعال حکومت عربستان و عدم واكنش كافي نشان از رضایت  ،عربستان سعودي مسدود شد

دولت  المللنيببر موارد مطروحه، مسئوليت عالوه دارد. يهاحركتضمني آل سعود از چنين 

. است طرحقابلتروریستي در سوریه از چند باب  يهاگروهل تسليحات به عربستان در ارسا

از جمعيت سني  مملوشمال شرق سوریه تا شمال عربستان سعودي  اینکه منطقه نخست

از این  بسياري .دكننيمكه با پيوندهاي خویشاوندي و تجارت با یکدیگر همکاري  باشنديم

قبایل  . حمایت از اینندشويمستان از دیرباز محسوب عرب خاندان حاكم مزدورانقبایل در زمره 

مرزهاي جنوبي توسط دولت سوریه  مؤثریکي مرز اردن و سوریه با توجه به عدم كنترل ددر نز

تسليحاتي خود  يهاكمك ،بتوانند با استفاده از همين قبایل هادولته است كه این دموجب ش

د كه سيستم كراعالم  2013ان در اواخر سال برسانند. براي نمونه عربست هاستیترور را به

روسي را در اختيار  كونکورس ضدتانك كنندهتیهدا يهاموشك چيني و حملقابلهوایي ضد

تسليحات در تركيه و اردن به دست  يهازرادخانه. این تسليحات از طریق دهديممخالفان قرار 

 يهاستیترورفعال در ميان  صورتبه دوم اینکه اتباع عربستان سعودي (29).رسديم هاستیترور

چشم آنها را منتشر ساخته است به فهرست كه دولت سوریه، شدهكشتهیا  رشدهيدستگ

چون شوراي هم يامنطقه يهاسازمانتالش در  با. سوم اینکه عربستان سعودي خورنديم

 يالمللنيب يهامیتحراتحادیه عرب و حتي سازمان ملل براي اعمال  ،فارسجيخلهمکاري 

 نیفرورد 6در كه سوریه )ق عضویت دولت ـدولت سوریه، تعلي ياـهیيداراكردن بلوكه ازجمله

 دادهسوریه به مخالفان  كرسي اتحادیه عرب، اساس تصميم اجالس سران بر خورشيدي، 1392

رد  با ،نيهمچن .ه استدر سوریه داشت هاستیترورتقویت جایگاه  نقش مهمي دراست(  شده

یعني قطع همکاري دولت سوریه با  ،سياسي يگروكشعربي مبني بر نوعي  هاتد دولپيشنها

                                                                                                                                        
21. Okab Sakr  
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در  يالمللنيبجمهوري اسالمي ایران در برابر حمایت آنها از نظام سوریه در مقابل فشارهاي 

به بانك  2012و اردن از ماه آوریل و مارس  قطر عربستان سعودي، يهاكمك بحران سوریه،

 :Elliot and Barder, 2012) ته كه موجب تشدید بحران در سوریه شدگش قطع مركزي سوریه،

2). 

 در ساليان اخير مختلفي انحا بهدومين دولت حامي تروریسم در سوریه  عنوانبهقطر 

، نقش محوري ایفا نماید. نخستين سابقه يالمللنيبروابط  صحنه درده است تا كرتالش 

 يگرااسالم انیجنگجویت از گروه تروریستي حمایت قطر از تروریسم به حما آشکارشده

كه از  2011جریان جنگ ليبي در سال  در 23عبدالحکيم بالحجسركردگي  به 22ليبيایي

دولت قطر  .(Blanchard, 2014: 4-7) گردديبازم ،دشويمالقاعده در ليبي محسوب  يهاشاخه

مالي و  يهاكمكال به این نقش حمایتي خود از تروریسم در جریان بحران سوریه با ارس

 يهاكمكدولت قطر در ارسال  المللنيب مسئوليت این ميان، در تسليحاتي ادامه داد.

سایر  برخالفاین دولت  چراكه ؛است دوچندان تروریستي در سوریه، يهاگروهتسليحاتي به 

روع نماینده مش عنوانبهمتحد عربي خود، با شناسایي ضمني شوراي انتقالي سوریه نه  هاتدول

در اختيار این  2013 فوریه 17سوریه را در  سفارت حکومت سوریه، عنوانبهبلکه  ،مردم سوریه

 يهاهیسرماو  اموال ،هایيدارامعناي آن تلقي شده است كه كليه كه این امر به قراردادمخالفان 

دان معنا این شناسایي ب نيچنهم رد.بانکي دولت سوریه در خاك قطر در اختيار مخالفان قرار دا

نظامي بپردازند كه از  با دولت قطر به انعقاد معاهدات تجاري و حتي توانستنديم آنهابود كه 

از . (Dickinson, 2013:16-20) ندكيمتسليحات را به داخل سوریه تسهيل  انتقال این باب،

 ،طرق يارسانه پرنفوذبه نقش  باید تسليحاتي و مالي، يهاكمكدر كنار ارسال  ،سوي دیگر

داشت.  اشاره مسلحانه در سوریه، يهاخشونتاز طریق شبکه الجزیره در جهت افزایش  ژهیوبه

كه روزنامه  ياگونهبه ؛حمایت دولت قطر از تروریسم با ارسال تسليحات ادامه یافته است

 يهاگروهتسليحات به  كنندهارسالبيگانه  هاتدول نیترياصلگزارش داد كه یکي از  موندوال

روریستي در مالي كه موجب تشدید بحران در آن كشور و جنایات فجيع انساني شده است، ت

 .باشديمقطر 

صورت به ،در سوریه هاستیترورعربي از  هاتدر پایان باید گفت كه حمایت برخي از دول

ه ــآن منطق عـتببهوریه و ـدر س ياتـثبيبویت خشونت و ـه تقـزمين مـيرمستقيغو م ـمستقي

 2013ر ـــنوامب 23ل در ـازمان ملـه سـروه توسعـزارش گـه گـچنانک ؛دـدهيم شیزاـاف را

                                                                                                                                        
22. The Libyan Islamic Fighting Group 

23. Abdul Hakim Belhadj  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibg_CPhvfLAhXHWxoKHQ03CGkQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAbdelhakim_Belhadj&usg=AFQjCNFKQqTmecfTAOGdHl6U9AsunxoQSw&bvm=bv.118443451,d.d24
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(The Human Development Report 2013, 2013: 4) كه جنگ داخلي و  دهديم نشان

 ،بلکه بر توسعه كشورهاي عربي ،كشور بر سطح توسعه این تنهانه ،كشتار وسيع در سوریه

كه است ده كرگذاشته و زمينه فقر عمومي در این كشورها را فراهم  ريتأثلبنان و اردن  ژهیوبه

 هاتتروریستي توسط برخي دول يهاگروهبه  يبهداشت ،غذایي مالي، يهاكمكدر مقابل ارسال 

 يهاخشونتو افزایش  يستیترور يهاگروهعربي، زمينه پيوستن مردم فقير عادي را به 

 زده است. دامن را، يامنطقه

 هاای گروهکننده تسلیح هاتدول المللیبینساختن مسئولیت برای بری هاالشت. 4-3

 تروريستی در سوريه

 ،است شکستبراندازي نظام مردمي سوریه محکوم به  منظوربه هاتالش شده اثباتكه  جیتدربه

یعني  ،اقدامات خویش را در جهت معکوس ،تروریستي در سوریه يهاگروهكننده تسليح هاتدول

 شيپبهتروریستي در سوریه  يهاگروهدر تسليح  يالمللنيبساختن خویش از مسئوليت بري

 يهاگروه دادنجلوهیعني خودكفا  ؛اقدامات مشخص دودسته تاكنون . در این راستا،برنديم

 يهاگروهنمودن تدریجي اقدامات مسلحانه تروریستي عامل در سوریه و تالش براي محکوم

 .شودادامه به اقدامات پرداخته مي است كه در شدهانجامریه تروریستي در سو

 تروريستی عامل در سوريه یهاگروهدادن خودکفا جلوه. 4-3-1

خود در ارسال  يالمللنيبساختن مسئوليت عربي براي بري -اقدامات دیگر اتحاد غربي ازجمله

 ژهیوبهتسليحاتي و  نظر از اآنهدادن جلوه خودكفا تروریستي در سوریه، يهاگروهتسليحات به 

سوریه یا  «آزادشده»مناطق صادرات منابع نفتي از  توان به ادعايكه از آن جمله مي مالي است

در مناطق  یيهاتالش نيچن نمونه .اشاره كردپرداخت زكات از سوي مسلمانان اهل سنت 

ذخایر  داراي بر نفت،جي كه عالوهياالنبار و ب ،تحت تصرف داعش در عراق نظير موصل زيخنفت

 .(Ledra, 2014: 307) است شده هدید ،معدني ارزشمند است نيز و سایر مواد فسفات اورانيوم،

با حمایت مالي و تسليحاتي حاميان عرب و  همآن ،است كه داعش ممکن در عالم واقع، اگرچه

 يهانهیهزاز  شيبخ غربي خود توانسته باشد با تسلط بر منابع نفتي و معدني سوریه و عراق،

 منظوربهاز سوي حاميان آن  خوردهشکست تالشي آن، هاما اتکاي مطلق ب ،ندكخود را جبران 

 آفریني خود در سوریه بوده است.انحراف اذهان عمومي از جنایت



 141 1394اره هفتاد و هفتم / سال بيست و چهار / زمستان شم

تروريستی عامل در  یهاگروهتدريجی اقدامات مسلحانه  دنکرمحكومتالش برای . 4-3-2

 سوريه

براي  تالش ،است گرفتهانجامغربي  هاتتوسط دول ژهیوبهماتي كه یکي دیگر از اقدا

اگرچه اتحادیه اروپا در آغاز  .استدر سوریه ي المللنيبدن تدریجي عملکرد تروریسم كرمحکوم

ارتکاب جنایات جنگي و جنایات عليه بشریت را از ناحيه  تنها ،2011بحران سوریه در سال 

مخالف  يهاگروهاین جنایات از سوي  ارتکاب زمان مروربه اما كرد،يمنظام سوریه محکوم 

گاه منجر به خلط  ،دنكرمحکوم این (30)ساخت.را محکوم  آنهاو  ديیأتدولت در سوریه را نيز 

یك تاجر  متحدهاالتیا يدارخزانه وزارت ،2014براي نمونه در دسامبر  .منافع نيز شده است

، ابوخالد السوريهزار یورو به  366متهم به ارسال مبلغ  ار 24عبدالرحمان النواميقطري به نام 

عليه وي  یيهامیتحرفرمانده گروه تروریستي احرار الشام نموده و و نماینده القاعده در سوریه 

 د.كروضع 

 فرجام
در مخالفت  بيگانه در بحران سوریه يهاتتروریستي توسط دول يهاگروهارسال تسليحات به 

تعيين سرنوشت در  حق اصل و ، اصل منع حمایت از تروریسمزوربهسل صریح با اصل عدم تو

از  نظرقطعتروریستي در سوریه،  يهاگروهصرف ارسال تسليحات به  .است المللنيبحقوق 

آن صورت پذیرفته باشد، اقدامي است كه  غيراینکه به هدف براندازي دولت بشار اسد یا 

بيگانه حامي تروریسم در سوریه فراهم  هاتبه دولرا  يالمللنيبموجبات انتساب مسئوليت 

، صرف حمایت از تروریسم به هر قصد و المللنيببر طبق قواعد مسلم حقوق  چراكه ؛آورديم

 يهاگروهحامي  هاتبراي دول يالمللنيبو مستوجب انتساب مسئوليت  ممنوع بوده يازهيانگ

 يهاگروهربي و عربي در ارسال تسليحات به غ يهات. اقدامات دولآورديمتروریستي را فراهم 

منع حمایت  رهمجمع عمومي و شوراي امنيت دربا يهاقطعنامهبر آنکه منافي عالوه ،تروریستي

بحران  وفصلحلدر  سازمان ملل متحد يهاتالش منافي خاص صورتبه ،استاز تروریسم 

 و ژنو یك اجالسبرگزاري  كوفي عنان یا يامادهچون طرح شش همسوریه در قالب اقداماتي 

از بحران  رفتبرونجمهوري اسالمي ایران در ارائه طرح  ژهیوبه ،مستقل هايتكوشش دول نيز

عربي و غربي  هاتاقدامات خارج و مغایر سازمان ملل متحد دول ،در نتيجه. است سوریه

ظام سازمان زمينه تضعيف و شکست ن تیدرنها تروریستي، يهاگروهتسليحات به  كنندهارسال

به دول  يالمللنيبانتساب مسئوليت  ،یکي از دالیل دیگردر پي خواهد داشت. را ملل متحد 

در سوریه، مغایرت این اقدامات با حق تعيين سرنوشت مردم در  هاستیترور كنندهيحتسل
                                                                                                                                        
24. Abdul Rahman al-Nuaimi  
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تروریستي  يهاگروهتسليحات به  كنندهارسال يهاتآنچه بيش از همه قصد دول .استسوریه 

در قانون  دنظریتجدچون هم شیهاوعدهعمل دولت سوریه به  ،سازديمسوریه را آشکار  در

ایي پس از يانتخابات و باالخص پيوستن به كنوانسيون منع تسليحات شيم يبرگزار اساسي،

مقابل عدم ایفاي تعهدات  در ،2013آگوست  21در  هاستیترورایي منسوب به يحمالت شيم

حالي است  این در باشد.مي تروریستي يهاگروهتسليحات به  كنندهسالارغربي و عربي  هاتدول

 يهاكمككه پس از انجام تعهدات توسط دولت سوریه و رفع تردیدها، دیگر دليلي براي ارسال 

مالي و تسليحاتي به  يهاكمكشاهد ارسال  بازهم اما ،وجود ندارد هاستیترورتسليحاتي به 

بعد تنبيهي دارد و در  ،باشد مر بيش از آنکه بعد جبراني داشتههستيم كه این ا هاگروهاین 

آمریکا و رژیم  جهت سرنگوني نظام سوریه كه از محورهاي مقاومت در منطقه بر ضد

 المللنيب. امري كه در حقوق ردیپذيمصهيونيستي و ایادي آن چون عربستان سعودي انجام 

 ست.رد شده ا شدتبه يالمللنيبراجع به مسئوليت 

ارسال تسليحات  ازجملهمربوط به بحران سوریه  مسائل وفصلحلپيشنهاد اصلي در جهت 

جمهوري اسالمي  يامادهتروریستي در سوریه، توجه به طرح پيشنهادي چهار  يهاگروهبه 

 تشکيل ،هايريدرگكه بر چهار محور توقف فوري  استبحران سوریه  وفصلحلایران براي 

ف مختلف سوریه و یگري و تعدیل قانون اساسي سوریه طبق توافق طوادولت وحدت ملي، بازن

 .است يالمللنيباجراي انتخابات با نظارت ناظران 

 ها:نوشتپی

(1) http://www.nytimes.com/2011/02/05/world/middleeast/05syria.html?_r=0 

(2) For Example See the Following International Correspondent Reportage Websites: 

http://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/ 

 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/04/201141918352728300.html 

 www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203 

(3) http://www.todayszaman.com/news-246828-turkey-deplores-inhumane-syrian-crackdown-

reprimands-assad-family.html 

الملل مذهبي وزارت امورخارجه آمریکا در مورد سوریه مراجعـه نمایيـد. قابـل    آزادي بين 2007براي نمونه به گزارش سال ( 4)

 http://democrats.foreignaffairs.house.gov/110/37767.pdf مشاهده در:

هم جنسي با یکـدیگر منجـر    دارد: داشتن روابطميالدي مقرر مي 1949قانون كيفري سوریه مصوب  520مونه ماده براي ن (5)

 به حداقل سه سال زندان خواهد شد.

ير توسط شوراي حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد منـع      غاگرچه مداخله مبارزان خارجي به نفع دولت سوریه در منطقه الص( 6)

 .است برده نشده پردازند،گناه ميهاي طرف مقابل كه به كشتار مردم بياز تروریست ياما هيچ صحبت ،شده است
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المللـي  سسه تحقيقات بينؤكند. بر اساس گزارش اخير مسوریه بيشتر تجهيزات نظامي خود را از روسيه و بالروس تهيه مي( 7)

 17 ت نظامي وارداتي خود را از روسـيه، درصد تجهيزا 78حدود  2011لغایت  2007هاي صلح استکهلم، سوریه طي سال

 .(79: 1391)عليپور ناندل،  درصد از ایران تأمين كرده است 5درصد از بالروس و 

ها، باشد: طراحي آمریکا براي این تنشدر منظومه گفتماني مقام معظم رهبري نيز تحوالت سوریه شامل چند كليد واژه مي (8)

هـاي اخيـر در   گيـري شکسـت  ین طراحي، ضربه به مقاومت، هدف اصلي و انتقاممشاركت كشورهاي خارجي و منطقه در ا

 .(107 :1393 فر،منطقه از جمله مصر و تونس از سوریه )بشير و كرم

(9) Human Rights Council Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 

Arab Republic, para 3 

(10) http://fa.alalam.ir/news/1546052:1 (last visit 16/11/2014) 

 http://www.un.org/depts/dhl/deplib/docs/ITP/S67.pdf این دو نامه ر.ك به: براي اطالع بيشتر در مورد (11)

عدم كنترل تعمدي كشورهاي عربي و تركيه بر مرزهاي مشترك خود با سوریه در جریان بحران سوریه تا آنجا پيش رفته ( 12)

 .(Belcher, 2014:32) انداست كه برخي این مرزهاي مشترك را )بزرگراه جهادگرایان( سلفي خطاب نموده

(13) http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/jabhat-al-nusra-a-

strategic-briefing.pdf 

(14) http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/201212221532021654.html 

(15) http://www.nytimes.com/2012/05/31/world/middleeast/another-mass-execution-is-discovered-in-

syria.html?_r=2&smid=tw-nytimes&seid=auto& 

(16) For more Information: http://www.reuters.com/article/2013/10/17/us-syria-crisis-turkey-qaeda-

idUSBRE99G06C20131017 

این موضع توسط متحدین نظام سوریه یعني جمهوري اسالمي ایران و روسيه نيز تکرار شده است از جملـه وزیـر خارجـه    ( 17)

طرفه حمالت هوایي براي قانوني فرض كردن آنهـا كـافي نيسـت و رضـایت دولـت سـوریه       نمود كه ابالغ یك مروسيه اعال

 ناپذیر مي باشد.ه اجتنابصورت صریح در این زمينبه

(18) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48494, p2(last visit 1/1/2015) 

ركيه قـرار دارد. ایـن ائـتالف هـم     دفاتر ائتالف ملي نيروهاي انقالبي و مخالف سوري در شهرهاي قاهره مصر و استانبول ت( 19)

 .(Ibpus.com, 2013: 97) باشديس آن جورج صبرا ميئعضو بوده و ر 63اینك متشکل از 

(20) http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-

cia-aid.html?pagewanted=all 

(21) http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-allies-agree-on-standards-for-which-

opposition-groups-in-syria-will-receive-aid/2014/02/20/7b5b8b02-9a53-11e3-b931-0204122c514b 

_story.html 

(22) http://www.infowars.com/american-terrorist-in-syria-was-working-for-cia-says-father/ 

http://fa.alalam.ir/news/1546052:1
http://www.un.org/depts/dhl/deplib/docs/ITP/S67.pdf
http://www.reuters.com/article/2013/10/17/us-syria-crisis-turkey-qaeda-idUSBRE99G06C20131017
http://www.reuters.com/article/2013/10/17/us-syria-crisis-turkey-qaeda-idUSBRE99G06C20131017
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48494
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48494
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-allies-agree-on-standards-for-which-opposition-groups-in-syria-will-receive-aid/2014/02/20/7b5b8b02-9a53-11e3-b931-0204122c514b%20_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-allies-agree-on-standards-for-which-opposition-groups-in-syria-will-receive-aid/2014/02/20/7b5b8b02-9a53-11e3-b931-0204122c514b%20_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-allies-agree-on-standards-for-which-opposition-groups-in-syria-will-receive-aid/2014/02/20/7b5b8b02-9a53-11e3-b931-0204122c514b%20_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-allies-agree-on-standards-for-which-opposition-groups-in-syria-will-receive-aid/2014/02/20/7b5b8b02-9a53-11e3-b931-0204122c514b%20_story.html
http://www.infowars.com/american-terrorist-in-syria-was-working-for-cia-says-father/
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(23) http://abcnews.go.com/Politics/polls-americans-attack-syria-support-limited-action/story? Id = 

20118605 

(24) Council Regulation (EU) No 325/2013 on 10 April 2013 amending Regulation (EU) No 36/2012 

concerning restrictive measures in view of the situation in Syria for more information see: 

 http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/syria_LAS/EU%20reg%20325.pdf 

(25)http://www.bloomberg.com/news/2013-06-22/u-s-pledges-support-for-syria-rebels-without-

specifying-details.html 

(26) Resolution (SC/11019) adopted by the Security Council’s Al-Qaida Sanctions Committee on 30 May 

2013 for more information about these sanctions see the following link: 

 http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc11019.doc.htm 

(27) The Europol TE-SAT 2012 on European Union Terrorism Situation and Trend Report, pp 8-16 also 

available on the following website: 

   https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf 

(28) http://www.reuters.com/article/2013/10/10/us-syria-crisis-arabs-idUSBRE9990F420131010 

(29) http://online.wsj.com/news /articles/SB1000 142405270230 47038045793 8297419 6840680 

(30) See for Example, EU Council Decision 2011/782/CFSP of 1 December 2011; EU Council 

Regulation No 36/2012 of 18 January 2012; EU Council Regulation No 509/2012 of 15 June 2012; 

Remarks by EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Syria, 13 March 2013; The 

European Union and Syria-Factsheet, 22 April 2013; Statement by the Spokesperson of EU High 

Representative Catherine Ashton on the recent massacre in Bayda in Syria, 4 May 2013 
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 .3 شماره دوم، سال ،مطالعات بیداری اسالمی فصلنامه ،«تركيه در این كشور
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