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چكیده
با آغاز بحران سوریه در سال  2011ميالدي ،دولتهاي مخالف نظام سوریه به اشکال مختلف كوشيدند تا
نظام مردمي سوریه را تضعيف و در نهایت ساقط كنند .در این راستا اصليترین تالش آنها ارسال
تسليحات ،بهویژه تسليحات شيميایي به تروریستها با تابعيتهاي مختلف عليالخصوص داعش بوده است
كه باالخص از زمان وقوع حمالت شيميایي بهوسيله تروریستها در اوت  ،2013تشدید شده است .این
تالشها امروزه محکوم به شکست شده و دول تسليحكننده تروریستها در سوریه درصدد آن هستند تا با
طرح ادعاهایي همچون مستقلبودن گروههاي تروریستي در سوریه ،از مسئوليت بينالمللي شانه خالي
كنند .در این مقاله ،كوشيده شده است كه عليرغم بدیهيبودن موضوع ،از طریق اتخاذ یك روش
تحليلي -توصيفي و با استناد به اصول و قواعد الزامآور حقوق بينالملل و قطعنامههاي مجمع عمومي و
شوراي امنيت سازمان ملل متحد به این پرسشها پاسخ داده شود كه چه دولتهایي در جنگ سوریه در
ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي ،مسئول بينالمللي تلقي خواهند شد؟ به چه نحوي مسئوليت
بينالمللي دول بيگانه در ارسال تسليحات به تروریسم در سوریه به اثبات ميرسد؟ نتيجه تحقيق حاضر
بدینصورت است كه ارسال تسليحات توسط ایاالتمتحده آمریکا و چندین كشور اروپایي و عربي مخالف
نظام سوریه به گروههاي تروریستي در سوریه به دليل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بينالمللي همچون منع
حمایت از تروریسم بهانحاي مختلف ،اصل عدممداخله ،عدم تجاوز كه نقض فاحش قواعد بينالمللي در
حقوق بينالملل محسوب ميشود و نيز قابليت انتساب جنایات بينالمللي ارتکابي گروههاي تروریستي
همچون داعش ،جبهه النصره ،سکورالشام كه همگي از گروههاي تابعه القاعده هستند به دول فوقالذكر،
مسئوليت بينالمللي دول غربي و عربي بهویژه ایاالتمتحده آمریکا در ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي در سوریه اثبات ميشود.
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جستارگشايی
بحران سوریه از  26ژانویه  ،2011با چند نقاشي دیواري توسط چند جوان در شهر درعا در مرز
اردن و جنوب سوریه آغاز شد (شریفيان ،كبيري و طحانمنش )140 :1391،سپس در 28
ژانویه  ،2011شخصي به نام حسنعلي آلکه 1در شهر الحساكه 2اقدام به خودسوزي به سبك
محمدبوعزیزي 3در تونس كرد .به دنبال این خودسوزي ،گروههاي بهظاهر حقوق بشري سوریه
كه درواقع از خارج دستور ميگرفتند ،در فيسبوك و توئيتر خویش ،جمعه  4فوریه 2011
ميالدي را بهعنوان روز خشم 4اعالم كرده و از مردم تقاضا كردند تا به بهانه این خودسوزي بر
ضد دولت بشار اسد به خيابانها

بریزند)1(.

با اینحال ،نخستين تظاهرات رسمي و گسترده بر

ضد حکومت سوریه در روز  15مارس همان سال -كه دوباره روز خشم ناميده شده بود -در
شهرهاي حساكه ،دیرالزور ،حما و درعا رخ داد كه چندهزار نفر در آن شركت داشتند
(كياني .)26 :1391،بدینصورت كه ابتدا عدهاي از جوانان سوري در شهر درعا با شعار سرنگوني
حکومت به خيابانها ریخته و پس از دستگيري آنها توسط حکومت محلي ،انتشار اخبار شکنجه
و كشتار آنها بهصورت خالف واقع در صدر اخبار رسانههاي بينالمللي مانند الجزیره ،بيبيسي
عربي ،آسوشيتدپرس و شبکههاي اجتماعي چون فيسبوك و توئيتر قرار

گرفت)2(.

استفاده از

وبگاههاي گوناگون ازجمله فيسبوك ،توئيتر و همچنين ارائه گزارشهاي مستمر و
لحظهبهلحظه توسط شبکههاي ماهوارهاي پربيننده عربي مانند العربيه ،الجزیره و تا حدودي
بيبيسي فارسي ،نقش بسيار مهم و اساسي در اطالعرساني ،ترغيب و هدایت اذهان عمومي
كشورهاي منطقه ،بهویژه جوانان داشته است (یزدانپناه درو و نامداري .)106 :1392 ،با آغاز
عمليات نظامي دولت سوریه بر ضد تروریستها ( 10ژوئن  )2011در شهرهاي مرات النومان و
جسرالشغور در نزدیك مرز خود با تركيه كه طي آن  23تروریست القاعده به هالكت رسيدند،
بحران وارد مرحله جدیدي

شد)3(.

باوجود تحقق وعدههاي بشار اسد در رسيدگي مطالبات

مردم ،به علت نفوذ عناصر حزب منحله اخوانالمسلمين در صفوف مردم ،دامنه اعتراضات
گسترده شد و به شهرهاي دیگر همچون حمص ،جسرالشغور و حماء نيز كشيده شد (شریفيان،
كبيري و طحانمنش)140 :1391،؛ بنابراین موج نخست بحران سوریه ،بيشتر از طریق
حمایتهاي مالي -رسانهاي دولتهاي بيگانه صورت گرفت .موج دوم بحران سوریه با تشدید
اوضاع به فعاليتهاي سازمانهاي حقوق بشري عرب و غربي مانند سازمان عفو بينالملل و
1. Hasan Ali Akleh
2. Al-Hasakah
3. Mohamed Bouazizi
4. Day of Rage
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دیدهبان حقوق بشربرميگردد .البته فعاليت این سازمانها محدود به آغاز زمان درگيريها از
سال  2011ميالدي نبود ،بلکه پيش از آن نيز وضعيت حقوق بشر در سوریه را به دليل منبع
قرارگرفتن اسالم در قوانين

سوریه()4

و نيز وضع قوانين كيفري

ضدهمجنسگرایي)5(،

اسفبار

ميدانستند .سازمان دیدهبان حقوق بشر در سال  2011اعالم كرد كه وضعيت حقوق بشر در
سوریه در سال  2010از همه كشورها بدتر بوده است .این سازمان با اشاره به كشتار گسترده
غيرنظاميان ازجمله در درعا ،حمص ،جسرالشغور ،حلب و همچنين پناهندهشدن گسترده مردم
سوریه در اردوگاههاي مخصوص پناهندگان در مرز تركيه با سوریه ،خواستار محکوميت دولت
سوریه شد .این در حالي بود كه عمده مردم غيرنظامي توسط تروریستها كشتهشده

بودند)6(.

سازمان عفو بينالملل با انتشار گزارشي در سال  ،2012به دسترسي به شواهد كافي براي
متهمكردن دولت سوریه به ارتکاب جنایات عليه بشریت به دليل مرگ اتباع سوریه در اثر
شکنجه و بازداشت اشاره داشت .در مقابل این انتقادات ،دولت سوریه با عفو عمومي ،وعده
اصالحات گسترده در قانون اساسي ،لغو وضعيت اضطـراري (آوریل  ،)2011مشـاركت بيشتـر
مردم در صحنه سياسي و اقتصادي سوریه ،بهانحاي مختلف سعي كرد مشاركت عمـومي مـردم
سـوریه را با خـود همـراه كند ) .(Ungo, 2013: 10-12این اصالحات گسترده منجر بدین شد
كه مردم سوریه در اعمال حق تعيين سرنوشت خود ،با رأي مثبت به بشار اسد بار دیگر وي را
بهعنوان رئيسجمهوري قانوني خود انتخاب كنند كه البته با نادیدهگرفتن این امر و حمایتهاي
حقوق بشري ،رسانهاي و مالي از گروههاي تروریستي ازجمله داعش ،احترام به اصل تعيين
سرنوشت مردم سوریه نادیده انگاشته شد .با ناكارآمدي مراحل قبلي ،دول حامي تروریسم در
سوریه به جنایتکارترین حربه خود ،یعني ارسال تسليحات به گروههاي داعش ،جبهه النصره
بهمنظور انجام حمالت شيميایي و ف روپاشي نظام مردمي سوریه دست زدند .موج سوم بحران
سوریه از  21آگوست  2013و به دنبال حمالت شيميایي در منطقه غوطه شرقي در نزدیکي
دمشق كليد خورد .از همان ساعات اوليه وقوع حمالت شيميایي ،دول غربي و عربي با انتساب
این حمالت به دولت سوریه و ادعاي كشتهشدن شمار زیادي از مردم غيرنظامي سوریه،
خواستار دخالت جامعه بينالمللي و بهخصوص شوراي امنيت سازمان ملل متحد شدند .موج
آخر ،بهانههاي الزم را براي دول غربي -عربي براي مشروع جلوهدادن كمكهاي خود بهویژه
كمكهاي تسليحاتي به گروههاي تروریست فراهم كرد.
عالوهبر ارسال تسليحات ،ایجاد پایگاههایي در منطقه ،بهویژه در تركيه و اردن بهعنوان دو
كشور همسایه سوریه براي آموزش نظامي و پناهدادن به تروریستها ،بر ابعاد جنایات بينالمللي
دول حامي تروریسم از طریق ارسال كمكهاي تسليحاتي به تروریستهاي سلفي ،ميافزاید.
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این مسئله از آنجهت واجد اهميت است كه تا پيش از وقوع تحوالت اخير در سوریه،
عمدهترین شکاف و اختالفنظر ميان ملتها و رژیمهاي منطقه ،حول نزدیکي یا دوري
رژیمهاي عرب به سياستهاي آمریکا در خاورميانه و ورود به روند سازش با رژیم صهيونيستي
یا مقابله با آن دور ميزد (موسوي .)3 :1389 ،با آغاز ناآراميها در سال  2011و تشدید بحران
و تبدیل آن به مخاصمه مسلحانه داخلي ،دولتهاي غربي بهویژه آمریکا ،انگليس و فرانسه در
كنار متحدان عرب خود و دولت تركيه ،اقدامات زیادي در جهت حمایت و پشتيباني از
گروههاي مسلح مخالف حکومت سوریه انجام دادهاند .این اقدامات از پشتيباني مالي ،لجستيکي،
اطالعاتي و تسليحاتي تا آموزش نيروهاي مسلح مخالف و حمایت مالي از آنها را در برميگيرد
(توكلي طبسي ،منصوري ،رضایي و حبيبزاده )89 :1392 ،در مقابل ،سياست دولتهاي حامي
نظام مردمي سوریه یعني جمهوري اسالمي ایران و روسيه ،مبتني بر حمایت از دولت و ملت
سوریه در جهت اجراي اصالحات و مخالفت با هرگونه مداخله خارجي است(()7پيشـوایي،
 .)7 :1391تحليلگران معتقدند كه هدف سلطهگران بينالمللي از فشار به سوریه ،تضعيف جبهه
مقاومت در منطقه است و درواقع سوریه بهاي مقاومت خود را ميپردازد و اگر سلطهگران
بتوانند دولت سوریه را ساقط كنند ،نوبت حماس و سپس نوبت حزباهلل لبنان و آنگاه نوبت
ایران ميرسد (پيشوایي .)6 :1391،این امر ،بهویژه با این واقعيت روشن ميشود كه سوریه
متغير مستقلي در عرصه تحوالت اخير منطقهاي نبوده ،بلکه در حقيقت ،انقالب اسالمي ایران
متغير مستقلي است كه سایر تحوالت ازجمله بحران سوریه از آن تأثير ميپذیرند و تالش غرب،
گسستن جبهه منطقهاي مقاومت بوده است(()8پورحسن .)22 :1391،بر مبناي بند 182
گزارش  15فوریه سال  2011هيئت كارشناسان سازمان ملل متحد راجع به تحریمهاي ليبي
كه در بخشي به انتقال غيرقانوني تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه ميپردازد -انتقال
تسليحات بهوسيله گروههاي غيردولتي و دولتي به سوریه از سه راه مرزهاي هوایي تركيه ،مرز
دریایي لبنان و از طریق كشور قطر صورت گرفته است .با توجه به گزارش كميسيون مستقل
بينالمللي ت حقيق راجع به جمهوري عربي سوریه شوراي حقوق بشر ملل متحد( ،گروههاي
مخالف دولت سوریه ،مرتکب جنایات جنگي ازجمله كشتار ،اعدام فراقانوني ،شکنجه،

گروگانگيري و حمله به مناطق حفاظتشده ]در

مخاصمات[()9

در سوریه شده و كاربرد

تسليحات بيگانه در ارتکاب این جنایات ،نقش بيبدیلي ایفا نموده است)؛ مسئوليت بينالمللي
مضاعف دولتهاي حامي تروریستها در سوریه اثبات ميشود .هماكنون دول بيگانه حامي
ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه براي بري ساختن خود از مسئوليت
بينالمللي در این راستا ،سعي بر آن دارند تا القا نمایند كه گروههاي تروریستي ،بهویژه داعش
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در عراق و سوریه به خودكفایي مالي و تسليحاتي رسيدهاند ازجمله در مورد داعش كه مدعياند
درآمد خود را از فروش نفت از مناطق زیر كنترل خود و فروش اشياي قدیمي غارتشده از
اماكن تاریخي سوریه و عراق بهدست ميآورد

)2014: 24

 .(Sekulow,تسليحات و تجهيزات

نظامي موجود در دستان گروههاي تروریستي از نوع تسليحات گرانقيمت بوده كه شائبه تهيه
آنها را از بازارهاي سياه قاچاق تسليحات و همچنين وجود جنگ داخلي در سوریه را رد ميكند،
چراكه بر مبناي یك ایده مسلط نظامي ،تنها سالحهاي ارزان صرفنظر از سایر عوامل منجر به
جنگ داخلي ميشوند ) .(Florquin, 2014: 324در همين راستا ،سازمانهاي بينالمللي حقوق
بشري ازجمله سازمان عفو بينالملل از جامعه جهاني خواستهاند كه براي جلوگيري از انتقال
سالح به داعش و دیگر گروههاي مسلح در سوریه به كمك این نهادهاي بينالمللي بشتابند تا از
بروز هر چه بيشتر فاجعه انساني جلوگيري كنند )10(.در پایان باید گفت كه حمایت تسليحاتي
دول غربي و عربي از تروریسم بينالمللي ،مسئوليت بينالمللي مستقيم آنها را در پي خواهد
داشت؛ چرا كه (مسئوليت مستقيم در روابط بينالمللي ،هنگامي مصداق دارد كه عمل خالف
قانون كه موجب خسارت شده است از طرف یکي از سازمانهاي قضایيه ،اجرایيه یا مقننه یك
دولت صورت گرفته باشد؛ زیرا شکي نيست كه دولت ،في حد ذاته شخصيت فعالي نيست ،بلکه
سازمانهاي اداري و مأموران آن به نام او اجراي قانون و اعمال حاكميت ميكنند (فيوضي،
.)23 :1357

 .1عملكرد بینالمللی تروريسم در سوريه
براي شناخت مسئوليت بينالمللي دول تسليحكننده تروریستها در سوریه ،نخستين گام
شناخت عملکرد بينالمللي تروریسم در سوریه است .اینكه مشخصههاي عملکرد بينالمللي
تروریسم در سوریه چه هست یا اینکه گروههاي عمده تروریستي موجود در سوریه ،كدام
گروهها ميباشند از موضوعات اساسي هستند كه در زمينه شناخت عملکرد بينالمللي تروریسم
به مخاطب كمك شایاني ميكند .از اینرو ،در این بخش در قالب دو قسمت مشخصههاي
عملکرد بينالمللي تروریسم در سوریه و همچنين گروههاي عمده موجود تروریستي در سوریه
به تبيين موضوع خواهيم پرداخت.
 .1-1مشخصههای عملكرد بینالمللی تروريسم در سوريه
بدون شك ،عملکرد بينالمللي تروریسم در سوریه واجد مشخصات متعدد و متنوعي است كه
پرداختن بدانها در قالب یك مقاله مختصر نميتواند صورت بپذیرد .از سوي دیگر ،عملکرد
بينالمللي تروریسم در سوریه مشتمل بر ویژگيها و مشخصات خاصي است كه در نقاط
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كمتري كه گروههاي تروریستي تاكنون در آن فعاليت داشتهاند ،مشاهدهشده است .از اینرو ،در
این بخش به دو مشخصه متمایز عملکرد بينالمللي تروریسم در سوریه ،یعني حضور بيشمار
اتباع بيگانه و تسلط بر شهرها و روستاهاي دورافتاده و مرزي با كنترل ضعيف پرداخته ميشود.
 .1-1-1حضور بیشمار اتباع بیگانه

حضور اتباع بيگانه در گروههاي تروریستي سلفي در سوریه یکي دیگر از مشخصههاي بارز
عملکرد بينالمللي تروریسم در سوریه محسوب ميگردد .البته پيش از این نيز ،بيگانگان در
جنگهاي بالکان ،افغانستان و عراق حضور داشتهاند ،اما آنچه موجب نگراني عمده و متمایزي
نسبت به حضور خارجيان در سوریه است ،مشاركت باالي آنها در جریان مخاصمات سوریه
بهگونهاي كه برخالف حضور كمرنگ  1تا  15درصد آنها در مخاصمات پيشين ،این مشاركت در
سوریه بر مبناي برخي تخمينها به حدود  50درصد به باال

ميرسد)11(.

در دو نامه كه بشار

جعفري ،نماینده دولت سوریه در سازمان ملل متحد به ترتيب در  23اكتبر  2012و  21نوامبر
 2012به رئيس شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل متحد فرستاده است ،بر حضور وسيع
اتباع خارجي تأكيد شده است .كما اینکه در نامه نخست در  23اكتبر  ،2012وي خاطرنشان
ساخت كه این نامه حاوي فهرست  108نفر از اتباع خارجي است كه تاكنون بهعنوان تروریست
در سوریه دستگيرشدهاند .در این نامه ،اشارهشده بود كه این اتباع ،عضو گروه القاعده و از اتباع
كشورهاي لبنان ،اردن ،تونس ،ليبي ،مصر و استراليا ميباشند .در نامه دوم در  21نوامبر
 ،2012بشار جعفري به فهرست  143نفر از اتباع خارجي تروریست كه در جنگ سوریه به
هالكت رسيده بودند ،اشاره داشت .نامه مزبور كه شامل اطالعاتي همانند نام ،سن ،تاریخ و محل
تولد و تابعيت بسياري از تروریستها است مشخص مينماید كه آنها تابعيت خارجي داشته و
بهصورت غيرقانوني وارد خاك سوریه شدهاند و از اتباع كشورهایي چون عربستان سعودي ،قطر،
ليبي ،پاكستان ،منطقه چچن در روسيه ،اردن ،تركيه و ...ميباشند .اگرچه ،بشار اسد این نامهها
را سپس بهتمامي كميتههاي مسئول مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد فرستاد ،اما هيچ
واكنشي را در پي نداشت ( .(Noonan, 2010: 25-27اتباع خارجي در این گروههاي تروریستي،
عمدتاً از اتباع كشورهاي عربي ،كشورهاي اروپایي و منطقه چچن روسيه ميباشند .از ميان
تروریستهاي بيگانه تبعه كشورهاي اروپاي غربي ،كشورهاي بلژیك ،انگلستان ،فرانسه ،هلند و
آلمان و باقي آن از ناحيه منطقه چچن روسيه بيشترین مشاركت را در گروههاي تروریستي در
سوریه داشته و عمدتاً جز سه گروه تروریستي النصره ،جيشالمهاجرین و االنصار و نيز
سکورالشام ميباشند ).(Jenkins, 2013: 2-5
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 .2-1-1تسلط بر شهرها و روستاهای دورافتاده و مرزی با کنترل ضعیف

بررسي مناطق تحت تسلط گروههاي تروریستي در سوریه نشانگر آن بوده كه آنها بهمنظور
تضعيف نظام سوریه بهویژه در افکار عمومي بينالمللي عمدتاً بر شهرها و روستاهایي تسلط
پيداكردهاند كه كامالً مرزي و دورافتاده بوده و دولت سوریه كنترل مؤثري بر این شهرها نداشته
است )12(.با نگاهي به مناطق تحت تسلط گروههاي تروریستي این ادعا ثابت ميشود؛ براي نمونه
گروه تروریستي داعش با حمایت مستقيم تركيه چهار شهر مرزي سوریه با تركيه یعني عطمه،
الباب ،عزاز و جرابلوس یا مناطق ساحلي كناره دریاي مدیترانه همچون طرطوس و باتياس را در
اختيار دارد .این امر حمایت دولتهاي خارجي ،بهویژه دول همسایه سوریه ،یعني تركيه و اردن
و نقش آنها را در حمایت از گروههاي تروریستي در سوریه آشکارتر ميسازد كه در بخش سوم
مقاله در مورد مسئوليت بينالمللي دول ارسالكننده تسليحات به گروههاي تروریستي در
سوریه بيشتر بدان پرداخته خواهد شد .تخصص الزم در جنگيدن بهعنوان آخرین ویژگي
عملکرد بينالمللي تروریسم در سوریه یاد ميشود؛ بدین معنا كه اگرچه اكثر تروریستها،
بهویژه تروریستهایي كه در ميادین نبرد پيشين چون افغانستان و عراق به نبرد ميپرداختند
به سبب عدم آموزشهاي نظامي منسجم ،قابليت بهكارگيري سالحهاي پيشرفته را نداشتند ،در
سوریه دیده ميشود كه تروریستها از سالحهاي پيشرفته ،نظير تانك نيز استفاده ميكنند كه
این نشان از آموزش آنها توسط نيروهاي

سازمانیافته خارجي دارد.

 .2-2گروههای عمده تروريستی عامل در سوريه
گروههاي تروریستي بسياري در سوریه از آغاز بحران در  28ژانویه  2011تا به امروز در حال
فعاليت بودهاند كه نامبردن از تمامي آنها در قالب یك مقاله امکانپذیر نيست ،اما بهصورت
عمده ميتوان گروههاي تروریستي مزبور را در قالب دو گروه عمده جبهه النصره 5و داعش
تقسيمبندي كرد.
 .1-2-2جبهه النصره

برمبنـاي گـزارش مجلـه آلمـاني داي ولت 6به نقل از منابع اطالعاتي غـربي ،رهبـر القاعده
ایمن الظواهري در سال  ،2011سه هماهنگكننده به رهبري الفاتح ابومحمد الجوالني را براي
آموزش اعضاي گروههاي تروریستي بهمنظور نبرد در سوریه فرستاد .پس از آغاز بحران در

سوریه ،الجوالني با تأسيس گروه تروریستي جبهه النصره ،نام خود را نيز به امير جبهه النصره
تغيير داد ) .(Rabasa and Benard, 2014: 132گروه مزبور كه هدفش را احياي مرزهاي امت
5. Al-Nosra Front
6. Die Welt
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اسالمي ميداند ) .(Masters, 2014: 10پس از اعالم موجودیتش در ژانویه  2012با استفاده از
حمالت انتحاري ،ماشينهاي بمبگذاريشده و بمبهاي كنار جادهاي ،شمار زیادي از
غيرنظاميان ،خبرنگاران و اعضاي ارتش سوریه بهخصوص در شهرهاي ادلب ،حلب و دیرالزور را
كشتهاند ،بهگونهاي كه از بين  75بمبگذاري انتحاري در سوریه از آغاز بحران سوریه در سال
 2011كه منجر به كشتهشدن بسياري از افراد غيرنظامي شده است ،بيش از  51فقره از آنها
توسط گروه تروریستي جبهه النصره صورت پذیرفته است

).(Wikipedia.com/syria, 2014: 2

وجود مناطق تحت اشغال این گروه در نزدیکي منطقه اشغالي بلنديهاي جوالن و نيز اینکه
رهبران اصلي آن ازجمله الفاتح ابومحمد الجوالني از این مناطق به هدایت گروه جبهه النصره
ميپردازند ،همچنين عدم واكنش رژیم صهيونيستي به این اعمال خصمانه ،نشاندهنده حمایت
رژیم صهيونيستي از این گروه ميباشد )13(.این گروه در  23دسامبر  ،2012منطقه پروازممنوع
بر فراز شهر حلب را ایجاد نموده و اعالم كرد كه هر نوع هواپيمایي اعم از تجاري و جنگي را با
سالحهاي ضدهوایي  23و  27ميليمتري هدف قرار

ميدهد)14(.

ازجمله ميتوان از حمله 10

مي  2013این گروه به ساختمان اطالعات ارتش سوریه در بخش الغزاز در جنوب دمشق اشاره
داشت كه طي آن شمار زیادي از افسران ارتش سوریه و نيز غيرنظاميان به شهادت رسيدند.
همچنين ميتوان به اعدام خودسرانه  13نفر از غيرنظاميان در  29مي  2012توسط این گروه
اشاره كرد )15(.جنایات گروه تروریستي جبهه النصره در اسناد بينالمللي نيز جلوهگر شده است
كما اینکه گزارش دیدهبان حقوق بشر حاكي از كشتار  190نفر غيرنظامي توسط جبههالنصره
در  4آگوست در منطقه رازقيه ميباشد .در زمان نگارش این گزارش براساس منابع اطالعاتي
تروریستها 200،نفر از غيرنظاميان كه عمده آنها زن و كودك بودند بهوسيله دو گروه داعش و
جيشالمهاجرین و االنصار ،به گروگان گرفته شدهاند .این گزارش حاكي است كه تروریستها
عمدتاً ،از طریق پایگاه هوایي استان هاتاي در تركيه به این منطقه آورده شدهاند و از دولت
تركيه ميخواهد نظارتهاي خود را بر مناطق مرزي افزایش دهد تا عبور و مرور تروریستها با
محدودیت بيشتري روبهرو شود .ارتکاب چندین عمليات مشترك جنایتآميز تروریستي در
سوریه ازجمله اشغال پایگاه هوایي تفت ناز در استان ادلب در اواخر آگوست  2012توسط
گروههایي از احرارالشام ،جبهه النصره و دیگر گروههاي مستقل تروریستي كه داراي منافع و
اهداف متفاوت از عمليات تروریستي در سوریه هستند ،بدون شك هماهنگي و مدیریت این
گروههاي تروریستي توسط دولتهاي خارجي را قطعي ميسازد.
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 .2-2-2دولت اسالمی عراق و شام (داعش)

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

دنبال حمالت آمریکا در عراق در سال  ،2003توسط یك تبعه اردني به نام ابومصعبالزرقاوي
تحت نام جماعت التوحيد و الجهاد شکل گرفت .این گروه در سال  ،2004به عضویت القاعده
درآمده و نماینده القاعده در عراق محسوب ميشد كه رهبر خود را اسامه بنالدن ميدانست .در
بهار  ،2006الضرغاوي كه خود را هماینك امير ميخواند ،شروع به اجراي قوانين شرعي سلفي
در مناطق سني عراق ازجمله اعدامهاي فراقانوني افراد كرد .این گروه پس از مرگ ابومصب
الضرغاوي در سال  2006در اثر حمله هوایي ایاالتمتحده ،با اتحاد با چند گروه تروریستي
دیگر ازجمله شوراي مجاهدین و جندالصحابه نام خود را به دولت اسالمي عراق تغيير داد
) .(Sackelmore, 2014: 28در سال  ،2010ابوبکر البغدادي پس از مرگ برادر خود ،ابوعمر
البغدادي ،فرماندهي گروه تروریستي دولت اسالمي عراق را برعهده گرفت .از اینپس ،جریان
ورود اعضاي ارتش سابق بعثي صدام حسين به این گروه شدت گرفت .پس از چندي ،البغدادي
نام گروه تروریستي مزبور را به دولت اسالمي عراق و شام یا به اختصار داعش تغيير داد .پس از
اینکه البغدادي ،شهر موصل عراق را تصرف كرد ،لقب خود را به خليفه اسالمي تغيير داده و
محدوده خالفت خود را از دریاي مدیترانه تا خليجفارس اعالم كرد.
عمده شهرهاي تحت تصرف این گروه در شمال سوریه در محدوده مرز تركيه و عراق
است ،بهویژه استان الرقه كه داعش آن را پایتخت خود دانسته ) (Belcher, 2014: 26و گذرگاه
مرزي ميان تركيه و سوریه نيز از آنجا ميگذرد .داعش با تسلط بر این مناطق مانع از اعطاي
كمكهاي بشردوستانه بينالمللي ،بهویژه كمكهاي دارویي به مردم شده است

(Amnesty

) .International, 2013: 2-5وجود مناطق تحت تسلط این گروه تروریستي در نزدیکي تركيه و
عدم واكنش دولت تركيه به رفتوآمدهاي عناصر این گروه در قالب پناهندگان به داخل تركيه
(در حالي كه تركيه با استفاده از موشكهاي پاتریوت ناتو كه در مرز تركيه و سوریه مستقر
است ،به راحتي ميتواند تروریستهاي داعش را هدف قرار دهد) نشان از حمایت دولت تركيه
از این گروه

دارد)16(.

اقدامات این گروههاي تروریستي ،نهتنها ناقض قواعد بينالمللي

بشردوستانه است ،بلکه مراعات موازین حقوق بشري ازجمله آزادي عقيده و مذهب كه در
دوران حکومت بشار اسد در سرتا سر سوریه جاري و ساري بوده است را با چالش مواجه
ميسازد .ازجمله این اقدامات ميتوان به عدم اجازه تحصيل دانشآموزان ،شکنجه و كشتار افراد
در زندانهاي مخفي و آتشزدن انجيل توسط گروه داعش در شهرالرقه خبر داد
).International, 2013: 3

(Amnesty
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 .3ادله دولتهای تسلیحکننده تروريستها در سوريه
دول تسليحكننده گروههاي تروریستي در سوریه ،سه دليل عمده را بهمنظور كمكهاي
تسليحاتي خویش به این گروهها تاكنون مطرح كردهاند.1 :كمك به اجراي حق تعيين سرنوشت
توسط خلق سوریه؛ .2كمك به جلوگيري از نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه؛  .3مقابله با
سایر گروههاي تروریستي در سوریه در چارچوب ائتالف ضدداعش .در این بين ،اصليترین
دليلي كه در ابتدا از سوي دول تسليحكننده گروههاي تروریستي در سوریه مورد استناد واقع
ميشد ،دول تسليحكننده كمك به اجراي حق تعيين سرنوشت خلق سوریه بوده است .با
اینحال ،با توجه به تحوالت وسيع پيشآمده در سوریه ،امروزه مقابله با سایر گروههاي
تروریستي در سوریه در چارچوب ائتالف ضدداعش است كه اصليترین دليل حمایتهاي
تسليحاتي دول بيگانه از تروریسم در سوریه را تشکيل ميدهد .در ادامه ،دالیل دولتهاي
تسليحكننده تروریستها در قالب سه محور كمك به اجراي حق تعيين سرنوشت توسط مردم
سوریه ،كمك به جلوگيري از نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه و مقابله با سایر گروههاي
تروریستي در سوریه در چارچوب ائتالف ضدداعش مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .1-3کمك به اجرای حق تعیین سرنوشت توسط خلق سوريه
در مورد استناد دول حامي تروریسم در ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي بر مبناي اصل
تعيين سرنوشت ،ابتدا باید به جایگاه حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل اشاره كرد .حق
تعيين سرنوشت بهعنوان یك قاعده عرفي بينالمللي و همچنين یك اصل حقوق بينالملل عام
در شماري از معاهدات بينالمللي مقرر شده است .براي نمونه ،حق تعيين سرنوشت در منشور
ملل متحد و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي بهعنوان حق «همه مردم» به رسميت
شناختهشده است .اهميت حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل نوین بهقدري است كه
برخي اعتبار قواعد آمره بينالمللي را آنگونه كه در ماده  53كنوانسيون بينالمللي حقوق
معاهدات  1969مقررشده است ،بدان دادهاند .براي نمونه تفسير كميسيون حقوق بينالملل بر
ماده  37پيشنویس مواد كنوانسيون بينالمللي حقوق معاهدات در سال  1963ميالدي تأیيد
ميكند كه حق تعيين سرنوشت یك قاعده آمره بينالمللي است ) .(Cassese, 1979: 167با
اینحال ،از آنجا كه كميسيون از ارائه مثال از قاعده آمره بينالمللي در متن كنوانسيون
بينالمللي حقوق معاهدات امتناع ورزید ،اعطاي چنين وضعيتي بهحق تعيين سرنوشت تنها به
همين تفسير محدود ماند .پس از تصویب پيشنویس نهایي در كميسيون حقوق بينالملل و
ارسال آن براي كميته ششم مجمع عمومي ملل متحد ،در كميته مزبور نيز نمایندگان برخي
دولتها همچون اوكراین ،چکسلواكي ،پرو و پاكستان حمایت خویش را از تلقي حق تعيين
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سرنوشت بهعنوان یك قاعده آمره بينالمللي اعالم داشتند ) .(Cassese, 1979: 167اعالميه
اصول حقوق بينالملل در ارتباط با روابط دوستانه و همکاري در ميان دولتها 7اصل مزبور را
بهصراحت مورد پيشبيني قرار ميدهد .همچنين حق تعيين سرنوشت در بند  2ماده  1منشور
ملل متحد بهعنوان یکي از اهداف سازمان ملل متحد ،یعني «توسعه روابط دوستانه ميان
ملتها مبتني بر احترام به اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم و اتخاذ سایر
شيوههاي متناسب براي تقویت صلح جهاني» ذكر شد .در قضيه تيمور شرقي بين پرتغال و
اتریش ،حق تعيين سرنوشت از سوي دیوان بينالمللي دادگستري بهعنوان «یکي از اصول
اساسي حقوق بينالملل معاصر» تلقي شد

(Case Concerning East Timor [Portugal v

) Australia] Merits, 1995: para 29حق تعيين سرنوشت در ماده یك مشترك ميثاقين
بينالمللي حقوق مدني ،سياسي و حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مندرج است ،بهگونهاي
كه بر مبناي آن .1« :كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند .بهموجب حق مزبور ،ملل وضع
سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين
ميكنند؛  .2كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي ،بدون
اخالل با الزامات ناشي از همکاري اقتصادي بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق
بينالملل آزادانه هرگونه تصرفي بنمایند -در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسایل معاش خود
محروم كرد؛  .3دولتهاي طرف این ميثاق ازجمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي
غيرخودمختار و تحت قيموميت مکلف هستند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام

این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت كنند».
حق تعيين سرنوشت به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم ميشود .حق محدود و استثنایي
تعيين سرنوشت خارجي؛ یعني حق به تعيين وضعيت بينالمللي یك سرزمين براي مردمي كه
از زندگي سياسي محروم ماندهاند و دوم حق تعيين سرنوشت داخلي براي مردمان بومي
) .(Wheatley, 2005: 66در حقوق بينالملل ،اصل آزادي ملتها در تعيين سرنوشت خود
بهعنوان یك اصل الزامآور پذیرفتهشده و عرف بينالمللي ،تنها سه عامل استعمار ،اشغال بيگانه
و رژیمهاي نژادپرست را بهعنوان استثنایي بر این اصل و امکان مداخله دول بيگانه را پذیرفته
است .در فقدان هر یك از عوامل ذكر شده در باال ،حقوق بينالملل بههيچعنوان اعمال تعيين
سرنوشت را به هيچ وسيله ازجمله ارسال تسليحات به مردم یك كشور براي براندازي حکومت
آن مورد شناسایي قرار نميدهد .وضعيت اخير در جنگ سوریه نيز حاكم بوده و اقدام

7. The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Cooperation Among States.
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دولتهاي بيگانه در سوریه در ارسال تسليحات به تروریستها فاقد هرگونه مبنایي در حقوق
بينالملل حاكم بر حق تعيين سرنوشت است؛ بنابراین ،مسئوليت بينالمللي آنها را در پي دارد.
همچنين استناد به وجود اقليتهاي مذهبي یا زباني براي ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي در سوریه از مشروعيت برخوردار نيست ،چراكه مجمع عمومي ،بهمانند شوراي امنيت
ملل متحد ،تاكنون هرگز بهحق تعيين سرنوشت به نفع یك اقليت مذهبي یا زباني در داخل
یك دولت استناد نکرده است (شافع .)181 :1392 ،ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در
سوریه توسط اتحاد عربي -غربي بهمنظور تغيير رژیم و تجزیه این كشور ،در دسته اقدامات
تالفيجویانه در حقوق بينالملل قرار ميگيرد .اقدام تالفيجویانه با توجه به بند  4ماده 2
منشور و استثنائات آن در منشور ملل متحد ،یعني دفاع مشروع و مجوز شوراي امنيت براي
توسل بهزور بر اساس فصل هفتم ،مشروعيت ندارد .با توجه به اینکه حتي اگر نقض تعهدي هم
از سوي دولت سوریه صورت گرفته بود ،بازهم ارسال تسليحات به تروریستها توسط دول
بيگانه كه ميتواند یکي از مصادیق اقدامات تالفيجویانه را تشکيل دهد ،نميتواند قابليت توجيه
داشته باشد؛ بنابراین اقدام این دولتها خود موجد مسئوليت بينالمللي براي آنها را فراهم
خواهد آورد .اركان سازمان ملل هم چون شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در
طي قطعنامههاي متعدد مشروعيت اقدامات تالفيجویانه را زیر سؤال برده است .ازجمله اینکه،
شوراي امنيت در قطعنامه  188در سال  ،1964اقدام تالفيجویانه را بهعنوان اقدامي مغایر
اهداف و اصول منشور ملل متحد ،محکوم ميكند .همچنين مجمع عمومي سازمان ملل متحد
نيز در اعالميه راجع به روابط دوستانه و همکاري بين دولتها منضم به قطعنامه  ،2526هرگونه
اقدام تالفيجویانه را رد مينماید .از سوي دیگر ،حتي اگر ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي را در چارچوب اقدامات متقابل در حقوق بينالملل بدانيم نيز ،باید به این شرط اصلي
در اعمال اقدامات متقابل توجه كرد كه نباید ناقض قواعد آمره بينالمللي بود ،درحاليكه اگر
حتي ارسال كمك به تروریستها را در چارچوب اقدامات متقابل در سوریه محسوب نمایيم،
بازهم این ارسال با قواعد آمره بينالمللي همچون اصل عدممداخله ،اصل حق ملتها در تعيين
سرنوشت خود ،اصل منع جنایات جنگي و جنایت عليه بشریت ،اصل منع تجاوز و  ...تعارض
پيدا ميكند (ضيایي بيگدلي.)485 :1386،
.2-3کمك برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط نظام سوريه
این استدالل عمدتاً از سوي كشورهاي اروپایي و اتحادیه اروپا بهمنظور توجيه ارسال تسليحات
به گروههاي تروریستي آورده ميشود .این امر بهویژه از زمان حمالت شيميایي آگوست 2013
در منطقه غوطه شرقي دمشق سوریه شدت گرفت .بااینحال ،باید از یكسو در مورد ارتکاب
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حمالت شيميایي گفت كه در هيچیك از اسناد بينالمللي ذیربط ازجمله سازمان منع تسليحات
شيميایي ،دولت سوریه عامل حمالت دانسته نشده بود و از اینرو ،هرگونه تفسير یكجانبه از
این حمالت و مبنا قراردادن آن براي ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه ،منجر
به مسئوليت بينالمللي دولتهاي حمایتكننده از آن ميشود .از سوي دیگر ،افشاگريهاي
سيمور هرش ،8خبرنگار سرشناس و متنفذ آمریکایي و پایگاه اینترنتي كهنه سرباز نشان
ميدهند كه گاز سارین مورد استفاده در حمالت شيميایي  21آگوست در منطقه غوطه شرقي
با گازهاي سارین در تأسيسات شيميایي سوریه تفاوت بنيادین داشته و آمریکا از طریق یکي از
آزمایشگاههاي سري خود در گرجستان موسوم به سنترال رفرنس 9با عامليت ریچارد لوگر،
سناتور اسبق آمریکایي مبادرت به انتقال آن به تركيه كرده كه دولت اردوغان با آگاهي دستور
انتقال آن به سوریه از طریق جبهه النصره را صادر و جبهه النصره و حاميان منطقهاي و
فرامنطقهاي آن مسئول بينالمللي در قالب این حمالت تلقي ميشوند ).(Hersh, 2013: 9-12
در مورد رعایت حقوق بشر در سوریه نيز باید به استناد به گزارش وزارت امور خارجه و
اداره مشتركالمنافع بریتانيا در سال  2012اشاره كرد كه بسياري از نمودهاي حقوق بشر
همچون آزادي مذهب -كه در قانون اساسي سوریه بهرسميت شناخته شده است -پيش از آغاز
بحران سوریه از وضعيت نسبي مطلوبي برخوردار بوده و این عملکرد گروههاي تروریستي
«حمایتشده از سوي دول عربي و غربي» بوده است كه رعایت حقوق بشر را در این كشور در
ساليان اخير با معض ل مواجه ساخته است و بسياري از اعمال مخالف حقوق بشر ازجمله تجاوز
جنسي به زنان ،بهرهبرداري جنسي از آنان و ازدواجهاي اجباري توسط این گروههاي تروریستي
انجامشده است ).(Great Britain Foreign and Commonwealth Office, 2013: 237
 .3-3مقابله با ساير گروههای تروريستی در سوريه در چارچوب ائتالف ضدداعش
جدیدترین مبنایي كه توسط دولتهاي غربي از جمله ایاالتمتحده آمریکا براي
مشروعيتبخشي به ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي ،در سوریه بيانشده است ،كمك
بدانها بهمنظور مقابله با سایر گروههاي تروریستي ،بهویژه داعش در چارچوب ائتالف موسوم به
«ائتالف ضدداعش» ميباشد .در چارچوب این ائتالف ،اخباري از مسئوالن آمریکایي گزارش
شده بود كه عربستان سعودي با ایجاد اردوگاههایي براي آموزش گروههاي تروریستي مطلوب
آنها در چارچوب طرح ایاالتمتحده براي مقابله با داعش موافقت كرده است .حتي آمریکا اعالم
كرده قصد دارد بيش از  500مخالف دولت سوریه را براي جنگ با داعش در عربستان آموزش
8. Seymour Myron Hersh
9. Central Reference Laboratory
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دهد .در این راستا ،استداللهاي مختلفي از سوي مقامات آمریکایي بهمنظور مشروع
قلمدادكردن اقدام خود در چارچوب ائتالف ضد داعش مطرح شده است كه مهمترین آن دفاع
مشروع پيشدستانه است كه در ذیل بدان اشاره ميشود.
یکي از استدالالتي كه از سوي مقامات ،بهویژه آمریکایي در توجيه مأموریت خود به نام
تصميم ذاتي 10در چارچوب ائتالف ضدداعش (متشکل از ایاالتمتحده آمریکا ،استراليا ،بلژیك،
كانادا ،دانمارك ،فرانس ،هلند ،بریتانيا ،بحرین ،اردن ،قطر ،عربستان سعودي و امارات متحده
عربي) آورده شده است ،دفاع مشروع پيشدستانه است كه آن را بر مبناي قطعنامههاي 1368
و  1373توجيه ميكنند؛ توضيح آنکه در حقوق بينالملل ،درصورتيكه فعاليتهاي تروریستي
بهگونهاي باشد كه حمله مسلحانه محسوب گردد ،صرفاً دولتي كه موردحمله تروریستي
قرارگرفته و قرباني تلقي ميشود ،ميتواند بر اساس ضرورت و تناسب ميان حمله و دفاع به این
حمالت پاسخ دهد (كرمزاده .)165 :1382 ،درباره مشروعيت یا عدم مشروعيت دفاع مشروع
پيشدستانه تاكنون نظریات مختلفي ارائهشده است ،ازجمله آنتونيو كاسسه معتقد است كه
حوادث  11سپتامبر  ،2001چارچوب حقوقي دفاع مشروع را تغيير داده و به نظر ميرسد كه
طي چند روز ،رویه تمامي دولتها در این جهت بود كه یك حمله تروریستي سازمانیافته
توسط یك سازمان تروریستي همانند تجاوز مسلحانه توسط یك دولت است و دولت قرباني
ميتواند بهحق دفاع مشروع فردي و دول ثالث در صورت درخواست دولت قرباني توسل جوید.
(شریفي .)65 :1382 ،در مقابل ،مخالفان دفاع مشروع پيشدستانه ،دو دليل عمده را در
مخالفت با اعمال دفاع مشروع پيشدستانه براي توجيه حمالت نظامي دولتها ذكر ميكنند:
 .1قاعده عرفي بينالمللي ،استفاده از دفاع مشروع پيشدستانه را به مفهوم خاص آن،
پيشبيني نکرده است؛
 .2ماده  51همه حقوق حاكم قبلي را نسخ نموده و جایي براي نوع دیگري از دفاع مشروع
باقي نگذاشته است (موسوي .)72 :1385 ،صرفنظر از غيرقانونيبودن دفاع مشروع پيشدستانه
در حقوق بينالملل ،آنچه در تمامي این تعاریف مشترك به نظر ميرسد؛ رضایت دولت قرباني
است .بهعبارتدیگر« ،در حقوق بينالملل عرفي ،قاعدهاي وجود ندارد كه به كشور دیگري اجازه
دهد بر مبناي ارزیابي خود از وضعيت ،اقدام به دفاع مشروع دستهجمعي نماید» (قاسمي و
چهاربخش .)56 :1390 ،این امر در تفسير كميسيون حقوق بينالمللي از ماده  20طرح
مسئوليت بينالمللي دولتها نيز مورد تأیيد قرارگرفته است (ابراهيمگل .)134 :1392،در
فقدان رضایت دولت قرباني ،تنها با توسل به قطعنامههاي شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم
10. Inherent Resolve
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آن ميتوان به حمله نظامي عليه عملکرد بينالمللي تروریسم در یك كشور دست زد .بدیهي
است كه در وضعيت سوریه هيچكدام از این فروض ،حاكم نيست ،چراكه از یكسو ،مقامات
دولتي سوریه قبل از انجام عمليات ائتالف ضدداعش ،مخالفت صریح خود را با هرگونه ارسال
تسليحات بيگانه به گروههاي تروریستي اعالم كرده و آن را مخالف قواعد بينالمللي دانسته
است)17(،

از سوي دیگر ،هيچیك از قطعنامههاي شوراي امنيت ملل متحد خواستار ارسال

تسليحات به گروههاي مخالف در سوریه در چارچوب دفاع مشروع پيشدستانه نشده است .در
سطح شوراي امنيت تاكنون چندین قطعنامه ازجمله قطعنامه  2178 ،2170 ،2161به تصویب
رسيده است .در قطعنامه  ،2161شوراي امنيت از گروه كارشناسان ميخواهد تا ظرف  90روز
از تاریخ تصویب این قطعنامه ،كليه خطراتي كه بهوسيله گروههاي تروریستي داعش و النصره بر
منطقه وارد ميشود ازجمله منبع تأمين تسليحات آنها را مشخص نماید )18(.بر مبناي قطعنامه
 ،2178افراطيگري خشونتآميز (ازجمله تروریسم سلفيگري) ،تهدیدي گسترده براي صلح و
امنيت بينالمللي بوده كه بر ثبات سياسي ،انسجام ملي و بنيانهاي اساسي ،بهویژه در
كشورهاي خاورميانه ازجمله سوریه ،اثرات سوء داشته است .سوم ،قتل چند خبرنگار آمریکایي
ازجمله جيمز فولي 11و استيون ساتالف 12نميتواند توجيهكننده ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي در سوریه در چارچوب دفاع مشروع فردي باشد.
بنابراین نميتوان بر مبناي دفاع مشروع پيشدستانه ،اقدام ائتالف ضدداعش را در ارسال
تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه مشروع دانست و كشورهاي استنادكننده بدان،
ازجمله در قالب ائتالف ضدداعش به دليل عدم رضایت صریح دولت سوریه از اقدامات آنها در
خاك سوریه ،واجد مسئوليت بينالمللي هستند.

 .4مسئولیت بینالمللی دول تسلیحکننده تروريستها در سوريه
مسئوليت بينالمللي دول تسليحكننده تروریستها در سوریه ،اصليترین بخش مقاله حاضر را
تشکيل ميدهد .در این راستا ،روشهاي ارسال تسليحات به این گروهها ،مسئوليت بينالمللي
موردي دول حمایتكننده تسليحاتي از گروههاي تروریستي در سوریه و همچنين تالشهاي
این دولتها بهمنظور بريساختن خویش از مسئوليت بينالمللي از اهميت اساسي برخوردار
است كه در این بخش در قالب سه قسمت بدانها پرداخته ميشود.

11. James Foley
12. Steven Sotlof
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 .1-4روشهای ارسال تسلیحات به گروههای تروريستی در سوريه
دو روش عمده از سوي دول بيگانه براي ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه
وجود دارد كه در ادامه با تفصيل بيشتري به آن پرداخته ميشود .یکي از آنها ،سوءاستفاده از
ورود امواج پناهندگي و آوارگي اتباع سوري به كشورهاي همسایه و دیگري تشکيل گروههاي
واسطه بهظاهر شورشي نماینده خلق سوریه براي ارسال تسليحات است .قطعاً روشهاي ارسال
تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه محدود به این دو مورد نمانده و مواردي دیگر
ازجمله تأمين غيرمستقيم تسليحات از طریق بازارهاي سياه را نيز دربرميگيرد.
 .1-1-4سوءاستفاده از ورود امواج پناهندگی و آوارگی اتباع سوری به کشورهای همسايه

یکي از روشهاي بارز ،بهویژه در مورد تركيه آن است كه به نقلوانتقال تسليحات و تروریستها
در ميان افواج پناهندگان و آوارگان سوري ميپردازد ).(Dinçer, et.al, 2013: 7
گروه تروریستي داعش با حمایت مستقيم تركيه چهار شهر مرزي سوریه با تركيه ،یعني
عطمه ،الباب ،عزاز و جرابلوس را كه ورود و خروج پناهندگان و آوارگان سوري از طریق آنها
انجام ميشود ،در دست دارد ) .(U.S. Congress, 2014: 46همراه با این ارسال تسليحات،
تركيه اقدام به برخورد با گروه پ.ك.ك بهمنظور از بينبردن مانع بر سر راه ارسال تسليحات به
داخل سوریه كرده است ،چنان كه رجب طيب اردوغان ،نخستوزیر سابق و رئيسجمهوري
فعلـي تـركيه ،دراینباره ميگـوید« :مـا بـه هيچ گـروه تروریستي اجازه نخواهيم داد تـا در
شمـال سوریه ،اردوگاههایي ایجـاد كرده و تركيه را تهـدید نمـایـد» ) .(Israeli, 2013: 93این
امر از آنجا مشهودتر ميشود كه بسياري از پناهندگان و آوارگان بهاصطالح سوري در
اردوگاههاي پناهندگي سازمان ملل متحد در شهرهاي مرزي تركيه اقامت نگزیده و ثبت
نشدهاند و از اینرو ،نميتوان به طور قطع تابعيت سوري و غيرنظامي بودن آنها را تأیيد كرد
) .(Dinçer, et.al, 2013: 27این امر در كشورهاي دیگر ميزبان پناهندگان سوري به شکل
دیگـري رخ ميدهـد .براي نمـونه در اردن ،پناهنـدگان سـوري تهييج ميشوند تا با عضویت
در گـروههاي تروریستي همچون داعش ،از مزایاي عمده مادي و معنوي برخـوردار شوند
).(Young, et al. 2014:50
 .2-1-4تشكیل گروههای واسطه بهظاهر شورشی نماينده خلق سوريه برای ارسال تسلیحات

یکي دیگر از روشهایي كه بهویژه كشورهاي غربي درصدد توجيه ارسال تسليحات خود به
گروههاي تروریستي در سوریه هستند ،تشکيل گروههاي واسطه بهظاهر شورشي نماینده خلق
سوریه مانند ارتش آزاد سوریه است .در نوامبر  ،2012بسياري از گروههاي مخالف نظام سوریه

ازجمله جبهه النصره ،در كنفرانسي در قطر ،ائتالفي با عنوان ائتالف ملي نيروهاي انقالبي و
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مخالف سوري 13را تشکيل دادند ) .(Huff, Lee Roth and Project Censored, 2013:145این ائتالف
در صحنـه بينالمللي بهعنوان اصليترین دریافتكننده كمكهاي مالي و تسليحاتي اتحاد
غربي -عربي شناخته

ميشود)19(.

در تحقيقي كه توسط سي .جي .شيورز و اریك اشميت از

روزنامه نيویوركتایمز در سال  2013بر روي راهبرد غرب در تجهيز تسليحاتي گروههاي
مخالف نظام سوریه انجام شد ،مشخص گردید كه گروههاي ميانهروتر مخالف ازجمله احرارالشام
و ارتش آزاد سوریه پس از دسترسي به تسليحات توسط سازمان اطالعات مركزي آمریکا (سيا)،
آنها را به گروههاي تندروتر ازجمله جبهه النصره و داعش فروخته یا منتقل

ميكنند)20(.

 .2-4ارزيابی موردی مسئولیت بینالملل دول تسلیحکننده گروههاای تروريساتی در
سوريه
ارزیابي موردي مسئوليت بينالمللي دول تسليحكننده گروههاي تروریستي در سوریه از دیگر
ابعاد مهم عملي اثبات مسئوليت بينالمللي این دولتها در این راستا تلقي ميشود .در این
مبحث به اثبات عملي مسئوليت بينالمللي دول بيگانه در سوریه در حمایت از عملکرد
بينالملل تروریسم در سوریه با استناد به معيار كنترل كلي خواهيم پرداخت .اگرچه دولتهاي
بسياري در جریان ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه مسئول بينالملل تلقي
ميگردند ،اما در اینجا تنها به نقش اصليترین دولتها در جریان ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي در سوریه خواهيم پرداخت .بنابراین در قالب سه قسمت ایاالتمتحده آمریکا ،برخي
از دول اروپایي و برخي از دولتهاي عربي به ارزیابي عملکرد آنها در راستاي اثبات مسئوليت
بينالمللي آنها در تسليح گروههاي تروریستي در سوریه پرداخته خواهد شد.
 .1-2-4مسئولیت بینالمللی اياالتمتحده آمريكا در تسلیح گروههای تروريستی در سوريه

مهمترین دولتي كه در حمایت تسليحاتي از گروههاي تروریستي در سوریه ،از هيچ كوششي
فروگذار نبوده ،آمریکا است .مداخله ایاالتمتحده در سوریه از طریق ارسال تسليحات به
گروههاي تروریستي ،تابعي از راهبرد جامع دفاعي این كشور پس از حوادث یازده سپتامبر در
خاورميانه است كه «مسئله سالحهاي كشتارجمعي در خاورميانه بهعنوان اولویت اساسي و اوليه
در دستور كار سياستمداران آمریکا قرار گرفت تا بتوانند عالوهبر مبارزه با گسترش سالحهاي
كشتارجمعي ،اهداف دیگري را كه در این منطقه داشتند -ازجمله براندازي نظام سوریه-
پيگيري كنند» (محبينيا و صالحي.)24 :1392 ،

13. The National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces
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حمایت تسليحاتي ایاالتمتحده آمریکا از مخالفان نظام سوریه محدود به بحران فعلي در
سوریه نميشود ،سابقه مداخالت اینچنيني آمریکا در سوریه به اواسط قرن بيستم و تالش
ناموفق براي ساقط كردن دولت سوریه در سال  1956در جریان عمليات موسوم به

سرگرداني14

با همراهي ارتش و فرماندهي وزیر وقت سوریه ،ميشل بي اليان 15بازميگردد كه البته ناموفق
بود ) .(Barnes-Dacey and Levy, 2013: 6-12طي این عمليات بهمانند بحران اخير سوریه،
مقامات آمریکایي منکر هرگونه مداخله در وقایع سوریه شدند كه از آن جمله ميتوان به
اظهارات جان فاستر دالس 16وزیر امور خارجه وقت آمریکا اشاره كرد .ازجمله سایر مداخالت
آمریکا در سوریه با استفاده از حمایت از تروریسم را ميتوان به یورش شبهنظاميان در شهرك
سکریه در شرق سوریه در  26اكتبر  2008اشاره نمود كه عالوه بر تأمين مالي و تسليحاتي
تروریستها بهقصد ایجاد آشوب و ناامني در سوریه 24 ،كماندو ارتش آمریکا نيز این گروه را
مورد حمایت قرار ميدادند .در جریان این حمالت تروریستي 8 ،شهروند سوري كشته شدند.
ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در داخل سوریه كه اتفاقاً بر اساس منابع اطالعاتي خود
آمریکا در شرایط و زماني صورت ميپذیرد كه نيروها و قدرت اصلي مخالف دولت سوریه در
دستان همين گروههاي مرتبط با القاعده است كه باعث ميشود كه مسئوليت بينالمللي دولت
آمریکا در ارتکاب جنایات بينالمللي و حمایت از عملکرد تروریسم در سوریه را بپذیریم
).(Blanchard, Humidor kit, 2014: 9-12
اگرچه مقامات آمریکایي ادعا دارند كه كمكهاي تسليحاتي آنها به پس از واقعه 21
آگوست  2013بازميگردد كه قانونگذاران آمریکا خواستار افزایش كمكهاي نظامي به
مخالفان بودهاند ،امـا حتي پيش از این تـاریخ نيـز ،بنا به اسنـاد كميته روابط خارجه كنگـره،
كمكهاي نظامي آمـریکا شامـل تسليحـات كوچك ،ابزارهاي جنگي ضدتانك ،مهمـات و
آموزش نظـامي تحت اختيـار سيـا به تروریستها در سوریه انجام ميپذیرفته است
) .(Borghard, 2013: 3-5در مارس  ،2012چند قرارداد ميان ایاالتمتحده آمریکا ،قطر ،تركيه
و عربستان سعودي براي انتقال چندین ميليون دالر به منظور كمك به تروریستها منعقدشده
است تا پس از خرید تسليحات از طریق تركيه به داخل خاك سوریه انتقال یابد )21(.همچنين
ميتوان به استقرار دفاتر و پایگاههاي سازمان اطالعات مركزي آمریکا (سيا) در كشورهاي
اطراف سوریه مانند تركيه بهمنظور آموزش ،فرماندهي و كنترل تروریستها و ارسال تسليحات
بدانها اشاره

كرد)22(.

با وجود تروریستي خواندن گروههاي درگير در سوریه توسط مراجع
14. Operation Straggle
15. Michail Bey Ilyan
16. John Foster Dulles
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قانوني ،تمامي آنها داراي حساب كاربري فيسبوك و توئيتر (كه ثبتشده و تبعه آمریکا
هستند) ميباشند كه در آن اخبار جنایات هولناك خود را در سوریه فاش ساخته و به تهدیدات
خود عليه دولت قانوني سوریه ادامه ميدهند ) .(Boxx and White, 2012: 18ویکيليکس
گزارش داد كه كمكهاي تسليحاتي و مالي آمریکا به تروریستها در سوریه بهصورت مخفيانه و
از طریق بخش فعاليتهاي خاص در سيا ،ارسال ميشود .اظهارات اوباما در اوایل سپتامبر
 2013در جمع سناتورهاي آمریکایي مبني بر اینکه سيا یك گروه  50نفره از تروریستها را
آموزش داده و تسليح كرده و به داخل سوریه فرستاده است ،نخستين اقرار یك مقام آمریکایي
به مداخله در سوریه از طریق ارسال كمكهاي تسليحاتي به تروریستها است (

Baker and

 .)Weisman, 2013: 2در  17سپتامبر  ،2014مجلس نمایندگان ایاالتمتحده ،قانوني را به
تصویب رساند كه به دولت فدرال اجازه ميداد تا پایان سال  ،2014به تأمين مالي و صدور
تجهيزات نظامي خاص براي برخي گروههاي تروریستي در سوریه بپردازد ).(Glint, 2014: 56
كمكهاي تسليحاتي آمریکا بهصورت بالفعل و مشهود از زمان وقوع حمالت شيميایي در
 21اوت  2013آغاز شد .منابع اطالعاتي ایاالتمتحده آمریکا با اطمينان باال اعالم كردند كه
دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در حمالت محدود در ابتداي سال  2013استفاده كرده است
و این سناریو كه مخالفان حمالت  21آگوست را انجام دادهاند ،بسيار غيرمحتمل است .امریکا
براي اثبات ادعاي خود به دادههاي ماهوارهاي اطالعاتي خویش استناد كرد مبني بر آنكه این
حمالت از مناطق تحت كنترل دولت شامل كفربطنا ،جوبر ،عين ترمة ،درعا و مودميه انجامشده
است .استناد آمریکا به دادههاي ماهوارهاي براي توجيه كمكهاي تسليحاتي خود به گروههاي
تروریستي یادآور مستمسك حمله نظامي به عراق در سال  2003ميالدي بود كه بر مبناي
دادههاي اطالعاتي و ماهوارهاي از داشتن بمب هستهاي توسط رژیم بعثي خبر داده بود ،در
حالي كه بياعتباري آن اثبات شد .در ژوئن  ،2013دولت آمریکا اعالم داشت كه حمالت
شيميایي ،ميتواند منجر به كمك بيشتر مادي به مخالفان شود ) .(Entous, 2013: 6جدیدترین
ارسال مشهود تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه در چارچوب ائتالف بينالمللي
ضدداعش در كوباني سوریه رخ داد كه هواپيماهاي پشتيباني ایاالتمتحده در چند نوبت،
محمولههاي تسليحاتي را كه باید در دست مبارزان كرد قرار ميگرفت ،به ادعاي خود
«اشتباهي» ولي درواقع «تعمدي» به اعضاي گروه تروریستي داعش رسانيدند.
ارسال كمكهاي تسليحاتي آمریکا به گروههاي تروریستي در سوریه را ميتوان از یكسو
نشانه اوج تظاهر و دوگانگي عيني و از سوي دیگر انحصارطلبي نوین استعماري در برخورد با
پدیده تروریسم بينالمللي دانست .تظاهر و دوگانگي عيني بدین معنا است كه دولتهاي مذكور
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براي تصویب قطعنامههاي الزامآور ،بهویژه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد (ازجمله
قطعنامه  )1368مانع از اعطاي كمكهاي مستقيم و غيرمستقيم سایر دولتها به گروههاي
تروریستي شوند ،اما در عمل بهانحاي مختلف سعي مينمایند تا محدودیتهاي مقررشده توسط
خود را دور بزنند كه مشخصترین نمونه آن را ميتوان به درج عبارت «ضرورت درنظرگرفتن
منافع ملي آمریکا در صدور یا عدم صدور تسليحات به سایر نواحي جهان» در بخش  40و

a40

قانون داخلي ناظر بر صدور تسليحات آمریکا 17،به رئيسجمهور دانست كه اجازه نقض همين
قانون را با عذر كمك تسليحاتي به گروههاي تروریستي مرتبط با القاعده در سوریه ميدهد.
همچنين ارسال كمكهاي تسليحاتي توسط آمریکا و سایر دول غربي در سوریه كه نمایانگر
نوعي انحصارطلبي نوین استعماري آنها است ،بدین معناست كه با منع اعطاي كمكهاي
تسليحاتي به گروههاي تروریستي توسط دول دیگر و اختالل در نظم و امنيت بينالمللي توسط
این تروریستها در كشورهاي مخالف با آن ،زمينه بروز ابزار جدیدي در اعمال سياستهاي
استعماري دول غربي در كشورهاي گوناگون به نام تروریستها را فراهم نمودهاند؛ بهگونهاي كه
با عدم سازگاري دول مختلف باسياستهاي دول غربي ،زمينه بروز اختالل در نظم و امنيت
داخلي دول سرپيچيكننده بهوسيله حمالت تروریستي را فراهم ميآورند .البته برخي در توجيه
این رفتار دوگانه ایاالتمتحده و سایر دول غربي در محکوميت تروریسم سلفيگري،
سرمایهگذاريهاي عمدهي شيخنشينهاي عربي در این كشورها و ترس از فرار این سرمایهها را
در صورت محکومكردن این نوع تروریسم بهعنوان عامل اصلي انفعال دول غربي ذكر كردهاند
).(Ehrenfeld, 2011: 143
بهطوركلي اقدام دولت آمریکا در ارسال كمكهاي تسليحاتي به گروههاي تروریستي در
سوریه با استناد به تفسير خود از صلح و امنيت بينالمللي ،موجد مسئوليت بينالمللي براي آن
دولت تلقي خواهد شد؛ چراكه یك دولت نميتواند با استناد به قوانين داخلي خود به نقض
تعهد بينالمللي خویش بپردازد .این امر ،عالوهبر كنوانسيون حقوق معاهدات  1969وین و نيز
طرح مسئوليت بينالمللي دولتها كميسيون حقوق بينالملل ملل متحد ،در رویه قضایي
بينالمللي نيز پذیرفتهشده است .در پایان باید گفت كه كمكهاي نظامي آمریکا به تروریستها
در سـوریه ،نشـانگر نـوعي شکـاف عظيـم ميان مـردم و سياستمداران آمریکا است درحاليكه
بر اساس نظرخواهي شبکهاي ايبيسي نيوز 70،درصد پاسخدهندگان آمریکایي ،مخالف ارسال
كمكهاي نظامي آمریکا یا متحدانش به مخالفان به سوریه بودهاند ،این كمكها صورت گرفته
است)23(.

17. The Arms Export Control Act of 1976.
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 .2-2-4مسئولیت بینالمللی برخی از دول اروپايی در تسلیح تروريستها در سوريه

مسئوليت بينالمللي برخي از دول اروپایي در تسليح تروریستها در سوریه ازجمله دیگر
موضوعات مهم در چارچوب مسئوليت بينالمللي دول تسليحكننده تروریستها در سوریه
محسوب ميشود .در این راستا ،ابتدا به موافقتنامههاي اتحادیه اروپایي -كه اكثر دول اروپایي
عضو آن هستند -با سوریه پيش از بحران و سپس به موضوع مسئوليت بينالمللي برخي از دول
اروپایي در این راستا پرداخته ميشود .پيش از وقوع جنگ داخلي سوریه ،روابط اتحادیه اروپا با
سوریه در قالب «سياست همسایگي جنوبي» 18تعریف ميشد كه عالوه بر سوریه ،الجزایر ،اردن،
لبنان ،ليبي ،رژیم صهيونيستي ،تونس ،مراكش و مصر را دربرميگرفت كه به اتحادیه براي
مدیترانه 19،مشاركت یورو -مدیترانه 20نيز مشهور است .این سياست همگرایي (و نه الحاق) بين
این كشورها و اتحادیه اروپا در زمينههاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،امنيتي ،فرهنگي و
اجتماعي را شامل ميشد .اما پس از وقوع درگيريها در سوریه و بهخصوص حمایت برخي از
دولتهاي اروپایي مانند انگليس و فرانسه از تروریستها و بهرسميتشناختن و ارسال تسليحات
براي آنها ،دچار دگرگوني شد.
با توجه به اینکه اتحادیه اروپایي عنصري تعيينكننده در عرصه سياستهاي خارجي
دفاعي و امنيتي دولتهاي عضو تلقي ميشود؛ در این بخش به تصميمات اتحادیه اروپایي در
باب ارسال تسليحات به گروههاي مخالف و تروریستي در سوریه و سپس به مسئوليت
دولتهاي عضو این اتحادیه پرداخته ميشود .نخستين تصميم اتحادیه اروپایي در قبال بحران
اخير سوریه در ماه مي  2011اتخاذ شد كه بر مبناي آن ،ضمن محکومنمودن «سركوب
خشونتآميز اعتراضات مسالمتآميز» در سوریه ،تحریمهایي را عليه نظام این كشور وضع كرد.
اتحادیه اروپا سپس با اتخاذ تصميم  273/2011و آیيننامه  2011/442تمامي دولتهاي عضو
را از تأمين ،انتقال یا صادرات تسليحات و مواد مرتبط از هر نوع ازجمله مهمات و تجهيزات
شبهنظامي كه قابليت بهكارگيري در سركوب مردم سوریه را داشت ،منع كرد .این ممنوعيت
شامل وسایل نظامي غيررزمي ،تجهيزات نظامي غيركشنده و تجهيزاتي كه صرفاً براي
استفادههاي بشردوستانه یا حفاظتي ميشد را دربرنميگرفت .در ماههاي ژانویه و ژوئن ،2012
شوراي اتحادیه اروپا دو آیيننامه بسيار مهم را تصویب و مواد و خدماتي كه بر مبناي تحریم
تسليحاتي اتحادیه اروپا منع شده بود را شرح داد و از این طریق ،نظام حاكم بر تحریم
تسليحاتي اتحادیه عليه نظام سوریه را تقویت كرد .همچنين آیيننامههاي  2012/36و
18. Southern Neighborhood Policy
19. The Union for Mediterranean
20. The Euro- Mediterranean Partnership
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 2012/509دربردارنده مقررات مشابهي راجع به منع انتقال ،ارسال و صدور تجهيزات نظامي به
دولت سوریه بود كه در نظارت یا قطعكردن ارتباطات مجازي ازجمله اینترنتي كاربرد داشتند.
این اسناد دربردارنده مقرراتي راجع به منع تأمين مواد خاص نظامي بود كه ميتوانست براي
توليد یا نگهداري از تجهيزات نظامي كه قابليت بهكارگيري در سركوب داخلي مردم را دارند،
استفاده شود .در جوالي  ،2012شوراي اتحادیه اروپا بهمنظور اعمال فشار بيشتر بر نظام
سوریه ،تصميم  420/2012را اتخاذ كرد كه بهموجب آن ،تمامي دول عضو اتحادیه اروپایي
ملزم شدند تا كليه كشتيها و هواپيماهایي كه به مقصد سوریه بودند را در فرودگاهها ،بندرها و
مناطق تحت صالحيت خود مورد بازرسي قرار دهند .در نوامبر  ،2012تحریمهاي تسليحاتي
قبلي اتحادیه اروپا عليه سوریه تشدید شد .در مي  2013نيز ،انگليس و فرانسه به اتحادیه اروپا
فشار آوردند تا بهطور رسمي به مسلحكردن بيشتر برخي از گروههاي تروریستي عامل در سوریه
بپردازد .تصميم انگليس و فرانسه با مخالفت شدید سایر دولتهاي اتحادیه اروپا ازجمله هلند،
بلژیك ،روماني ،فنالند و اتریش مواجه شد؛ بهطوريكه در اواخر فوریه  ،2013شورا با اصالح
پيشنهادهاي انگليس و فرانسه ،بخشي از تحریمهاي خود را كه از سال  2011عليه نظام سوریه
به دليل سركوب تروریستها وضعشده بود ،اصالح كرد )24(.البته این امر منجر به تسهيل ارسال
سه نوع تسليحات و تجهيزات نظامي به مخالفان و گروههاي تروریستي در سوریه شد ،از جمله:
 .1تجهيـزات غيـركشنده نظامي براي حفاظت از غيرنظاميان یا ائتالف ملي سوریه؛  .2تحویل
وسایل نظامي غيررزمي به ائتالف ملي سوریه؛  .3ارائه كمكها و خدمات فني نظامي به ائتالف
ملي سوریه بهمنظور حفاظت از غيرنظاميان .در آوریل  ،2013شوراي اروپایي متعاقباً بخشي از
تحریمهاي خود عليه سوریه را اصالح كرد ،بهگونهاي كه اجازه ارسال و تأمين وسایل غيركشنده
شامل ماشينهاي مسلح و همچنين آموزش نظامي به گروههاي تروریستي را فراهم مينمود .از
مجموع این مباحث ،چند نتيجه كلي در باب ارسال تسليحات اتحادیه اروپا به گروههاي
تروریستي در سوریه اخذ ميشود .1 :تسليحات ارسالي تنها ميتواند به ائتالف ملي سوریه
تحویل داده شود؛  .2تسليحات كشورهاي عضو اتحادیه تنها باید بهمنظور حفاظت از جان
غيرنظاميان در سوریه ،ارسال شود؛  .3دولتهاي عضو باید تمامي مقررات تضميني ارسال
تسليحات ازجمله اطمينان از مصرفكننده و مقصد نهایي این تسليحات را رعایت كنند؛ .4
تصميمات براي ارسال تسليحات به سوریه باید مبتني بر سند موضع مشترك اتحادیه اروپایي
اخذ شود .5 .كشورهاي عضو اتحادیه اروپا تاكنون نتوانستهاند راجع به انتقال تسليحات به
گروههاي مخالف و تروریست در سوریه به یك موضع واحد دست یابند و از این رو ،بحث
مسئوليت بينالمللي دولتهاي عضو این اتحادیه پيش كشيده ميشود.
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پس از ذكر مقدمهاي راجع به اسناد اتحادیه اروپایي در زمينه ارسال تسليحات به
گروههاي تروریستي در سوریه ،اكنون به نقش برخي از دول اروپایي تسليحكننده تروریستها
در سوریه ميپردازیم .بهصورت مشخص چهار دولت انگليس ،فرانسه ،ایتاليا و آلمان عضو ائتالف
موسوم به دوستان سوریه بوده كه تاكنون تصميمات مشخصي را درباره ارسال تسليحات به
گروههاي تروریستي در سوریه اتخاذ نمودهاند؛ ازجمله اینكه در  22ژوئن  ،2013با صدور
بيانيه مشتركي در نشست دوستان سوریه در دوحه قطر اعالم كردند كه بدون تمييز ميان
مخالفان دولت سوریه ،هر دولتي باید به شيوه خویش بهانحاي مختلف ازجمله از طریق
تسليحاتي به تروریستها در سوریه یاري رساند)25(.همچنين انتساب مسئوليت بينالمللي
دولتهاي اروپایي بهصورت غيرمستقيم بر آنها بار گردد؛ بدین معنا كه آنها با عدم مراقبت و
احتياط الزم در مورد حضور مؤثر اتباع خود در سوریه براي انجام اعمال تروریستي عليه دولت و
مردم سوریه ،زمينه تشدید بحران ،افزایش ارسال كمكهاي تسليحاتي و در نتيجه مسئوليت
بينالمللي مضاعف خویش را مطرح كردهاند .ادعاي دولتهاي اروپایي درباره عدم مراقبت و
احتياط الزم نسبت به حضور مؤثر اتباع تروریست پذیرفتني نيست ،زیرا از  30ماه مي 2013
كميتـه تحریمهاي شوراي امنيت سازمان ملل گـروههاي تروریستي عامل در سوریه مانند
جبهه النصره را جزء تحریمهاي مربوط به گروههاي وابسته با القاعده قرار داده و بنابراین
دارایيهاي آنها مسدود و ارسال كمكهاي تسليحاتي به آنها ممنوع شده است )26(.اما استدالل
دولتهاي اروپایي ،پيش از این تاریخ نيز (با توجه به عدم تسري وصف تروریسم به این گروهها
توسط نهادهاي مسئول سازمان ملل متحد) اقناعكننده نيست؛ چـراكه بسياري از تروریستهاي
اروپایي كه در سوریه مشغول به جنگ هستند ،در گذشته بر اساس قوانين داخلي همين

كشورها به دليل جرائم تروریستي بازداشت و محکومشدهاند كه براي نمونه ميتوان از محمد
محمود ،شهروند اتریشي نام برد كه پس از سپري كردن دوران محکوميتش به جرم پانتركيسم
در اتریش ،به سوریه رفته و در آنجا به كشتار مردم بيگناه مبادرت ميكند

(Baker, Paulsen

).and Entenmanns, 2013:12-13
بهموجب قطعنامه  1373شوراي امنيت سازمان ملل اقدام دولتهاي اروپایي در پناهدادن و
عدم مجازات افراد و گروههاي تروریستي وابسته به القاعده بهمنظور تأمين ،برنامهریزي ،حمایت،
مقدمهچيني و ارتکاب اعمال تروریستي بينالمللي در سوریه ،مخالف تعهدات آنها بوده و
موجبات مسئوليت مضاعف بينالمللي آنها را درپي خواهد داشت؛ چرا كه «حقوق بينالملل
مقيد است به اینکه هيچ دولتي حق ندارد رأساً یا توسط دیگران از قلمرو حاكميت خود براي
اضرار به كشور دیگري استفاده كند .اگر دولتي عمداً یا از روي اشتباه به گروه یا گروههاي
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مخصوصي اجازه دهد در قلمروي او دست به اقداماتي بزنند كه امنيت ملي و حاكميت دولت
دیگري را نقض نماید؛ شدیداً مرتکب عمل خالف حقوق بينالملل شده است» (فيوضي:1357 ،
.)33
در پایان درباره ارسال تسليحات توسط دولتهاي اروپایي به گروههاي تروریستي در سوریه
باید خاطرنشان ساخت كه بيتفاوتي و انفعال عمدي یا سهوي دولتهاي اروپایي نسبت به
جریان حضور و مشاركت فعال اتباع خود در انجام عمليات تروریستي در سوریه در آینده با
خاتمه جنگ سوریه و بازگشت آنها به كشورهایشان ،زمينه بهمخاطرهانداختن نظم و امنيت
داخلي و حتي منطقهاي ،بروز آشوبها و ناآراميهاي اجتماعي و سياسي از طریق
رادیکاليزهشدن اتباعشان در خالل مشاركت در انجام اعمال تروریستي و نيز دریافت
آموزشهاي نظامي را محتمل ميدارد .بر اساس نتایج یك تحقيق در مورد افراد محکومشده به
دليل انجام اعمال مرتبط با تروریسم سلفيگري از سال  2001تا  2009در بين دول عضو
اتحادیه اروپا ،حدود  12درصد از این محکومان پيش از انجام اقدامات تروریستي ،مبادرت به
دریافت آموزشهاي نظامي كرده یا سابقه حضور در صحنه مخاصمات در كشورهایي مانند
افغانستان و عراق را تجربه كرده بودند ) .(Moniquet, 2013: 10-12بر همين اساس است كه
یوروپل در گزارش سال  2012تروریسم خود بر لزوم توجه بيشتر دول اروپایي به چالش عمده
بازگشت تروریستهاي سلفي به كشورهاي مذكور كه داراي قابليت استفاده از آموزشهاي
نظامي خود و تجربه مبارزه و جنگيدن تروریستي هستند ،تأكيد

ميورزد)27(.
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در این بخش به مسئوليت بينالمللي برخي دولتهاي عربي ،بهویژه عربستان سعودي و قطر در
حمایت تسليحاتي از تروریسم بينالمللي در سوریه ميپردازیم .آغاز بحران در سوریه در سال
 2011كه مصادف بانفوذ مداخلهگرایانه شوراي همکاري خليجفارس در بحرین و سركوب
شيعيان مظلوم در بحرین و عربستان بود ،دولتهاي عربي بهویژه شوراي همکاري خليجفارس را
بر آن داشت تا بهمنظور انحراف اذهان عمومي جهان عرب از این جنایات نظامیافته ،طرح
بحرانآفریني در سـوریه كـه از جبهههاي مقاومت اسالمي تلقي ميشود را در دستور كار قـرار
دهند ) .(International Crisis Group, 2013: 3-5این امر موجب شد كه دول عربي در
سازمانهاي بينالمللي كه نفوذ عمدهاي در آن داشتند ،ازجمله سازمان همکاري اسالمي و
اتحادیه عرب به محکوميت دولت سوریه بپردازند .در این ميان ،سازمان همکاريهاي اسالمي
بهعنوان نخستين سازمان بينالمللي بود كه عضویت دولت سوریه در آن به حالت تعليق درآمد.
این سازمان طي نشست فوقالعاده در مکه ،بدون دعوت از نمایندگان دولت سوریه ،عضویت
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سوریه در این سازمان را به حالت تعليق درآورد .تنها مخالف این تصميم ،جمهوري اسالمي
ایران

بود)28(.

بيانيه پایاني این نشست ،ضمن محکومكردن كشتار مردم غيرنظامي در سوریه،

خواستار توقف سریعتر این جنایات شده است .همچنين گفته شد كه اعضاي این سازمان
نميتوانند حکومتي را كه به كشتار مردم خود اقدام مينماید ،بپذیرد.
در این قسمت با وجود حمایت گسترده برخي دولتهاي عربي از عملکرد تروریسم در
سوریه ،تنها به دو دولت عربستان سعودي و قطر پرداخته ميشود .اصليترین دولت عرب حامي
عملکرد تروریسم بينالمللي در سوریه ،عربستان سعودي است .در ابتداي بحث در باب انتساب
مسئوليت بينالمللي به خاندان آل سعود در عربستان از باب ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي باید ،به چند دليل عمده اختالفانگيز ميان عربستان سعودي و سوریه اشاره نمود.1 :
سوریه بهعنوان یکي از متحدان استراتژیك اتحاد جماهير شوروي (سابق) در منطقه خاورميانه
در زمان ریاست جمهوري حافظ اسد ،اقدام به انعقاد معاهده همکاري و دوستي ميان دو دولت
نمود؛ درحاليكه عربس تان سعودي از زمان جنگ جهاني دوم زیر چتر امنيتي آمریکا و بهعنوان
یکي از بازوان آمریکا در منطقه محسوب ميشد .2 .از نظر منطقهاي ،سوریه در تمام طول
جنگ هشتساله تحميلي عراق عليه ایران ،از جمهوري اسالمي ایران دفاع نمود .این درحالي
بود كه امام خميني(ره) بهعنوان رهبر ایران ،بهطور پيوسته از تمامي تودههاي اسالمي
ميخواست تا نظام پادشاهي عربستان سعودي را ساقط كنند و در مسائل داخلي و بينالمللي
این رژیم اختالل ایجاد نمایند .3 .پس از حمله اسرائيل به لبنان در سال  ،1982سوریه نقش
محوري در پاكسازي لبنان از جنبش فتح در سازمان آزادیبخش فلسطين بهعنوان تنها سازمان
فلسطيني مورد حمایت عربستان سعودي بازي كرد.
سابقه حمایت عربستان سعودي از عملکرد تروریسم بينالمللي نه به وقایع سوریه ،بلکه
بسيار بهپيش از آن بازميگردد .عربستان سعودي در جریان تأسيس گروه تروریستي القاعده و

نيز طالبان در دهه  90ميالدي نقش فعالي را ایفا كرد ،چنان كه اسامه بنالدن ،ایمنالظواهري
و بسياري از رهبران ارشد القاعده براي حمله به مواضع مورد نظر در سطح جهان از عربستان
سعودي دستور ميگرفتند .همچنين عربستانسعودي با راهاندازي مدارس و مکاتب در
افغانستان ،پاكستان ،چچن و ...بهانحاي مختلف درصدد انحراف اذهان مسلمين به سمت
تروریسم سلفيگري و عضوگيري بـراي عمليات انتحاري القاعده بوده است

(Prados and

) .Blanchard, 2004: 8حمایت دولت عربستان از گروههاي تروریستي ضدنظام سوریه بهطور
عمده به ترور رفيقالحریري در سال  2005در لبنان و خروج ارتش سوریه از لبنان بازميگردد؛
بهگونهاي كه بخشي از سلفيها با حمایت عربستان سعودي توانستند با تشکيل جریان
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المستقبل وارد دولت لبنان شده و كوششهاي فراواني را براي ناآرامي در لبنان و سوریه بهكار
بندند .بر اساس گزارش مجله تایمز از سال  2011و در جریان بحران سوریه ،تسليحات
عربستان سعودي از طریق فردي به نام اكاب سکر 21از اعضاي جنبش المستقبل لبنان ،براي
تروریستها در سوریه فراهم ميشده است .این تسليحات كه در آغاز بحران سوریه تنها شامل
سالحهاي سبك مانند كالشينکف ،تكتيراندازها و نارنجكها ميشد ،با تشدید بحران جاي
خود را به تسليحات نيمهسنگين و پيشرفته چون موشكهاي ضدهوایي داده است .در ماه مي
 ،2012چندین نفر از مفتيهاي عربستاني وابسته به خاندان حاكم ،در شبکه اجتماعي
فيسبوك درخواست كمك مالي از پيروان خود براي خرید كمكهاي تسليحاتي براي
تروریستها در مقابله با نظام سوریه شدند؛ اگرچه مدتي بعد این درخواستها توسط دولت
عربستان سعودي مسدود شد ،اما انفعال حکومت عربستان و عدم واكنش كافي نشان از رضایت
ضمني آل سعود از چنين حركتهاي دارد .عالوهبر موارد مطروحه ،مسئوليت بينالملل دولت
عربستان در ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه از چند باب قابلطرح است.
نخست اینکه منطقه شمال شرق سوریه تا شمال عربستان سعودي مملو از جمعيت سني
ميباشند كه با پيوندهاي خویشاوندي و تجارت با یکدیگر همکاري ميكنند .بسياري از این
قبایل در زمره مزدوران خاندان حاكم عربستان از دیرباز محسوب ميشوند .حمایت از این قبایل
در نزدیکي مرز اردن و سوریه با توجه به عدم كنترل مؤثر مرزهاي جنوبي توسط دولت سوریه
موجب شده است كه این دولتها بتوانند با استفاده از همين قبایل ،كمكهاي تسليحاتي خود
را به تروریستها برسانند .براي نمونه عربستان در اواخر سال  2013اعالم كرد كه سيستم
ضدهوایي قابلحمل چيني و موشكهاي هدایتكننده ضدتانك كونکورس روسي را در اختيار
مخالفان قرار ميدهد .این تسليحات از طریق زرادخانههاي تسليحات در تركيه و اردن به دست
تروریستها ميرسد )29(.دوم اینکه اتباع عربستان سعودي بهصورت فعال در ميان تروریستهاي
دستگيرشده یا كشتهشده كه دولت سوریه ،فهرست آنها را منتشر ساخته است بهچشم
ميخورند .سوم اینکه عربستان سعودي با تالش در سازمانهاي منطقهاي همچون شوراي
همکاري خليجفارس ،اتحادیه عرب و حتي سازمان ملل براي اعمال تحریمهاي بينالمللي
ازجمله بلوكهكردن دارایيهـاي دولت سوریه ،تعليـق عضویت دولت سوریه (كه در  6فروردین
 1392خورشيدي ،بر اساس تصميم اجالس سران اتحادیه عرب ،كرسي سوریه به مخالفان داده
شده است) نقش مهمي در تقویت جایگاه تروریستها در سوریه داشته است .همچنين ،با رد
پيشنهاد دولتها عربي مبني بر نوعي گروكشي سياسي ،یعني قطع همکاري دولت سوریه با
21. Okab Sakr
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جمهوري اسالمي ایران در برابر حمایت آنها از نظام سوریه در مقابل فشارهاي بينالمللي در
بحران سوریه ،كمكهاي عربستان سعودي ،قطر و اردن از ماه آوریل و مارس  2012به بانك
مركزي سوریه ،قطع گشته كه موجب تشدید بحران در سوریه شد

(Elliot and Barder, 2012:

).2
قطر بهعنوان دومين دولت حامي تروریسم در سوریه به انحاي مختلف در ساليان اخير
تالش كرده است تا در صحنه روابط بينالمللي ،نقش محوري ایفا نماید .نخستين سابقه
آشکارشده حمایت قطر از تروریسم به حمایت از گروه تروریستي جنگجویان اسالمگراي
ليبيایي22

به سركردگي عبدالحکيم

بالحج23

در جریان جنگ ليبي در سال  2011كه از

شاخههاي القاعده در ليبي محسوب ميشود ،بازميگردد ) .(Blanchard, 2014: 4-7دولت قطر
به این نقش حمایتي خود از تروریسم در جریان بحران سوریه با ارسال كمكهاي مالي و
تسليحاتي ادامه داد .در این ميان ،مسئوليت بينالملل دولت قطر در ارسال كمكهاي
تسليحاتي به گروههاي تروریستي در سوریه ،دوچندان است؛ چراكه این دولت برخالف سایر
دولتها متحد عربي خود ،با شناسایي ضمني شوراي انتقالي سوریه نه بهعنوان نماینده مشروع
مردم سوریه ،بلکه بهعنوان حکومت سوریه ،سفارت سوریه را در  17فوریه  2013در اختيار این
مخالفان قرارداد كه این امر بهمعناي آن تلقي شده است كه كليه دارایيها ،اموال و سرمایههاي
بانکي دولت سوریه در خاك قطر در اختيار مخالفان قرار دارد .همچنين این شناسایي بدان معنا
بود كه آنها ميتوانستند با دولت قطر به انعقاد معاهدات تجاري و حتي نظامي بپردازند كه از
این باب ،انتقال تسليحات را به داخل سوریه تسهيل ميكند ) .(Dickinson, 2013:16-20از
سوي دیگر ،در كنار ارسال كمكهاي تسليحاتي و مالي ،باید به نقش پرنفوذ رسانهاي قطر،
بهویژه از طریق شبکه الجزیره در جهت افزایش خشونتهاي مسلحانه در سوریه ،اشاره داشت.
حمایت دولت قطر از تروریسم با ارسال تسليحات ادامه یافته است؛ بهگونهاي كه روزنامه
الموندو گزارش داد كه یکي از اصليترین دولتها بيگانه ارسالكننده تسليحات به گروههاي
ت روریستي در مالي كه موجب تشدید بحران در آن كشور و جنایات فجيع انساني شده است،
قطر ميباشد.
در پایان باید گفت كه حمایت برخي از دولتها عربي از تروریستها در سوریه ،بهصورت
مستقيـم و غيرمستقيـم زمينـه تقـویت خشونت و بيثبـاتي در سـوریه و بهتبـع آن منطقــه
را افـزایش ميدهـد؛ چنانکـه گـزارش گـروه توسعـه سـازمان ملـل در  23نوامبـــر 2013

22. The Libyan Islamic Fighting Group
23. Abdul Hakim Belhadj
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) (The Human Development Report 2013, 2013: 4نشان ميدهد كه جنگ داخلي و
كشتار وسيع در سوریه ،نهتنها بر سطح توسعه این كشور ،بلکه بر توسعه كشورهاي عربي،
بهویژه لبنان و اردن تأثير گذاشته و زمينه فقر عمومي در این كشورها را فراهم كرده است كه
در مقابل ارسال كمكهاي مالي ،غذایي ،بهداشتي به گروههاي تروریستي توسط برخي دولتها
عربي ،زمينه پيوستن مردم فقير عادي را به گروههاي تروریستي و افزایش خشونتهاي
منطقهاي را ،دامن زده است.
 .3-4تالش ها برای بریساختن مسئولیت بینالمللی دولت ها تسلیحکننده گروههاای
تروريستی در سوريه
بهتدریج كه اثبات شده تالشها بهمنظور براندازي نظام مردمي سوریه محکوم به شکست است،
دولتها تسليحكننده گروههاي تروریستي در سوریه ،اقدامات خویش را در جهت معکوس ،یعني
بريساختن خویش از مسئوليت بينالمللي در تسليح گروههاي تروریستي در سوریه بهپيش
ميبرند .در این راستا ،تاكنون دودسته اقدامات مشخص؛ یعني خودكفا جلوهدادن گروههاي
تروریستي عامل در سوریه و تالش براي محکومنمودن تدریجي اقدامات مسلحانه گروههاي
تروریستي در سوریه انجامشده است كه در ادامه به اقدامات پرداخته ميشود.
 .1-3-4خودکفا جلوهدادن گروههای تروريستی عامل در سوريه

ازجمله اقدامات دیگر اتحاد غربي -عربي براي بريساختن مسئوليت بينالمللي خود در ارسال
تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه ،خودكفا جلوهدادن آنها از نظر تسليحاتي و بهویژه
مالي است كه از آن جمله ميتوان به ادعاي صادرات منابع نفتي از مناطق «آزادشده» سوریه یا
پرداخت زكات از سوي مسلمانان اهل سنت اشاره كرد .نمونه چنين تالشهایي در مناطق
نفتخيز تحت تصرف داعش در عراق نظير موصل ،االنبار و بيجي كه عالوهبر نفت ،داراي ذخایر
اورانيوم ،فسفات و سایر مواد معدني ارزشمند است نيز ،دیده شده است ).(Ledra, 2014: 307
اگرچه در عالم واقع ،ممکن است كه داعش ،آنهم با حمایت مالي و تسليحاتي حاميان عرب و
غربي خود توانسته باشد با تسلط بر منابع نفتي و معدني سوریه و عراق ،بخشي از هزینههاي
خود را جبران كند ،اما اتکاي مطلق به آن ،تالشي شکستخورده از سوي حاميان آن بهمنظور
انحراف اذهان عمومي از جنایتآفریني خود در سوریه بوده است.

شماره هفتاد و هفتم  /سال بيست و چهار  /زمستان 141 1394
 .2-3-4تالش برای محكومکردن تدريجی اقدامات مسلحانه گروههای تروريستی عامل در
سوريه

یکي دیگر از اقداماتي كه بهویژه توسط دولتها غربي انجامگرفته است ،تالش براي
محکومكردن تدریجي عملکرد تروریسم بينالمللي در سوریه است .اگرچه اتحادیه اروپا در آغاز
بحران سوریه در سال  ،2011تنها ارتکاب جنایات جنگي و جنایات عليه بشریت را از ناحيه
نظام سوریه محکوم ميكرد ،اما بهمرور زمان ارتکاب این جنایات از سوي گروههاي مخالف
دولت در سوریه را نيز تأیيد و آنها را محکوم

ساخت)30(.

این محکومكردن ،گاه منجر به خلط

منافع نيز شده است .براي نمونه در دسامبر  ،2014وزارت خزانهداري ایاالتمتحده یك تاجر
قطري به نام عبدالرحمان النوامي 24را متهم به ارسال مبلغ  366هزار یورو به ابوخالد السوري،
نماینده القاعده در سوریه و فرمانده گروه تروریستي احرار الشام نموده و تحریمهایي عليه وي
وضع كرد.

فرجام
ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي توسط دولتهاي بيگانه در بحران سوریه در مخالفت
صریح با اصل عدم توسل بهزور ،اصل منع حمایت از تروریسم و اصل حق تعيين سرنوشت در
حقوق بينالملل است .صرف ارسال تسليحات به گروههاي تروریستي در سوریه ،قطعنظر از
اینکه به هدف براندازي دولت بشار اسد یا غير آن صورت پذیرفته باشد ،اقدامي است كه
موجبات انتساب مسئوليت بينالمللي را به دولتها بيگانه حامي تروریسم در سوریه فراهم
ميآورد؛ چراكه بر طبق قواعد مسلم حقوق بينالملل ،صرف حمایت از تروریسم به هر قصد و
انگيزهاي ممنوع بوده و مستوجب انتساب مسئوليت بينالمللي براي دولتها حامي گروههاي
تروریستي را فراهم ميآورد .اقدامات دولتهاي غربي و عربي در ارسال تسليحات به گروههاي
تروریستي ،عالوهبر آنکه منافي قطعنامههاي مجمع عمومي و شوراي امنيت درباره منع حمایت
از تروریسم است ،بهصورت خاص منافي تالشهاي سازمان ملل متحد در حلوفصل بحران
سوریه در قالب اقداماتي همچون طرح شش مادهاي كوفي عنان یا برگزاري اجالس ژنو یك و
نيز كوشش دولتهاي مستقل ،بهویژه جمهوري اسالمي ایران در ارائه طرح برونرفت از بحران
سوریه است .در نتيجه ،اقدامات خارج و مغایر سازمان ملل متحد دولتها عربي و غربي
ارسالكننده تسليحات به گروههاي تروریستي ،درنهایت زمينه تضعيف و شکست نظام سازمان
ملل متحد را در پي خواهد داشت .یکي از دالیل دیگر ،انتساب مسئوليت بينالمللي به دول
تسليحكننده تروریستها در سوریه ،مغایرت این اقدامات با حق تعيين سرنوشت مردم در
24. Abdul Rahman al-Nuaimi
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سوریه است .آنچه بيش از همه قصد دولتهاي ارسالكننده تسليحات به گروههاي تروریستي
در سوریه را آشکار ميسازد ،عمل دولت سوریه به وعدههایش همچون تجدیدنظر در قانون
اساسي ،برگزاري انتخابات و باالخص پيوستن به كنوانسيون منع تسليحات شيميایي پس از
حمالت شيميایي منسوب به تروریستها در  21آگوست  ،2013در مقابل عدم ایفاي تعهدات
دولتها غربي و عربي ارسالكننده تسليحات به گروههاي تروریستي ميباشد .این در حالي است
كه پس از انجام تعهدات توسط دولت سوریه و رفع تردیدها ،دیگر دليلي براي ارسال كمكهاي
تسليحاتي به تروریستها وجود ندارد ،اما بازهم شاهد ارسال كمكهاي مالي و تسليحاتي به
این گروهها هستيم كه این امر بيش از آنکه بعد جبراني داشته باشد ،بعد تنبيهي دارد و در
جهت سرنگوني نظام سوریه كه از محورهاي مقاومت در منطقه بر ضد آمریکا و رژیم
صهيونيستي و ایادي آن چون عربستان سعودي انجام ميپذیرد .امري كه در حقوق بينالملل
راجع به مسئوليت بينالمللي بهشدت رد شده است.
پيشنهاد اصلي در جهت حلوفصل مسائل مربوط به بحران سوریه ازجمله ارسال تسليحات
به گروههاي تروریستي در سوریه ،توجه به طرح پيشنهادي چهار مادهاي جمهوري اسالمي
ایران براي حلوفصل بحران سوریه است كه بر چهار محور توقف فوري درگيريها ،تشکيل
دولت وحدت ملي ،بازنگري و تعدیل قانون اساسي سوریه طبق توافق طوایف مختلف سوریه و
اجراي انتخابات با نظارت ناظران بينالمللي است.
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