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 چکیده

 اهدیدگ از که اندشده آواره کشور این مردم از زیادی جمعیت ،9911 سال از سوریه بحران آغاز با

 شدهانجام حمایت بررسی ،پژوهش این انجام از هدف .دارند حمایت به نیاز سیاسی و حقوقی

 کهاست  این اصلیاست. پرسش  توصیفیـ  تحلیلی روش به سوریه بحران در ایران توسط

 منابع ؟است صورت چه به تاکنون 9911 سال از مناقشه این جریان در ایران حمایت مسئولیت

 اندکرده توصیه را حکومت توسط شهروندان از حمایت لزوم ،روایات و آیات آن رأس در و فقهی

 ناموفق یهاتلاش در .شودیاد می حمایت مسئولیت نام با آن از المللنیب حقوق در که

 ،شهروندان جان قرارگرفتنِ  خطر در و سوریه بحران حل در المللنیب و یامنطقه یهاسازمان

 مستشاری حضوری کشور این در سوریه قانونی حکومت خواستدر به ایران اسلامی جمهوری

 تعارض علت به نیز وارده هایانتقاد .شدمستقیم  نظامی عملیات وارد داعش جبههعلیه  و داشت

 در فقهی منابع موجب بهنتیجه آنکه  .ه استبود سوریه در ثباتبرقراری  با کشورها دیگر منافع

 سوریه بحران در ایران حضور ،اسلامی کشورهای ۀبرادران کمک لزوم و اسلام امت از حمایت مورد

 است. مشروع کاملاً و  حمایت مسئولیت ۀپای بر تاکنون 9911 سال از

 .المللیبین هایسازمان ،المللنیب حقوق ،سوریه بحران ،حمایت مسئولیت :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ،فقهی منابع موجب به .گرددبازمی حمایت به شهروندان نیاز به ،ملت هر برای حکومت وجود ۀلسفف

 به ممرد ،نباشد حکومت از ترس اگر چراکه ،است کرده الزامی را مشروع حاکمیت از اطاعت خداوند

 نیز حکومت برای و هداد قرار ملل برای را حکومت خداوند جهتنیازا .زنندیم دست کاری هر

 ۀروزمر زندگی برای امنیت تأمین ،حکومت ۀوظیف نیترمهم هرحالبه .است برشمرده وظایفی

 تا سوریه کشور .شودیم تأمین مردم پرداختی یهااتیمال قبال از اقدام این ۀهزیناست و  شهروندان

 ،کشور این در انفجارها نخستین و آمدیم شمار به جهان امن کاملاً  کشورهای ۀزمر در پیش دهه یک

 درگیراین کشور  ،عربی بهار وقوع پی در انهتأسفم .شدیم محسوب سابقهیب ،آگاهان دیدگاه از

از جمله  جبهه چندین جنگ محل به و یافت گسترشسرعت به که شد داخلی هایاعتراض

 تبدیل اسد بشار علوی حکومت و امریکا متحده ایالات ،حکومت به معترضان ،تکفیری یهاهگرو

 ،باثبات و نیرومند حکومتی وجود غیاب در که گذاشت یجا بر خانمانیب هاونیلیم جنگ این .شد

 را سوریه وضعیت امنیت شورای تاکنون ،متعدد یهاگزارش باوجود .دارند جدی یهاتیحما به نیاز

 اعضای سوی از که سیاسی موانع دلیل به هم شاید ،است نکرده شناسایی تجاوز یا صلح علیه یدتهد

 .است کرده خودداری حمایت مسئولیت دکترین اعمال از ،دارد وجود امنیت شورای دائم

، این حکومت از جمهوری اسلامی پناهیببا توجه به ضعف حکومت سوریه در حمایت از مردم 

ی نظامی کشورمان نیز در قالب هاروینوابط حسنه با آن است، یاری جست. ایران که دارای ر

 انمدارسیاستند و به کمک حکومت پرداختند. بسیاری از شد واردمستشاری به سوریه  تیمأمور

اند و حکومت بعدی اقدام جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی سوریه دانسته گراغرب

اند، اما به عقیدۀ بسیاری دیگر از ت غرامت جنگی از ایران دانستهسوریه را مستحق دریاف

کمک به مردم سوریه به کارزاری وارد شده است  با هدف، جمهوری اسلامی ایران تنها انمدارسیاست

 که جز مسئولیت حمایت، هدف دیگری نداشته است.

 . پیشینه تحقیق3

 را سوریه بحران در ترکیه و ایران اسلامی جمهوری تقابل و تعامل ،خود تحقیق در (1131) یریکب

 تطبیق ضمن را حمایت مسئولیت دکترین (1134) خواهدولت و زادهجمعهامام .ه استکرد بررسی

 زمانیان و زمانی .اندکرده بررسی سوریه و لیبی هایبحران قبال در امنیت شورای دائم اعضای رویکرد
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به  (1135) لاچینانی .اندتوجه کرده سوریه بحران رد حمایت مسئولیت دکترین جایگاهبه  (1135)

 .پرداخته است بشردوستانه ۀمداخل مشروعیت و حمایت مسئولیتبررسی 

 جنگ در ایران اسلامی جمهوری دخالت سیاسی و حقوقی ،فقهی بررسی با هدف پژوهش این

 که است سشپر این به یدهپاسخ درصدد و شده انجام تحلیلی و توصیفی روش به سوریه داخلی

 چه جنگی جنایت با و بوده چه سوریه حکومت به ایران اسلامی جمهوری کمک معیارهای

با  ایران از اسد بشار قانونی حکومت رسمی درخواست که رسدیم نظر به چنین ؟دارد ییهاتفاوت

 اساس بر کهاست  بوده ایران اسلامی جمهوری دخالت مشروعیت برای ایزمینه ،مستشاری هدف

 .است تأییدقابل نیز المللنیب ینقوان

 حمایت مسئولیت مبانی .1

 ،دهخدا) مؤاخذه و تعهد یا (45 :1131 ،معین) امری انجام به بودنموظف معنی به لغت در مسئولیت

 ،عمید) نگهبانی معنای به لغت در نیز حمایت .است آمده (12 :1135 ،عمید) سرپرستی و (41 :1135

 ،مبنا همین بر .است آمده (41 :1131 ،معین) پشتیبانی و (54 :1131 ،ادهخد) اعانت (،412 :1135

 جایگاه مسئولیت واژه ،عمومی صورت به است. افراد یا فرد از محافظت معنای به حمایت مسئولیت

 کهدارد  عهده بر را شهروندان از محافظت ۀوظیفحکومت  ،حکومتی عدبُ  در .دارد حقوق در ایویژه

 یک یبرا .شودمی امنیت یهانهیهز تأمین صرف ،مردم از دریافتی یهااتیمال از زیادی بخش

 کینزد روابط بر یگواه یسطح هر در یحقوق املکت هک است درکقابل کاملاً مسئله نیا دانحقوق

 اخلاق حوزه .کندیم فایا یمهم نقش المللنیب حقوق املکت در اخلاق و است اخلاق و حقوق نیب

 و یزکمر نقطه عنوانبه تیانسان قتیحق در و یانسان اشخاص هک شودیم ترستردهگ آنگاه یالمللنیب

 حقوق و عدالت همچون یمیمفاه هک است صورت نیا در و ردیگ قرار مورد توجه یمحور هدف

 (.13 :1112 ،نیاقربان) شودیم بیتعق ژهیوبه طور  بشر

 از حمایت در المللیبین معهجا و دولت مسئولیت معنای به ساده صورت به حمایت مسئولیت

 مسئولیت گفت توانمی (.22 :1131 ،کازرونی) است المللیبین جنایات مقابل در بشریت جان

 سوی از آن تحقق عدم صورت در و مردم جان حفظ در است دولت مسئولیتبه معنای  ،حمایت

 ۀمداخل مانند قهری یا هاتحریم اعمال مانند غیرقهری اقدامات المللیبین جامعه سوی از ،دولت
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 دارد را دیدهآسیب ۀجامع آن بازسازی مسئولیت المللیبین جامعه تیدرنها و گیردمی صورت نظامی

 (.12 :2211 ،1آکامه)

 حمایت مسئولیت فقهی مبانی .3-1

 آن تنگاتنگ ارتباط این دلیل .است دین ۀپیکر از یئجز سیاسی و یحقوق نظام ،کریم قرآن در

 حقوقی نظام یک حاکمیت بشری ۀجامع در که گوناگونی عوامل و اجتماعی یهازمینه که است

 سوی از آسمانی یهاکتاب و دین فرستادن و انبیا بعثت فلسفه کریم قرآن در ،کندمی اقتضا را

 در آن حقوقی نظام حاکمیت به بخشیدنتحقق ،دین اصلی رسالت گویا .است شده تلقی خداوند

 ؛اوست سعادت و بشر تعالی برای یامقدمه نیز حقوقی نظام حاکمیت هرچند است، جامعه

 فَبَعَثَ وَاحِدَۀً أُمَّۀً النَّاسُ کانَ» :دیفرمایم بیان چنین را رسولان ارسال هدف کریم قرآن چنانچه

: هیفِ اخْتَلَفُوا مایفِ لنَّاسِا نَیبَ حْکمَیلِ بِالْحَقِّ الْکتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلَ نَیوَمُنْذِرِ نَیمُبَشِّرِ نَییالنَّبِ اللّهُ

 کتاب آنان با و ختیبرانگ هشداردهنده و آورمژده را پیامبران ،خدا و بودند یگانه ملّتی ،مردم

 موردش در آنچه ۀدربار مردم میان تا فرستاد فرو ،کردیم دعوت حق یسو به که را ]خدا[

 (.211 ،بقره) «کند داوری ،داشتند اختلاف

 آیه این تفسیر در .است شده مطرح انبیا بعثت هدف مردم میان اختلاف رفع همسئل ،آیه این در

 ترس اگر .دارد ضرورت جامعه در عدالت برقراری برای حکومت یک لزوم کهاست  شده انیب چنین

 ترشیپ .نیست ریپذامکان جامعه آن در یزندگ و زنندمی دست کاری هر به مردم ،نباشد حکومت از

 به داوری از را کشور ۀادار ۀشیو و شد انجام طالوت توسط حکومت تشکیل نیز لیاسرائیبن قوم در

 رفع با داوران در واقع .است شده اشاره آن به کریم قرآن در که کرد مبدل سلطنتی یدارحکومت

 و نبود کافی آنجا در زندگی برای عدالت تحقق اما ،کردندمی اداره را جامعه ،مردم بین هایاختلاف

 مسئولیت تعریف با حکومت روازاین ؛کند تأمین را جامعه امنیت ،قدرتمند یحکومتود تا ب نیاز

 ۀهم امنیت و دارد الامرینفس و ذاتی ارزش ،قرآنی نگاه در عدالت .شد معرفی جهان به ،حمایتی

 الامرینفس و عقلی مفهومی بلکه ،نیست انتزاعی یمفهوم صرف عدالت یعنی ؛است وابسته بدان امور

 ،رونیازا ؛ردیگیمدربر را عالم وجودی ابعاد ۀهم و دارد انسانی فطرت و هستی در ریشه که ستا

                                                      
1. Akame 
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قطعًا خداوند به اجرای  :َوإِحْسَانِ بِاْلَعدْلِ ْأمُرُی اللّهَ إِنَّ : »است قرار گرفته تأکید مورد مداوم و پیوسته

 .(32 :نحل)« کندیعدالت و نیکی امر م

در  .است مردم از حمایت ،جهان در عدالت برقراری ۀلازم که است آمده هشریف آیهاین  تفسیر در

 ییجا در همچنین .کند حمایت شهروندان از که باشد داشته قدرت اندازه آن بهباید  حکومت واقع

  بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  لِیُقومَ وَالْمِیزَانَ اْلکتَابَ َمعَهُمُ َوأَنْزَلَْنا بِاْلبَیَناتِ ُرسُلََنا أَْرَسلْنَا لَقَدْ» :است آمده دیگر

: عَِزیزٌ َقوِی اللَّهَ  إِنَّ  بِاْلغَیبِ  وَرُُسلَهُ ینْصُرُهُ مَنْ  اللَّهُ وَِلیْعلَمَ لِلَنّاسِ  وَمَنَاِفعُ شَدِیدٌ  سٌ بَأْ فِیهِ  الْحَدِیدَ  وَأَنْزَلَْنا

 تا کردیم نازل عدل میزان و ابکت ایشان با و فرستادیم هاهمعجز و ادلّه با را خود مبراناپی ما همانا

 و (کارزار و جنگ) سختی هم آن در که را (فلزات دیگر و) آهن و ،گرایند عدالت و یراستبه مردم

 و خدا که شود معلوم تا و ،آفریدیم (عدالت حفظ برای نیز) است مردم ایبر بسیار منافع هم

 خلق یاری از و) مقتدر و قوی بسیار خدا (هرچند) ؟کرد خواهد یاری که قلبی مانیا با را رسولانش

 (.25 ،حدید)« است (نیازبی

 و خارجی حمله دفع برای نظامی قوایباید  قدرتمند حکومت است آمده شریفه ۀآی تفسیر در

 ،مسلح حکومت اصلی هدف .هستند آن با همکاری به ملزم مردم و باشد داشته داخلی زیان دفع

 ۀسای در مردم .است شده تبیین حکومت برای حمایت مسئولیت اینجا در .است مردم از حمایت

 ،ناامن یاجامعه در عتاًیطب .کنند دنبال را شانروزمره یهاتیفعال وباشند  امنیت درباید  حکومت

 کنونی پژوهش از خارج اسلامی حکومت مورد در بحث .نیست ممکن اقتصادی یهاتیفعال انجام

 حکومت یک است نیاز ،قرآنی آیات موجب به که است شده برداشت چنین اینجا تا اما ،است

 آقاداودی) بود خواهد حکومت ۀعهد بر حمایت مسئولیت لذا وکند  حمایت مردم از قدرتمند

 (.75 :1131 ،جلفائی

 حمایت مسئولیت حقوقی مبنای .1-1

 در بشریت جان از حمایت در المللیبین جامعه و دولت مسئولیت معنای به حمایت مسئولیت

 ،هاتهدید دربارۀ دبیرکل رتبهعالی ئتیه گزارش 221 بند در است. المللیبین جنایات لمقاب

 مسئولیت «ما مشترک مسئولیت ،ترامن جهان» عنوانبا  میلادی 2224 سال در تغییر و هاچالش

 امنیت شورای که است آن معنای به حمایت مسئولیت» :است شده تعریف نیچننیا حمایت
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 فاحش نقض یا نژادی سازیپاک ،وسیع کشتارهای دیگر و ژنوساید وقوع صورت در تواندمی

 از جلوگیری در حاکمیت دارای هایدولت ناتوانی و تمایل عدم و بشردوستانه المللبین حقوق

 سازمان دبیرکل گزارش 115 بند در .«کند تکلیف حربه آخرین عنوانبه را نظامی ۀمداخل ها،آن

 برای بشر حقوق و امنیت ،توسعه سویبه» عنوان با 2225 سال در عمومی مجمع به متحد ملل

 تکتک مسئولیت معنای به حمایت مسئولیت» :است شده تعریف چنین حمایت مسئولیت ،«همه

 ،است فجیع المللیبین هایتجنای برابر در خود اتباع جان از حفاظت و حمایت قبال در کشورها

 به مسئولیت این ،کنند محافظت شانشهروندان از ندارند تمایلی یا نیستند قادر ملی مسئولان اگر اما

 هایشیوه از مردم رفاه و بشر حقوق از حمایت به کمک برای تا شودمی منتقل المللیبین جامعه

 امنیت شورای ،بودند ناکافی هاییشیوه چنین وقتی .کند استفاده غیره و بشردوستانه ،دیپلماتیک

 به در صورت نیاز و بگیرد اقدام به تصمیم ،متحد ملل منشور اساس بر و ضرورت رب بنا تواندمی

 (.12 :2213 ،1باربر) «ودش متصل قهری اقدام

 مانندِ مشابهی تعریف میلادی 2225 سال در متحد ملل سازمان عمومی مجمع نهایی سند در

 جان حفظ در دولت مسئولیت ،حمایت مسئولیت .خوردمی چشم به 2225 سال در دبیرکل گزارش

نژادی یا نقض  سازیپاکژنوساید و دیگر کشتارهای وسیع، ) ادشدهی جنایت چهار برابر در مردم

های دارای حاکمیت در جلوگیری الملل بشردوستانه و عدم تمایل و ناتوانی دولتفاحش حقوق بین

 اماتاقد المللیبین جامعه سوی از ،دولت سوی از آن تحقق عدم صورت در واست ( هااز آن

 المللیبین جامعه تینها در و گیردمی صورت (نظامی مداخله) قهری یا (هاتحریم اعمال) غیرقهری

 .(12: 2213)باربر،  دارد را دیدهآسیب ۀجامع آن بازسازی مسئولیت

 ایران اسلامی جمهوری حمایت مسئولیت .1

 اسلام شرع احکام از یئزج کهاست  گرفته شکل ولایت فقیه پایه بر ایران اسلامی جمهوری حکومت

 محدود کشور مرزهای داخل به تنها را خود مسئولیت ،ایران اسلامی جمهوری ،مبنا همین بر است.

 بخشی ،حمایت مسئولیت .داده است نشان مسئولیت خود از جهان مسلمانان همه به نسبت وه نکرد

 .پردازیممی آن تشریح به اینجا در کهاست  اسلامی نظام دکترین از

                                                      
1. Barber 
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 مظلوم سوی از یاری طلب .3-1

 دهدیم بیم اخروی عذاب به را ظالمان و داندیم مظلومی هر حق را خواستنکمک ،کریم قرآن

 این ،باشند نداشته را ظالم با مقابله قدرت اگر ،شوندیم واقع ستم مورد که کسانی (.227 :شعراء)

 این .نیست هاآن بر نکوهشی ،ییار طلب سبب به و (13 :شوری) کنند یاری طلب که دارند را حق

 طلب معنای به ،«انتصار» آیات این در .شودیم مشاهده نیز شورا سوره 42 و 41 اتیآ در اتتأکید

 که است واجباتی از ،دارد قدرت که کسی به نسبت آن دفع و ظلم برابر در مقاومت و است اریی

 دیگران ،مظلوم اریی طلب برابر در (.14 :1417 ،طباطبایی) دهدیم گواهی آن به انسانی فطرت

 هم ،حقیقت در .است بیهوده رساندنیاری بدون طلبیدنیاری چراکه ؛کنند یاری را او تا دارند فهیوظ

 به ییگوپاسخ به موظف مؤمنان هم و است برآوردن فریاد و ظالم برابر در مقاومت به موظف مظلوم

 عدالت مسیر از نباید «ئَۀٌ مِثُْلهایئَۀٍ سَیوَ جَزاءُ سَ» ،شوری سوره 42 آیه طبق کردنیاری در البته .او

 .آورند یرو تجاوز و جوییانتقام به و شوند خارج

 آن دلیلی هر به اگر اما ،است متبوع یهاحکومت ۀوظیف ،ظلم مقابل در شهروندان از حمایت

 موظف ،ذکورم آیات موجب به اسلامی حکومت ،باشد نداشته را شهروندان از حمایت توان حکومت

 در که ایران اسلامی جمهوری .است مظلوم شهروندان از حمایت با هدف خود امکانات از استفاده به

 جا هرداند می واجب خود بر ،است کرده اثبات جهانیان به را خود توانایی و قدرت اخیر یهاسال

 ،فلسطین قضایای در آن یهانمونه و بشتابد آنان کمک به ،رسد گوش به جهان در مظلومان صدای

 .است شده مشاهده وغیره هرزگوین و بوسنی ،لبنان

 دیدگانستم و مستضعفان از اسلامی دولت و اسلام حمایت .1-1

 سیاست اصول ارکان از یکی و اسلام قطعی و ممسلّ احکام از مظلومان و مستضعفان از حمایت

 تا نیست مسئول خود حاکمیت تحت مردم قبال در تنها اسلامی دولت .است اسلامی دولت خارجی

 و اسلامی امت از دفاع در ها،آن بر علاوه بلکه ،باشد دفاع درصدد هاآن به دشمن تجاوز صورت در

 به نسبت اسلامی دولت مسئولیت ،کریم قرآن آیات برخی .دارد مسئولیت جهان مستضعفان تمام حتی

 :دیفرمایم یانب گونهنیا ،نداهنکرد هجرت دارالسلام به که را مسلمانانی

 شانجان و مال با خدا راه در و کردند هجرت خود وطن از و آوردند ایمان خدا به که آنان»

 کردند یاری و دادند منزل (مهاجرین به) که آنان هم و (مکه مهاجرین) کردند فداکاری و کوشش
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 اندنکرده مهاجرت ولی اندآورده ایمان که ییهاآن و یکدیگرند مددکار و دوستدار ،(مدینه انصار)

 و دین کار در شما از اگر ولی ،گزینند هجرت که یوقت تا نباشید هاآن طرفدار و دوستدار شما هرگز

 و عهد شما با که قومی با آنکه مگر ؛کنید یاری را هاآن که شماست بر ،خواستند مدد اسلام پیشرفت

 (.72 ،انفال) «بیناست کنیدیم هرچه به خدا و برخیزند خصومت به اندبسته (مسالمت) پیمان

 به شرط البته .نصرت ولایت مگر ؛کندیم نفی را غیرمهاجرین و مهاجر نامؤمن بین ولایت ،آیه این

 تحت که مسلمانانی بنابراین ؛(145 :1417 ،طباطبایی) نباشد میثاقی متجاوز گروه و هاآن بین اینکه

 در ،نکنند مهاجرت ولی ،باشند داشته هم مهاجرت قدرت اگرچه ،هستند جور و ظلم حاکمان ۀسیطر

 مگر ؛دهند پاسخ هاآن ندای به است لازم مسلمانان ۀهم و اسلامی دولت بر ،یاری طلب صورت

 .دنبمان متعهد پیمان آن به باید که باشد پیمانی ،دولت آن و اسلامی دولت بین اینکه

 الهی نصرت .1-1

  نصُرُهُ ینصُرَنَّ اللَُّه مَن یَولَ» :است داده ،کنند قیام او اهر در که کسانی به یاری وعده قرآن در خداوند

 مؤمنان همچنین و پیامبران شامل الهی نصرت این و (14 :توبه؛ 12و  42 :حج) زٌیعَز یإِنَّ اللَّهَ لَقَوِ

 هاآن از که مختلفی یهاداستان در قرآن و بوده انبیا همه مورد در الهی سنت این. (51 :غافر) «شودیم

وَ » :دیفرمایم اسلام پیامبر به خطاب و کندیم اشاره هاطاغوت برابر در الهی امداد این به ،کندیم نقل

 که ییوعدها با قرآن و شودمی مستضعفان شامل نهایی نصرت (.1 :فتح) «زاًیاللَّهُ نَصْرًا عَزِ کنْصُرَ ی

 ینَ استُضعِفوا فِ یالَّذ یَعلَ  نَمُنَّ أَن دُ ینُروَ » :آوردیم وجود به هاآن تمام دل در امیدی نقطه ،دهدمی

 و ابندییم نجات مستضعفان تمام ،الهی وعده این تحقق با :نَیالوارِث وََنجَعلَهُم أَئِمَّۀً وَنَجعَلَهُمُ الأَرضِ

 (.5 :)قصص «بود خواهند زمین روی بر الهی انثوار و حاکمان ،آن بر علاوه

 ضعف ییجا در اگر و باشد داشته مدنظر را مسلمانان پیروزی ایدب اسلامی حکومت ،مبنا نیهم بر

 علیه لبنان اللهحزب رزمندگان پیروزی .بردارد گام آنان از حمایت برای ،کرد مشاهده را اسلامی امت

 .شد محقق کهاست  بوده الهی نصرت ۀوعد با مرحله چند در اسرائیل

 )ع(معصومین ائمه و )ص(برپیام گفتار و رویه در حمایت مسئولیت نظریه .4-1

 است اسلامی حکومت اهداف از یکی و اسلامی مقررات و احکام جمله از یزیستظلم و یطلبعدالت

 از هاآن اطلاع ،مسلمانان ارتباط به روایات از بسیاری در .دارند آن بر بسیاری تأکید روایی منابع و
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 مسلمان برادر ،مسلمان» :دیفرمایم ص()پیامبر .است شده تأکید ،همدیگر به کمک و یکدیگر اوضاع

 تنها را او ،حوادث برابر در و داردیبرنم اشیاری از دست و داردینم روا ظلم او به ،است

 :فرمودند که است شده تیروا )ص(اکرم پیامبر از حتی (؛112 :1142 ،کاشانی فیض) «گذاردنمی

 حضرت آن از دیگری روایت در «.نیست مسلمان دبنشتا دیگر مسلمان فریادرسی به مسلمانی اگر»

 ،باشد تفاوتیب (،رمسلمانیغ ولو) دیگر انسانی فریادرسی به نسبت مسلمانی اگر» :است آمده

 (.115 :1115 ،کلینی) «نیست مسلمان

 مسلمانان بر ییجوسلطه با مقابله .1-1

 مصادیق از یکی ییجوسلطه .است ییجوسلطه با مقابله مستلزم و مقتضی ،حمایت مسئولیت هینظر

 یاسلطه نوع هر برقراری امکان از جلوگیری واست  بوده اسلام تأکید مورد آن با مقابله که است ظلم

 مختلف روابط در سلطه نفی و مسلمانان عزت حفظ .است اسلامی دولت ۀوظیف ،فارک هیناح از

 .است اسلامی دولت خارجی روابط اصول از نظامی و اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی

 اسلام نشر از جلوگیری برای موقعیتی هر از ارفک هایدولت و هاگروه برخی ،المللنیب عرصه در

 خواهندینم کفار .دارند اشاره مطلب این به بسیاری آیات که کنندمی استفاده اسلامی کیان تهدید و

 اگر اما ،ندشویم ناراحت برسد مسلمانان به خیری اگر و (؛125 :بقره) برسد مسلمانان به خیری

 قرآن ،دلیل همین به (.122 :عمرانآل) کنندمی شادمانی اظهار ،دهد رخ مسلمانان برای ناگواری حادثه

 فسادی و شر هرگونه از هاآن زیرا ؛نگویند رمسلمانانیغ به را خود اسرار کندیم توصیه مسلمانان به

 دشمنی یهانشانه ،باشند رنج در شههمی مسلمانان دارند دوست و کنندمین کوتاهی مسلمانان ۀدربار

 زبانی دشمنی و کینه (.11 :عمرانآل) است بیشتر ،دارند دل در که یانهیک و است آشکار شانکلام در

 به نسبت یاملاحظه هیچ یابند قدرت اگر اما ،باشند نداشته قدرتی که است صورتی در کفار

 تا دهدیم دستور مسلمانان به نسبت کفار یهایمندش دلیل به نیز قرآن (.1 :توبه) کنندمین مسلمانان

 (.12 انفال:) کنند تقویت را خود نیروهای و باشند آماده همیشه

 زمینه ،گیرند قرار کفار ۀسلط تحت مسلمانان اسلامی کشور از خارج ییجا در اگر اینکه نتیجه

 تا شود مقابله سلطه با ،ابتدا نهما از است نیاز روازاین ؛شودیم فراهم مسلمانان تمامی بر سلطه برای

 .نشوند مسلط اسلامی هعجام کل بر
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 ملی امنیت و حمایت مسئولیت نظریه .9-1

 کشور بقای که شودمی مربوط اقداماتی و هاالزام به در واقع ،امنیت حوزه در تعاریف ماهیت و مفاد

 و سیاسی توان و ارتش ،اداقتص یریکارگبه طریق از ملی امنیت تهدیدهای مقابل در را ملی دولت و

 به را ملی امنیت به مربوط تهدیدهای نویسندگان برخیکند. می حفظ ،دیپلماسی ابزارهای از استفاده

 تهدیدهای برای و قلمرو بیست داخلی تهدیدهای برای و اندکرده تقسیم خارجی و داخلیدو بخش 

 نظامی ۀمداخل ،نظامی تهاجم از نیزی اعده (.132 :1111 ،زارعی)اند برشمرده مصداق دوازده خارجی

 با براندازی ،کودتا تدارک و نفوذ برای دسیسه یا توطئه ،داخلی مخالفان و شورشیان به کمک برای

 خارجی تبلیغات و سیاسی پنهان عملیات ،مستقر حکومت علیه ناراضی یهاگروه و افراد از حمایت

 جنگ از استفاده برند. همچنینمی نام ملی امنیت علیه خارجی تهدیدهای عنوانبه ،حکومت علیه

 ملی امنیت علیه داخلی تهدیدهای را قومی یهایریدرگ و اجتماعی ،اقتصادی تهدیدهای ،چریکی

 ،سیاسی تهدیدهای بهتوان را می ملی امنیت تهدیدهای (.111-151 :1111 ،روشندل)اند دانسته

 در کشور از صیانت هاآن ۀهم ۀجوهر کهکرد بندی تقسیم زیست محیط و نظامی ،اجتماعی ،اقتصادی

 .است سیاسی نظام و جمعیت ،سرزمین به نسبت اساسی تهدیدهای و هاخطر قبال

 حمایت مسئولیت و بشردوستانه مداخله .4

 منشور دوم ماده از هفتم بند به بشردوستانه مداخله به مربوط قضایای در امنیت شورای ورود مخالفان

 هاستدولت داخلی صلاحیت دردر اساس  که اموری در دخالت از را ملل زمانسا که کنندمی اشاره

 ۀمقدم آنکه چه ؛دهندینم شورا به را بشردوستانه مداخله ۀاجاز منطقی یقیاس با اینان .کندیم منع

 به نسبت ملل سازمان هرچند و است داخلی صرفاً  عیوموض بشر حقوق که است این اسیق دومِ

 به احترام افزایش جهت در همکاری از است عبارت واست  کلی تعهدی ولی ،ددار تعهد بشر حقوق

 آن نقض نگران و دارند یخاص توجه هادولت حاکمیت مسئله به نظریه این صاحبان .بشر حقوق

 امور در مداخله جواز عدم قاعده و حاکمیت اصل اینان اعتقاد به .هستند بزرگ هایقدرت توسط

 که است قدرتمندی هایدولت برابر در ترفیضع یهادولت سنگر تحقیق در ،هادولت داخلی

 کنند دنبال دیگر کشورهای در را خود اقتصادی و سیاسی منافع ،مختلف یهابهانه به اندیلما

 (.12 :1134 ،فرزانه و سرتیپی)
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 این در مندرج مقررات از کیچیه» :است داشته اعلام متحد ملل سازمان منشوردوم  مادههفتم از  بند

 ،است دولت هر داخلی صلاحیت در اساساً که اموری در تا داردینم مجاز را متحد ملل ،منشور

 ولی ؛دهند صلهیف منشور این اساس بر را اموری چنین که کندینم ملزم نیز را اعضا و کند دخالت

 دولت خلیدا صلاحیت قید «.نیست هفتم فصل در شدهینیبشیپ قهری اقدامات اعمال یناف اصل این

 و تام صلاحیت هاآن ۀدربار دولت هر که است اموری بر ناظر و بوده برخوردار خاصی اهمیت از

 دولتی که مواردی در است بدیهی .بگیرد تصمیم هاآن ۀدربار خود دیدصلاح با تواندیم و داشته تمام

 ،صورت این غیر در ؛کند لحاظ خود ۀروی در را تعهدات آن باید ،باشد داشته یالمللنیب تعهدی

 آن بر یالمللنیب تعهدات نقض پیامدهای و آثار و شود مطرح آن یالمللنیب مسئولیت است ممکن

 تعیین دولت هر یالمللنیب تعهدات با باید را دولت داخلی صلاحیت حد ،گریدعبارتبه .شود تحمیل

 عدم اصل ۀدامن و حد تعیین در آنچه .شد قائل تمایز نیز یالمللنیب تعهدات انواع بین باید البته .کرد

 قواعد و عام المللنیب حقوق اساس بر هادولت که است تعهداتی ،یابدمی ایویژه اهمیت مداخله

 منعو مداخله  عدم اصل قراردادنِ مبنا با یاعده .دارند عهده بر یالمللنیب عمومی نظم به مربوط

 اصل بر وارد یاستثنا تنها ،منشور اساس بر و اننددینم موجه را بشردوستانه مداخله ،زور به توسل

 شورای چهارچوب در یجمعدسته امنیت سیستم و جمعی و فردی مشروع دفاع را زور از استفاده

 (.72 :2223 ،1اوانس) دانند، میملل سازمان امنیت

 بوده نآ به مربوط قواعد و المللنیب حقوق در یزیبرانگچالش مفهوم بشردوستانه مداخله مفهوم

 و زور به توسل عدم و مداخله عدم اصل مانند مفاهیمی با ابتدا در مفهوم این رسدیم نظر به .است

 که است یاتازه تقریباً مفهوم حمایت مسئولیت اما ؛باشد تعارض در دولت حاکمیت اصل همچنین

 ،حاکمیت و مفهوم این بین هایتعارض رفع و بشردوستانه ۀمداخل و حاکمیت میان پیوند در سعی

قرار  جهانی جامعه مورد پذیرش ازآنجاکه مفهوم این .است داشته مداخله عدم و زور به توسل عدم

 (.72: 2223)اوانس،  باشد هاتعارضاین  حل راستای در مناسبی پاسخ تواندیم ،است گرفته

 مخالفان و موافقان و است زیبرانگبحث بسیار یالمللنیب جامعه در بشردوستانه مداخله مفهوم

 بنیادین قواعد نقض شاهدسویی  از .اندکرده اثبات یا رد را آن حقوقی مختلف هایاستدلال با فراوانی

کرده  دارحهیجر را آن و آورده درد به را بشریت وجدان کههستیم  مختلف کشورهای در بشر حقوق

                                                      
1. Evans 
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 مداخله خواستار جهانی عمومی افکار و یدوستنوع روحیه ،جهانی پیوندهای گسترش با و است

 با مداخله دیگرازسوی ولی ؛اندبوده فاجعه بهبودی و امیالت و بشر حقوق نقض به دادنپایانبرای 

 ،حاکمیت اصل مانند المللنیب حقوق موازین برخی با مغایر ظاهر در کهاین بر علاوه بشردوستانه ۀبهان

 جهان کشورهای زعمبه تواندیم اصل این ،است بوده مداخلهعدم اصل نیز و زور به توسل عدم اصل

 (.72: 2223)اوانس،  کند فراهم شانیهانیسرزم در را افتهیتوسعه کشوهای ۀمداخل ۀزمین سوم

 سوریه امور در بشردوستانه مداخله .3-4

 تحولات از تأثرم حدودی تا که مردم آمیزمسالمت هایاعتراض با 2211 ژانویه از سوریه بحران

 برخی خواهانکه  «اسلامی بیداری» قولی به یا« عربی بهار» به موسوم ،رمیانهخاو منطقه سیاسی

 در که منطقه هایجنبش بیشتر برخلاف .شدآغاز  ،بودند هاکشور در اقتصادی و سیاسی اصلاحات

 و سوریه رژیم مخالفان جنبش ،شدند مردم هایخواسته تسلیم آسانیبه تقریباً  ،حاکمان هاآن

 عوامل دخالت و مردم مطالبات به دولت ییگوپاسخ عدم دلیل به مدتی از پس ،مردمی هایاعتراض

 (.721 :2211 ،1فانج) شد کشیده خشونت به ،خارجی

 ارتش از افسران و سربازان از ایعده ،مردم از زیادی شمار شدنکشته و هاخشونت گسترشبا 

 همراه به سوریه آزاد ارتش .دادند لتشکی را 2«سوریه آزاد ارتش» نام به نیرویی و ندشد جدا سوریه

 مخالفان خواندنِ ستیترور با سوریه دولت .پرداخت سوریه ارتش با مقابله به 3«سوریه ملی شورای»

 میان در که ایدیرینه مذهبیِ  و قومی هایاختلاف ۀپای بر وهستند  مسلحها آن همگی کردمی ادعا

 و اندزده تروریستی اقدامات به دست ،خارجی کشورهای حمایت همچنین و دارد ریشه کشور مردم

 با نظامی ۀمقابل به ،امنیت حفظ برای است ناگزیر ارتش روازاین ؛کنندمختل می را کشور امنیت

 ،ملل سازمان در سوریه ۀنمایند جعفری بشار .بپردازد شانتروریستی هایفعالیت و مسلح مخالفان

 هایگروه با جنگ حال در دولتشبود  کرده تأکید ،سوریه در داخلی جنگ وجود انکار ضمن بارها

 کردنثباتیب شانهدف که است غربی کشورهای برخی و قطر و عربستان تیحما مورد تروریستیِ

 آغازین هایماه همان از شد سبب سوریه در بحران وجود .است کشور این در رژیم تغییر و سوریه

                                                      
1. Fung 

2. Free Syrian Army 

3. Syrian National Council 
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 (.52 :2211 ،1هاتو) کنندکوشش  آن حل یبرا ایمنطقه و المللیبین نهادهای ،بحران

 شمال و انهیخاورم منطقه یکشورها یبرخ در بارخشونت و مسلحانه منازعات وقوع به دنبال

 و گرفت شکل هیسور مختلف یشهرها در 2211 مارس از زین یاگسترده هایاعتراض ،افریقا

 بحران گسترش و یثباتیب ،یمنناا موجبات ،مخالفان و هیسور ارتش انیم یبارخشونت یهایریدرگ

 هیسور در بحران به آن لیتبد و هااعتراض یریگشکل در گوناگونی یداخل عوامل .آورد فراهم را

 مختلف یهابخش بر المللیبین یاقتصاد بحران یمنف تأثیر و فیضع اقتصاد که اندداشته نقش

 ،جوان نسل انتظارات گرفتندهیناد ،گسترده یادار و یمال فساد ،رفاه سطح کاهش ،مردم یزندگ

 و یگذارقانون و یقانون معضلات ،یاسیس اصلاحات یبرا مردم مطالبات به مناسب ییگوپاسخ فقدان

 آن لیتبد و هیاول هایاعتراض حیصح تیریمد فقدان و ،مردم یخواهیدموکراس روند به یتوجهبی

 (.27 :2214 ،3چوتهوری و 2آریماتسو) اندجمله آن از ،گسترده یبحران به

 نیزرژیم سابق  در حتی است. داشته سوریه با یاحسنه روابط گذشته دهه چند در ایران ما کشور

سوریه به ایران در سال  فقید جمهوررییس اسد حافظ سفر کهاست  داشته وجود روابط نوع این

 اسلامی یجمهور استقرار از پس .است بوده زمان آن در کشور دو مشترک منافع از نشان، 1154

 تنها سوریه ،عراق و ایران جنگ زمان در و ندداد ادامه عالی سطح در را خود روابط کشور دو ،ایران

 کمک جذابیتاز  ،سوریه در غرب استعماری منافع .کرد حمایت ایران از رسماً که بود عربی کشور

 ،افزود داخلی جنگ آتش به تنها سوریه داخلی امور درآنان  هایهمداخل وکاست  قانونی حکومت به

 ۀوظیف را سوریه مسلمان مردم از حمایت ،شدهانیب فقهی قواعد پایه بر ایران اسلامی جمهوری اما

 ،ندارد را دشمن با مقابله توان ییتنهابه سوریه حکومت که بحران این در .دانست خود شرعی

 از حمایت در ،شد هداد توضیح آن مورد در ترپیش که قواعدی موجب به ایران اسلامی جمهوری

 قانونی دولت رسمی درخواست به مداخله این و شتافت قانونی حکومت یاری به کشور این مردم

 و بشردوستانه کاملاً داد، زیرا مورد این به را نامشروع مداخله عنوان توانینم .گرفت صورت سوریه

 دارد کامل مشروعیت نیز للالمنیب حقوق دیدگاه از کهاست  بوده کشور این قانونی دولت ۀاجاز با

                                                      
1. Hatto 

2. Arimatsu 

3. Choudhury 
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 (.41 :2222 ،2گارد و 1کوهن)

 المللنیب جامعه ناموفق هایهداخلم .1-4

 دیتهد و انسان نیادیبن حقوق ۀگسترد نقض بارۀدر متعدد یهاقطعنامه باوجود و یبیل ۀیقض برعکس

 ،یداخل لحانۀمس هایهمخاصم و هاهمنازع وقوع هنگامۀ در ژهیوبه ،یالمللنیب تیامن و صلح هیعل

 یواکنش مرحلۀ در که یاقدام ای مداخله هرگونه با نیچ و هیروس ممانعت ۀواسط به امنیت شورای

 است، واکنش مناسبی در قبال بحران سوریه نشان نداد. شده گرفته نظر در تیحما مسئولیت یبرا

 ماده یراستا در هک را یفیوظا یفایا و اقدام ۀمحدود، عمل در ،یشنهادیپ یهاقطعنامه مکرر یوتو

 و محدودبسیار  ،استداده شده  آن دائم یاعضا به المللیبین تیامن و صلح حفظ بابت از منشور 24

 از کهانجامید  منشور 13 ماده موضوع هیانیب صدور به شورا ۀیاول یهااقدام در مقابل، کرد. ناکارآمد

 .است آورالزامریغ قضا

 دول ۀنشدتأیید یادعاها اساس بر که 2211 سال در ییایمیش یهاسلاح از استفادهدر زمان 

 27 مورخ 2121 شماره قطعنامۀ یط ،اتفاقبه شورا ،است هیسور ارتش به منتسب ،اسد بشار مخالف

 با و دمشق فیر یشرق الغوطه منطقۀ در هاسلاح نوع نیا بردنکاربه کردنمحکومبا  2211 سپتامبر

 از را ریدرگ طرف دو هر ،است المللنیب حقوق یجد نقض ییایمیش سلاح از استفاده نکهیا بر تأکید

شورای امنیت حتی  .کرد وضع را یارانهیگسخت مقررات و کرد ممنوع سلاح نوع نیا یریکارگبه

 و کالاها ،زاتیتجه ،ییایمیش سلاح تأمین و هیته از یآگاه صورت در کرد موظف را ثالث یهادولت

 ای شناورها از استفاده با ای اتباع توسط آن از خارج به هیسور از مربوطه هایکمک ای یفناور

. کنند ممنوعآن را  ،ریخ ای باشند هیسور قلمرو مبدأ با نکهیا از اعم ،آن پرچم تحت یماهایهواپ

 هفتم فصل در مندرج ریتداب اتخاذ موجب یتخط هرگونه داشت اعلام صراحتبه 21 بند در همچنین

 (.41 :2213 ،3پالمبو) شودیم منشور

 تیحما المللیبین گروه ۀیانیببه دنبال  که تیامن یشورا 2215 دسامبر 11 مصوب 2254 قطعنامۀ

این  مقدمۀ در .دارد نهیزم نیا در یاژهیو تیاهم ،شد صادر نیو در 2214 نوامبر در هیسور از

                                                      
1. Cohen 

2. Garrard 
3. Palumbo 
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 مداوم خشونت و یرجا منازعۀ از یناش هیسور ملت عمیق و رنج میوخ یانسان تیوضع به ه،قطعنام

 و گسترده نقض تأیید قتیحق در که شودمی میمستق ۀاشار ،کشور آن یکیزیف ینابود انۀیوحش و

 از ادامه در .است تیحما مسئولیت نیدکتر فیتعر قالب در هیسور مردم نیادیبن حقوق مندنظام

 و بردارند ندانشهرو جان حفظ یبرارا  یمناسب یهاگام شودیم درخواست ریدرگ یهاطرف یتمام

 نقض بنابراین ؛کشورند آن مردم جان مسئول همه از شیب هیسور دولتمردان و مسئولان شودیم تأکید

 یمرکز دولت یناتوان و معارض هایگروه نیهمچن و هیسور دولت توسط نیادیبن حقوق نیا عامدانۀ

 یحتم نظر به ،اردد قرار مخالفان کنترل تحت که ینیسرزم قلمرو از ییهابخش در آن حفظ در

 (.22 :2222 ،1نوت) رسدمی

 مذاکرات ،بسآتش خواهانشورای امنیت که  2254 قطعنامۀ 5 و 4 ،2 ،1 یبندهابا تمرکز بر 

 یبرگزار و ماه شش ظرف یائتلاف دولت لیتشک ،ستیترورریغ مخالفانِ و دولت میان یاسیس

 قالب درآن را  دیبا بوده است، ماه هجده مدت یط ملل سازمان نظارت تحت یسراسر انتخابات

مقابله با  برقطعنامه  هشتم بند .دانست تیحما مسئولیت نیدکتر در یبازساز و یواکنش مراحل

 با مؤثر و یعمل مقابلۀ و برخورد لزوم و القاعده و ۀالنصر ۀجبه ،داعش مانند یستیترور هایگروه

 دیتمد که 2214 مصوب 2115 قطعنامۀ به تکاا با 11 و 12 یبندها در .دارد تأکید المللنیب سمیترور

 بشردوستانه هایکمک ۀکنندارائه هایسازمان مطمئن و عیسر یدسترس ۀاجاز بحث ،است شده هم

 بشردوستانۀ حقوق مقررات تیرعا بهرا  هاطرف همۀ وشود می بیتصو و مطرح هیسور در

 قطعنامه 14 بند ،گنجدیم یبازساز لۀمرح در که یگرید تیاهم حائز نکتۀ .کندمی متعهد المللیبین

 یاجرا یعمل داتیتمه به اتخاذ را هادولت و هیسور در ینظام ریدرگ هایطرف یتمام که است

 هیفور در که هیسور مردم مورد در لندن کنفرانس به نگاه باـ  پناهندگان تیوضع به مربوط پروتکل

 .(511 :2222 ،انهمکار و 2اکزایس) کندیم دعوت ـ شودیم برگزار 2211

 حمایت وجهچیهبهکه  دانست ناموفق را سوریه بحران در ملل جامعه ۀمداخل توانیمطورکلی به

 خود اعضای بین جدال محل به تنها متحد ملل سازمان .نکرد اجرا عملی صورت به را سوریه مردم از

 حالی در ملل زمانسا .نداشت اجرایی قابلیت عمل در که کرد صادر ییهاقطعنامه و شد مبدل

                                                      
1. Notte 

2. Ekzayez 
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 سرنگونی با هدف جنگ این ۀتوسع جهت در عمل در هاابرقدرت که هاستیریدرگ پایان خواهان

 بر کشورها از درخواست بدون منازعه پایان ۀقطعنام صدور روازاین ؛نداتلاش در اسد بشار دولت

 در حتی و نیاورد ملع به سوریه پناهیب مردم از حمایتی عمل در ،شاننامشروع یهاتیحما پایان

 در ملل سازمان ۀمداخل روازاین ؛قرار نداد مردم این به کمک را برای الزامی ،بشردوستانه مسائل

 .کرد قلمداد ناموفق کاملاً توانیم را هیسور بحران

 هاهیاتحاد و یامنطقه هایسازمان ناموفق هایهمداخل .1-4

 هر به نسبت ،هیسور بحران در هاانسان نیادیبن وقحق نقض با برخورد در فعال هایسازمان از یکی

 یهاییدارا کردنمسدود بر علاوه 2212 ۀیفور 27 در جمله از که ستاتحادیه اروپا ،ریدرگ طرف دو

 ۀدربار ییهاتیمحدود ،اروپا به هیسور از یبار یپروازها تیممنوع و هیسور یمرکز بانک

 دیتشد با 2211 چهارم ژوئن در سپس .کرد وضع بهانگرا فلزات ریسا و طلا به مربوط هایهمعامل

 و صادرات تیممنوع به ،هیسور یاسیس و ینظام مقامات یبرخ سفر تیممنوع مانند هامیتحر

 میتحر 2211 سمار اول در نیهمچن .و از آن پرداخت سوریه مقصد به یارتباط زاتیتجه واردات

 خان)کرد  لغو ،اسد بشار دولت مخالفان به یامنظ زاتیتجه و لیوسا انتقال یبرارا  خود یحاتیتسل

 (.12-24 :1132 ،یگیب احمد

 ۀاجاز و فروش یبرا را خود تیمحدود یدیجد قطعنامۀ یط 2211آوریل  12 دراتحادیه اروپا 

 عضو یکشورها به و داد کاهش هیسور دولت مخالف یروهاین یمال تیتقو یبرا خام نفت واردات

نیز  2211 هیژوئ در .داد را مخالفان ائتلاف با نفت صنعت ۀحوز در ریگذاسرمایه و معامله ۀاجاز

 در هیسور دولت به کمک یبرا یکیتاکت یبانیپشت لیدل به را لبنان اللهحزب ینظام شاخۀ اتحادیه اروپا

 مخالفان یحاتیتسل میتحر 2211می 27 در اتحادیه اروپا .داد قرار یستیترور هایسازمان فهرست

 در یگرید و 2214 دوم ژوئن در یکی ،قطعنامه دو یط بالاخره و رساند انیپا به را سدبشار ا دولت

 فهرست در را (داعش) عراق و شام یاسلام دولت گروهو  النصرۀ جبهۀ به ترتیب گروه ،2214 اوت

 (.15 :1134 ،عسگری) داد قرار یستیترور هایسازمان

این  .است عرب هیاتحاد ،ریان بحران سوریهدر ج یامنطقه هایسازمان و هاهیاتحاد گریداز 

 و عضو یکشورها میان ارتباط میتحک در 1 و 2 مواد خاصه ،خود اساسنامۀ به توجه با هیاتحاد
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 تیماه لحاظ با المللیبین تیامن و صلح از تیحما برای المللیبین هایسازمان با یهمکار

 حفظ ،اتحادیه عرب اهداف از یکی جاکهازآن .داشته است یاژهیو نقش ،هیسور کشور بودنیعرب

 ملل منشور هشتم فصل 51 و 52 مواد یراستا در دیبا را آن اقدامات ،است المللیبین تیامن و صلح

 قلمداد منشور 54 ماده یراستا در هیسور بحران به ورود در هیاتحاد اقدام نیهمچن .کرد قلمداد متحد

 هایهمؤسس توسط ای یامنطقه یقراردادها موجب هب که ییهاتیفعالکند می حیتصر که شودمی

 مواقع همۀ در دیبا ،است موردنظر ای دنریگیم انجام المللیبین تیامن و صلح حفظ یبرا یامنطقه

 .برسد تیامن یشورا اطلاع به کامل

 تیعضو قیتعل جمله از یبعد یتأمین یهااقدام و هیسور بحران در هیاتحاد نیا ۀیاول یهااقدام

 طرفیب ناظران اعزام ،هیسور یمل ائتلاف به هیسور یکرس یاعطا و هیاتحاد در بشار اسد ولتد

 یاسیس ،یمال یهامیتحر اعمال و 2212 در تیامن یشورا 2242 قطعنامۀ یاجرا در یهمکار ژهیوبه

 حقوق و بشر حقوق مکرر یهانقض هیعل تیامن یشورا در قطعنامه بیتصو یبرا تلاش و

 سازمان که گونههمان .دانست تیحما مسئولیت نیدکتر چهارچوب در دیبا را هبشردوستان

 یافهیوظ ،خود اساسنامۀ دوم ماده لیذ اهداف مجموعه از چهارم بند اساس بر یاسلام یهایهمکار

 قیتعل حالت به جده اجلاس در را هیسور دولت تیعضو و است دارعهده را اتحادیه عرب مشابه

 (.74 :1131 ،یمحمدعلی) درآورد

 بشار علوی حکومت وجود به نخست مرحله در عربی کشورهای دیگر با سوریه مشکلات ۀریش

 این بر .بود میلادی 72 دهه در عراق بعث حکومت با آنان یهامخالفت سرآغاز که گرددبازمی اسد

 حل دررا  لازم یطرفیب ،ندبود درگیر سوریه مسئله با نحوی به که ایمنطقه یهاسازمان ،اساس

 و بوده ،انکارناپذیردهه چندین طی سوریه با عربی کشورهای ینظرهااختلاف .نداشتند هاهمنازع

 اعتماد آنان نیتحُسن به تواننمی ،اندشده هاغربی دست آلت عربی کشورهای برخی که اکنونهم

 .عراق و ترکیه ،لبنان ،اردن مانندِ اندکرده حمایت سوریه مردم از همسایه کشورهای از برخی .داشت

 نظر به ناکافی که است داده قرار پناهنده مردم از حمایت برای ییهاکمک نیز متحد ملل سازمان

 در هاآن ماندگاری از و اندداده قرار تیحما مورد را پناهندگان از معدودی تنها کشورها این .رسدیم

 خانمانی خود برای یسختبه و گرفته شیپ در را اروپا راه سوری آوارگان از بسیاری .نداهراس

 بسیار توانیم را سوریه مردم از حمایت در یامنطقه یهاسازمان نقش هرحالبه .اندداده تشکیل
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 .است بوده ناموفق آن یهاتلاش و دانست ملل سازمان نقش از ترفیضع

 سوریه بحران در ایران اسلامی جمهوری ۀمداخل آثار .1

 جریان در کهبود  کشوری نخستینایران  ،دو کشور بین حسنه ۀرابط واسطه به ،شد بیان که طورهمان

 و مستشاری ۀجنب تنها هاکمک این .گرفت قرار آن قانونی دولت کنار در ،سوریه برای جادشدهیا مشکلات

 مستقیم اقدام دیگر ییجا در ،داعش جنگ یهاجبهه در جز ایران اسلامی جمهوری و داشته یامشاوره

 در .است بوده کشور این ارتش هماهنگی با نیز ایران نظامی اعمال تمامی .نداد انجامبرای سوریه  ینظام

 .پردازیممی پرداخته سوریه ۀمنازع به اسلامی جمهوری ورود آثار تبیین به قسمت این

 سوریه قانونی دولت حمایت مسئولیت به کمک .3-1

ۀ حمایت از فیوظ اجرای برای حکومت ه است.شد یانب متعددی یهابحث ،حمایت مسئولیت اصل مورد در

 دولت از کشور مصالح گرفتندرنظر با ،لزوم صورت در و باشد داشته را لازم توان شهروندان خود باید

 منوط را حمایت مسئولیت اجرای کهشود نمی یافت یاماده ،المللنیب حقوق منابع در .گیرد کمک یدیگر

 و سیمبر) باشد کردهطرح  را دیگران ازنگرفتن ضرورت کمک و ه باشدکرد حکومت خود توسط اجرا به

 منع تنهانه را مسلمان ملت به کردنکمک ،کشورمان حقوقی و فقهی منابع دیگرازسوی (.54 :1131 ،قربانی

 بیگانه ملت از گرفتنکمکولی  ،اندکرده نیز به آن توصیه ،شد بیان ترپیش آنچه موجب به بلکه ،اندنکرده

 مسلط اسلامی ملت بر بیگانگان نباید ،فقهی قاعده این موجب به .باشد تعارض در سبیل نفی قاعده بانباید 

 باید آن موجب به کهاست  شده جادیا ییهاتیمحدود ،بیگانه ملت از گرفتنکمک برای در واقع .شوند

 بر حاکمیت شرایطی در اگر .تاس مرتبط حکومت امنیتی عالی مقامات به که گیرد قرار مدنظر امنیتی شرایط

 همین بر .ندارد وجود یدیگر کشور از جستنیاری در مشکلی ،بماند باقی حکومت اختیار در اسلامی امت

 اسلامی حکومتی خود که ایران از ،نداشت را غیرنظامیان از حمایت در کافی توانایی که سوریه دولت ،مبنا

 این .شد داده سوریه به ایران اسلامی جمهوریسوی  از مینظا یامشاوره یهاتیمأمور و جست یاری است،

 این در هاابرقدرت منافع خلاف اما ،است نبوده سیاسی و حقوقی ،فقهی مقررات از کیچیه برخلاف اقدامات

 .شان نیز شدمخالفتسبب  که بود زسوخانمان جنگ

 اسلامی حکومت دکترین اجرای .1-1
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 .شدند کشته آنان از بسیاری و ندقرار گرفت ستم و ظلم تحت یادیز غیرنظامیان ،سوریه داخلی جنگ در

 نیا در اما ،کندیم دشوار را حوزه این حقوقی مسائل مورد در قضاوت ،جبهه این در چندجانبه حضور

 بدترین اسلامی ظاهربه گروه این .استانکارناپذیر  ،تروریستی گروه یک عنوانبه داعش حضور میان،

 تنها و کرد حمایت هاآن از توانینم حقوقی منبع هیچ تحت و است شده مرتکب را تاریخ یهاتیجنا

 وظیفه اسلامی نظام (.15 :1132 ،جوکار) است شده تیحما هاآن از ،کشورها برخی منافع اساس بر

 در تواندیم تروریستی گروه این ۀوحشیان اقدامات با مقابله .کند مبارزه اسلام بدنامی با که است داشته

 حمایت و پوشش تحت ،خطر معرض در غیرنظامیان ،آن پناه در که باشد ولایت فقیه حکومت رسالت

 کشورمان نظامی حضور .داردهماهنگی  ،شد بیان ترپیش که فقهی تعالیم با کاملاً عمل این و قرار گرفته

 ولایت فقیه ریندکت مبنای بر یصحیح عمل ،بود داعش نیروهای با مقابله با هدف که سوریه و عراق در

 در تنها اسلامی جمهوری .شودیم ایجاد آن پناه در حمایت نیازمند غیرنظامیانِ از حمایت که بوده است

 در اما ،است حقوقی و شرعی توجیه دارای کاملاً که زد دست نظامی مستقیم اقدام به داعش گروه مقابل

 مستقیم تقابل برمبنی سندی تاکنون و نداد آنجا اقدامی ،سوریه آزاد ارتش همچون دیگر یهاگروه مقابل

 تیمأمور اما ،است نشده منتشر جنگ درگیر یهاگروه دیگر و ایران اسلامی جمهوری بین نظامی

 اقدام روازاین ؛است رسیده تأیید به کشورمان مقامات توسط ایران اسلامی جمهوری مستشاری

 است. بوده پسندیده و صحیح کاملاً  سوریه در کشورمان

 سوریه ملی حاکمیت .1-1

 قانونی حکومت درخواست به تنها سوریه در ایران اسلامی جمهوری حضور ،شد بیان که طورهمان

 و شودمی تلقی بشردوستانه کاملاً کشور این در اسلامی جمهوری ۀمداخل است. بوده کشور این

 از تیحما در سوریه حکومت ازآنجاکه .است نبوده سوریه ملی حاکمیت ناقض عنوانچیهبه

 و کرده کمک هاآن به سوریه حاکمیت ۀاجاز با اسلامی جمهوری ،کرد عمل ضعیف غیرنظامیان

 مواد و غذا ارسال ،کشورمانسوی  از فراوان یهانهیهز صرف .شد متحمل بارهنیدرا زیادی زحمات

 ملاتح برابر در غیرنظامی مردم از محافظت ،محاصره تحت مردم به هوایی صورت به ییدارو

 راستای در جانبههمه تلاش و مردم از محافظت راستای در سوریه نظامیان به مشاوره ،داعش

 مفاد از کیچیه با و بود کشور این ملی منافع راستای در همگی ،سوریه به عادی وضعیت بازگرداندن
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 (.41 :1135 ،زمانیان و زمانی) ندارد ناسازگاری حقوقی

 و اسرائیل منافع راستای در و داشت جای مقاومت محور در هیسور قانونی حکومت ازآنجاکه

 هاآن تابع حکومتی دادنقرار و حکومت تعویض خواستار هاابرقدرتشک بی ،کردنمی حرکت غرب

 تنها ،باشد حرکت در دیگر کشورهای منافع جهت در ندارد تعهدی ایران یاسلام جمهوری .بودند

 مسئولیت به کمک موجب به که است کشورمان عهداتت از المللنیب حقوق اصول به پایبندی

این  ،اسد بشار قانونی دولت درخواست به کشور این در مستشاری حضور و سوریه دولت حمایت

 .شودینم محسوبسوریه  ملی حاکمیت نقضامر 

 گیرینتیجه

 حقوق اسناد موجب بهدارد و  را خود شهروندان از حمایت مسئولیت جهان در حکومتی هر

 مسئولیت ،هاتروای و قرآنی آیات موجب به اسلام مبین دین است. آن رعایت به ملزم المللنیب

 دراست.  گذاشته اسلامی حکومت ۀعهد بر را اسلام پناه در مسلمانانِ دیگر و اسلام امت از حمایت

 لزوم ،شدهگفته منابع در .دارد وظیفه این صحیح اجرای از نشان کشورمان رینظیب امنیت حاضر حال

 در کشورها دیگر از گرفتنکمک برای واست  شده هیتوص نیز خطر در اسلامیِ  امت دیگر از حمایت

 دلیل به ،سوریه بحران در .شود رعایتمنافع ملی کشور باید  ،نفی سبیل قاعده موجب به زمینه این

 به کشورمان و طلبید یاری ایران اسلامی جمهوری ازسوریه  ،کشور دو میان حسنه روابط دهه چند

 مداخله ،کشور این در یامشاوره و مستشاری حضوراز این جهت  .داد مثبت پاسخ درخواست این

 بوده است مرتبط داعش با جنگ به سوریه در کشورمان نظامی حضور .رودبه شمار می بشردوستانه

 مسلمان متا از حمایت راستای در کاملاً  ودر ارتباط مستقیم قرار داشت  منطقه کل امنیت با که

 با که گرددبازمی هاابرقدرت منافع به سوریه در ایران حضور به هاانتقاد .گرفت صورت منطقه

 روازاین ؛ندیبینم هاآن ازپیروی  به لزومی اسلامی یجمهور واست  تضاد در ولایت فقیه دکترین

 است. منطبق سیاسی و حقوقی ،فقهی منابع با کاملاً سوریه بحران طی کشورمان اعمال

 

 منابع فهرست
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 رویکرد تطبیقی بررسی: حمایت مسئولیت دکترین»(، 1134، زهرا )خواهدولتزاده، سید جواد؛ جمعهامام

 (.77) 24، راهبرد، «سوریه و لیبی یهابحران قبال در امنیت شورای دائم اعضای

 المللبین وقحق تحول و توسعه در حمایت مسئولیت دکترین نقش(، 1131جلفائی، مسیح ) آقاداودی
 ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.کارشناسی نامهانیپا، بشردوستانه

 صلح. مطالعات المللیبین ، تهران: مرکزاحتمالی سناریوهای و سوریه تحولات(، 1132جوکار، محمدصادق )

 یخارج استیر سب رانیا کیتیژئوپل تیموقع ریتاث یبررس»(. 1137اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .1، شماره 2ی، دوره اسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقلاب اسلام

فصلنامه  ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1131) دیچهرآزاد، سع

 .4، شماره 5مطالعات دفاع مقدس، سال 

فرا  اختلافات بر سوریه بحران قبال در اروپا و امریکا ستسیا تأثیر»(، 1134بیگی، سمانه ) احمد خان

 (.4) 27، خارجی سیاست فصلنامۀ، «آتلانتیک

و عربستان در  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1131باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش

 .1، شماره 5ات دفاع مقدس، سال فصلنامه مطالع ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تک هیبحران سور

بر  دیبا تأک کا؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیشبکه مسلمانان م گاهیجا(. »1137محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل

 .1، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«رانیا یاسلام یجمهور

در  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1137فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .2، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«یفرهنگ یپلماسید

 .سرای عدالتکتابتهران: ، المللامنیت ملی و نظام بین(، 1111) روشندل، جلیل

 :ن، تهرانگرشی بر سیاست خارجی ایران در ژئوپلیتیک منطقه خزر و آسیای جنوبی(، 1111) زارعی، بهادر

 .انتشارات دادگستر

 مطالعات، «سوریه بحران در حمایت مسئولیت دکترین جایگاه»(، 1135قاسم؛ زمانیان، سورنا ) زمانی، سید
 (.1) 41، عمومی حقوق

 یفصلنامه پژوهش ها ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1131) میمر ،نژاد ییبایز

 .23، شماره 1 ی، دورهانقلاب اسلام

 ،«کایو آمر رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 1131حسن ) دیس ی،آهنگر ینیحس و بیمص ی،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با  هبررسی جایگاه نظری»(، 1134یوسف )، فرزانه؛ حسین، سرتیپی

 (.1) 12، المللی حقوق بشردوفصلنامۀ بین، «ر امنیت ملی کشورتأکید ب
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