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 چکیده
فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه  یگرعنوان کنشبه یاسالم یمسلح جمهور یروهایمسئله حضور ن

چه در محافل  یاریمحل مناقشه بس یریتکف سمیدر مبارزه با ترور هیعراق و سور ژهیوبه ایغرب آس
 یهنگام صطور خاامر به نیبوده است. ا یداخل یافکار عموم انیو چه در م یالمللنیب یو حقوق یاسیس

ته و به داش ریدرگ ینسبت به کشورها یترکنندهنیینقش تع یاسالم یکه جمهور ابدییم یشتریب تیاهم
توسل به زور در مناسبات  تینام گرفته است. نظر به ممنوع ریتحوالت چند سال اخ یاصل گریباز ،یانیب
 سازنهیو زم یالمللنیب یهامعاهدات و سازمان ینظام حقوق یریگشکل یکه هدف اصل یالمللنیب

 یفایا توانیگونه مچ شده،نییتع نیسازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزم سیتأس
را براساس  ینیسرزم یدر مخاصمات مسلحانه خارج از مرزها یاسالم یمسلح جمهور یروهاینقش ن

و اصول مندرج در آن چگونه  یقانون اساس یهاتیکرد. ظرف هیتوج یاسالم یجمهور یمفاد قانون اساس
نوشت و اصل منع مداخله سر نییبرابر، حق تع تیاز جمله حق حاکم المللنیحقوق ب یبا اصول اساس
از منابع  یمندبا بهره یلیتحل-یفیتوص ینگاه چهی. از درابدییکشورها تطابق م ریسا یدر امور داخل

است  نیا دهدیمقال ارائه م نیدر ا هایبررس نچه. آمیها هستپرسش نیبه ا ییپاسخگو یدر پ یاکتابخانه
 هیبا داع ن،یادیانقالب بن کیات حاصل از که خود ثمره مبارز یاسالم یجمهور یکه قانون اساس

دفاع از  ،یریتکف سمیبه مشارکت در مبارزه با ترور یبخشتیمشروع ریاست، مس مدارانهنید یسازتمدن
  و دفاع مشروع هموار ساخته است. یمنافع مل نیتأم ،ینید یهاآموزه یمسلمان و مظلوم را از مجرا

 .یارتش مکتب ،دفاع مشروع، یقانون اساس ،یریتکف سمیترور، مسلح یروهاین :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
 Email: : Jafari1647@yahoo.com                                                                       نویسنده مسئول  
 Email: mrmokhtari_87@yahoo.com                                                             
 Email: nedabaarati_85@yahoo.com 



 

 

 72/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 مقدمه
ها محدود به ارتباط انسان کهیو هنگام یبه شکل کنون یجوامع انسان یریگاز شکل شیتا پ

را در  یخود بود، تالش حکمرانان معطوف آن بود که مناسبات فرد رامونیپ یاجتماعات بشر
 ستیمند سازند تا همزمان با زو نظام میتنظ یشتیمع یضرور یازهایو ن اجاتیرفع احت
اندک به  ییقلمرو یاجتماع نی. قواندیاین دیپد ازهایدر برآورده ساختن ن یضتعار ز،یآممسالمت

 لیوسا شرفتیو پ تیجمع شیبا افزا جیتدر. بهگرفتیو روستا را در برم هیقر له،یوسعت قب
 یذات یهایژگیبرحسب و نکهیا ابود ت ازین یتربا قلمرو شمول گسترده نیقوان ،یارتباط

ها حول دو موضوع تجارت و تمدن نیروابط ب ها،یامپراتور عهآنان به توس لیحاکمان و ن
دو مقوله همواره  نیا یامروز یکشورها-دولت لیشد. از آن زمان تا تشک داریجنگ و صلح پد

 گریمبادله با ملل دو  عیبوده است. در حوزه تجارت، توسعه صنا یالمللنیبسترساز مناسبات ب
 ،یو قدرت تهاجم یدفاع یروهاین تیو صلح، تقو جنگمتقابل و در حوزه  یازهایرفع ن یبرا

 یدر خدمت اهداف اقتصاد ینظام یقلمداد شده است. در اغلب اوقات قوا هاتیدغدغه حاکم
با  فانیاراده بر ضع لیتحم یهوا یانباشت قدرت اقتصاد یو گاه ردیگیقرار م یو استعمار

 یهااز پنجره معاهدات و سازمان یالمللنیب ی. نظام حقوقپروراندیرا م ینظام یابزار قوا
اعالم کرد. به  یالمللنیب تیخود را صلح و امن یهدف اصل ستمیاز اواسط قرن ب یالمللنیب

 جهانشمول یمقررات نیتا به استقرار و تدو رودیدر کشورها م یداخل نیقوان افتنیقوام  یریتعب
. در حال حاضر منشور سازمان ملل متحد در حکم نجامدیتابعان ب یتمام یاالجرا براو الزم

 1ماده  2کشورها قرار گرفته است. بند  تیاکثر رشیمورد پذ الملل،نینظام ب یقانون اساس
حقوق و  یاحترام به اصل تساو یملل را بر مبنا نیمنشور توسعه روابط دوستانه در ب

با استناد به  دهدیعضو اجازه نم یبه کشورها 2ماده  7و در بند  کندیعالم مملل ا یخودمختار
است، دخالت کنند. واضح  یهر کشور یداخل تیکه ذاتاً در صالح یمقررات منشور در امور

 تیکشورها، حفظ صلح و امن یداخل نیشناختن قوان تیاست که منشور ضمن به رسم
. داندیم ریپذهر کشور امکان یبرابر و حقوق مساو تیاحترام به حاکم هیرا در سا یالمللنیب

اساسنامه  یانیهر ملت و به ب یهاها و آرمانکه معرف اصول، ارزش یاساس نیقوان رونیازا
 یجمهور یهاست. قانون اساسهمه دولت دییمورد تأ هاست،تیحاکم یاسیساختار قدرت س

 یاست و در برخ یاسالم نیها و موازگرفته از آموزهنشأت یکه حقوق اساس رانیا یاسالم
در آن اشاره شده  زیو منشور سازمان ملل متحد ن المللنیحقوق ب لاز اصو یموارد، مطالب

 ریاز دخالت در امور سا ییکه از سو کندیم میترس تیملت و حاکم یبرا یاست، نقشه راه
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از  غیدریب تینسبت به همه مسلمانان، و حما گرید یاز سو کند،یم یکشورها خوددار
طلبانه مستضعفان در برابر و از مبارزه حق داردیمستضعفان جهان تعهد برادرانه اعالم م

در  یتداوم انقالب اسالم ی. موضع قانون اساسکندیم تیمستکبران در هر نقطه از جهان حما
و استمرار مبارزه در  یواحده جهانامت لیداخل و خارج از کشور و تالش در جهت تشک

 یروهاین فیتکل یرمانآ کردیرو نیجهان است. ا یت ملل محروم و تحت ستم در تمامنجا
 یعنی یمکتب یتنها در حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالترا نه یاسالم یمسلح جمهور

 .  داردیقانون در جهان اعالم م تیجهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکم
 یمسلح جمهور یروهاینقش ن یفایپرسش است که ا نیخ به امقاله پاس نیاز نگارش ا هدف
و عراق  هیدر سور یریتکف یهاتقابل با گروه ژهیودر مخاصمات مسلحانه منطقه به یاسالم

حقوق  نیمواز ایاست؟ آ ریپذهیمنبعث از آن توج نیو قوان یچگونه از منظر قانون اساس
 نهیزم نیدر ا یبا مقررات داخل ریدارد، مغا کشورها اذعان یمل تیرش حاکمیکه به پذ المللنیب

مسلح  یروهاین یهایژگیاهداف و و گاه،یها ابتدا جاپرسش نیبه ا ییپاسخگو یاست؟ برا
 سمیترور دهیشده و در ادامه به پد یبررس یعاد نیو قوان یدر قانون اساس یاسالم یجمهور

آن با امعان نظر به قانون  در تقابل با یاسالم یمسلح جمهور یروهاین تیو صالح یریتکف
 پرداخته خواهد شد. یاساس

 . نیروهای مسلح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1

 یها و جوامع انسانهمه انسان یبرا ،یاساس یاعنوان آموزههمواره به تیموضوع دفاع و امن
و  یراز دانش، فناو یکوچک و بزرگ جهان، در هر سطح یمطرح بوده و است. همه کشورها

را اصل  یمل تیامن نیو تأم تیهو ات،یدفاع از ح ،یو بافت فرهنگ یاسیبا هر نوع نظام س
 یراهبرد یهابرنامه ،ینظام قاتیاز تحق یادیز اری. حجم بسدانندیخود م ریدناپذیمسلم و ترد

ها، نشان از در بودجه ساالنه دولت یجنگ یو ابزارها ینظام یرویو تدارک ن هیته ،یتیامن
جامع که  یعنوان نظامبه رانیا یاسالم یجمهور نه،یزم نیدارد. در ا تیامن نیدفاع و تأم تیاهم

قاعده  نیاز ا تواندیهاست، نمها و مکاندر همه زمان یو اجتماع یفرد یازهاین یپاسخگو
به موضوع  151تا  143در اصول  ی(. قانون اساس87: 1398 ،یمستثنا باشد )دهقان و جعفر

است،  یاساس نیو اختصار از شئون قوان تیجامع ت،یجا که کل. ازآنپردازدیلح ممس یروهاین
به  لیتفصاجرا به اتیاشاره شده و جزئ یاشهیو ر نیادیاصول صرفاً به موضوعات بن نیدر ا
 ف،یوظا ها،یژگیارجاع شده است. ساختار، اهداف، و هیقوه مجر یهاو نظامنامه یعاد نیقوان

صورت مجزا، به نیواحد و همچن تیکل کیمسلح در قالب  یروهایمراتب نو سلسله تیمأمور
 یاسالم یمجلس شورا بیها به تصوآن نیترشده که مهم حیتشر یو مقررات متعدد نیدر قوان
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و ...  هیبخشنامه، ابالغ نامه،نییآ یاز مجرا یو اختصاص ییمقررات اجرا ریاست و سا دهیرس
 عمل قرار گرفته است. یراهنما

را متشکل  رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایمسلح، ن یروهاین یانضباط نامهنییآ 19 ماده
و وزارت  یانتظام یرویسپاه پاسداران، ن ،یاسالم یکل قوا، ارتش جمهور یاز ستاد فرمانده

کل قوا،  ی. ستاد فرماندهکندیم یوابسته معرف یهامسلح و سازمان یروهاین یبانیدفاع و پشت
 یروهایله را در اداره امور نمسلح است که معظم یروهایمعظم کل قوا در ن یماندهستاد فر
 . رساندیم یاریمسلح 
که در  دهیمجلس رس بیبه تصو 77/77/1311 خیدر تار رانیا یاسالم یارتش جمهور قانون

از جمله اهداف،  یاسالم یموضوعات مربوط به ارتش جمهور هیماده کل 274فصل و  12
 ا،یحقوق و مزا ع،یاستخدام، آموزش، ترف طیشرا ها،تیو مأمور فیوظا ها،یگژیاصول، و
 یهاو سازمان ییایدر ،ییهوا ،ینیزم یروی. ستاد مشترک، ندهدیم حیو ... را توض یبازنشستگ

از  یارتش را پاسدار فهیوظ یقانون اساس 143. اصل دهندیم لیارتش را تشک یوابسته، اجزا
 یآمادگ زیقانون ارتش ن 2. ماده شمردیبرم یاسالم یو نظام جمهور یضار تیاستقالل و تمام

 یاسالم ینظام جمهور ،یارض تیاستقالل، تمام هیعل یظامو مقابله در برابر هرگونه تجاوز ن
دفاع  یو سپاه پاسداران، آماده نمودن مردم برا یانتظام یرویبا ن یو منافع کشور، همکار رانیا

 .داندیارتش م فیرا در زمره وظا ییبه خودکفا لیت نمسلحانه و اقدام در جه
 ینظام یروهاین ریبا سا اسیاست که در ق یاسالم یجمهور ینظام یروین گریپاسداران د سپاه

دوران پس از وقوع انقالب است و  ازین جهیکه نت یمردم ییرویفرد دارد؛ نمنحصربه یخصلت
انقالب و مقابله با اقدامات  یروزیپ یوزهار نیواسطه عملکرد و تجربه موفق خود در نخستبه

ادامه  یبرا یقانون اساس 157در دفاع مقدس، برابر اصل  رگذارینقش تأث یفایو ا طلبانههیتجز
مسلح،  یروهاین ریاش با ساو رابطه تیقلمرو مسئول ف،ینقش خود پابرجا ماند و حدود وظا

موضوعه مصوب،  نیون در فهرست قواندو قان روین نیواگذار شد. در مورد ا یعاد نیبه قوان
 خیو در تار یاساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالم 15/71/1311 رقرار گرفته است. د

 .دیمجلس رس ندگانینما بیماده به تصو 235آن در  یقانون مقررات استخدام 21/77/1377
 یفرهنگ ،یتیامن-یاتاطالع ،یانتظام ،ی: نظامشودیم یبندسپاه در پنج حوزه دسته یهاتیمأمور

شد که  لیتشک 24/74/1359مصوب  حهیوفق ال یمل جیمستضعفان. سازمان بس جیو امور بس
شباهت و  لیدلبه یبود، ول یو نظام یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ یمجزا با کارکردها ییروین

 یرویدر سپاه پاسداران، با عنوان ن یمل جیو براساس قانون ادغام سازمان بس تیموازات مأمور
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 از سپاه پاسداران قرار گرفت. یجزئ جیمقاومت بس
 یجمهور یانتظام یروین ،یارض تیدفاع از مرزها و تمام تیبا مأمور ینظام یروهاین برعالوه
مسلح  یروهایانقالب در فهرست ن یهاتهیو کم یشهربان ،یاز ادغام سه نهاد ژاندارمر یاسالم

 27/74/1319محصول قانون مصوب  یاسالم یجمهور یکنون یانتظام یرویقرار دارد. ن
 ،یو فرد یعموم شیآسا نیو تأم تیبا هدف استقرار نظم و امن یماسال یمجلس شورا

 ،یاسالم یانقالب در چارچوب قانون در قلمرو جمهور یاز دستاوردها یو پاسدار ینگهبان
 فهیر گذرنامه، وظمراقبت و کنترل مرزها، امو روین نیا ژهیو یهاتیشد. از جمله مأمور لیتشک

 و حفاظت از اماکن است. یعموم
مسلح  یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یاسالم یجمهور یاسالم یروهایچهارم از ن یروین

سپاه  لیو تشک یلیوزارت جنگ شد. با شروع جنگ تحم نیگزیاست که پس از انقالب جا
قانون انحالل وزارت  یکه ط شد لیمشابه وزارت دفاع تشک یتیپاسداران، وزارت سپاه با مأمور

شد. امور بودجه و  لیتشک یوزارت دفاع کنون 31/75/1318در  ن،دفاع و سپاه پاسدارا
 یو آموزش یعلم ،یفن یبانیپشت از،یاقالم مورد ن دیمسلح، ساخت و تول یروهاین هیاعتبارات کل

 شده است. نییوزارت دفاع تع فیاز وظا یو بازنشستگ مهیو امور امالک و مستغالت، امور ب

 ی کلی حاکم بر نیروهای مسلحهایژگیو. اصول و 1 -1
حفظ و حراست نیروهای مسلح ایران به مانند نیروی نظامی سایر کشورها در درجه اول وظیفه 

و حاکمیت دولت مرکزی را بر عهده دارد و از این نظر با کارکرد ارتش سایر کشورها  از مرزها
همواره باید در باالترین حد آمادگی قرار داشته باشد و خود را  رونیازااشتراک وظیفه دارد. 
قانون ارتش جمهوری اسالمی در  1ی تجهیز کند. ماده المللنیبی و امنطقهمتناسب با تهدیدات 

، 1381)نظرپور،  کندیمی اساسی نیروهای مسلح به هفت مورد اشاره هایژگیوبیان اصول و 
131-112:) 

  الف( اسالمی بودن

نـحـوی کـه بـر تشکیل و تجهیز نیروهای مسلح، اساس و ضابطه، مکتب اسـالم اسـت، بـه در
هـمـه شئون و ابعاد آن، ضوابط و مقررات شرع حاکم بـاشـد. نیروهای مسلح، رسالت مکتبی 
جهاد در راه خدا را بر عهده دارند، پیروی از اصول اخالقی اسالم و احترام به شخصیت انسانی 

 .دانندیموظیفه خود افراد را 
 ب( والیی بودن

جمهوری اسالمی ایران مقام والیت فقیه است. همه فرماندهان،  نیروهای مسلح فرماندهی کل
ند و هیچ فرمانده، مدیر یا فـردی کناز ولی امـر اطـاعـت و پیروی  اندمدیران موظفرؤسا و 
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مقام والیت دستوری صادر کند  و تدابیر هامان، فرهاحق ندارد خالف دستور نیروهای مسلحاز 
 یا از چنین دستوری اطاعت کند.

 ج( مردمی بودن

های امت اسالمی، انجام نیروهای مسلح، همواره در کنار مردم و در جهت مصالح و آرمان
کنند و در زمان صلح نیز به درخواست دولت، افراد و تجهیزات فنی خود را در وظیفه می

آسیبی وارد نیاید، در جهت خدمت بـه مـردم در زمینه کارهای  هاحدی که به آمادگی رزمی آن
 گیرند.کار میامدادی، آموزشی، تـولیـد و جهاد سازندگی به

  د( خودکفایی

گیری از تمامی تـوان خـود برای رسـیـدن بـه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با بهره
آموزشی، تدارکاتی، اطالعاتی و صنعتی ها از قبیل سازماندهی، خودکفایی در کـلیـه زمینه

 .کوشندیم

های تسلیحاتی، مالی، ایران از سوی دشمنان اسالم از یک سو و کمک جمهوری اسالمیتحریم  
از سـوی دیگر،  هشت سال دفاع مقدسدر  صدام رژیم بعث ها بهاطالعاتی آنو  اقتصادی

  هرچه بیشتر نمایان ساخت.ضرورت خودکفایی در عرصه علوم و فنون و تجهیز نظامی را 

 ه( انضباط

انضباط دو جنبه دارد: جنبه معنوی و جنبه ظاهری. جنبه معنوی انضباط بر اثر ایمان و اعتقاد به 
های دینی و پایبـنـدی بـه احـکـام و ارزش ضیفراخدا و مبانی دین مبین اسالم و انجام 

ری اسالمی، میهن و ملت ایثارگر اخالق اسالمی، احساس مسئولیت معنوی در قبال نظام جمهو
ایران، قانون و وظایف محوله، اعتقاد به منطقی و عادالنه بـودن مقررات و اعتقاد به فرماندهان، 

ها، ی که حتی اگر تمام نظارتاگونهبهآید، رؤسا، مدیران و همکاران در پرسنل پدید می
ماند. جنبه معنوی انضباط، پایه میبرداشته شود، جنبه معنوی انضباط همچنان پابرجا و برقرار 

دهد. جنبه ظاهری شناس را تشکیل میو اساس تربیت نیروهای مسلح مکتبی، فداکار و وظیفه
انضباط با حفظ احترامات و آراستگی ظاهری، دقت در اجرای قوانین و مقررات و دستورها، 

 انضباطی نیروهای مسلح(. نامهنییآ 9و  8)مواد  ابدییمتحقق 
 قتدارو( ا

نیروهای مسلح بـایـد از چنان آمادگی، تحرک و اقتداری برخوردار باشند که بتوانند با 
گیری از تمامی امکانات جمهوری اسالمی، جرأت تعرض را از دشمنان آشکار و پنهان بهره

 سلب کنند.
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 ز( تدافعی بودن

دارند، در برابر گیری از تمامی توان خود، دشمن را از تعرض بازمینیروهای مسلح با بهره
هرگونه تجاوز به انقالب اسالمی و کشور ایران، دفـاع کرده و متجاوز را تنبیه و سرکوب 

کنند و در عین اعتقاد بـه اصل عدم تعرض، ملل مسلمان یا مستضعف غیرمعارض با اسالم می
  کنند.را برای دفاع از خود، یاری می

 . وظایف نیروهای مسلح در قانون اساسی2 -1
کرده  یزیربرای نیروهای مسلح، مبانی مشخصی را طرحانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ق

 از: اندها عبارتترین آناست که مهم

 پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور الف(

 حدوداز  حراست. حفظ و کرد توجه ریناپذاجتنابضرورتی  عنوانبـایـد به استقالل کشوربـه 
 از اهداف متعالی جمهوری اسالمی است استقاللاسـت.  استقالل کشور ضامن، ثغور مرزهاو 

و بـرای حـفـظ  تقویت بنیه دفاع ملیو دولت موظف است همه امکانات خـود را بـرای 
، هـیـچ فـرد یـا گـروه  مقابلدر (. 3اصل  1کار برد )بند به... کشور استقالل و تمامیت ارضی

(. 9 اصل) وارد کـنـد یاخدشه کشور قالل و تمامیت ارضیاستبـه  حق ندارد مقامییـا 
ای باید عمل هیچ مضایقهکه برای حفظ آن، بی رودیمشمار مقدسی به استقالل اصل، بنابراین

ارضی کشور را بر عهده ارتش قرار داده تا  تیکرد. قانون اساسی، پاسداری از استقالل و تمام
 (.143اصل ) دنکنبراساس ضوابط مقرّر انجام وظیفه 

 پاسداری از انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران ب(

و  شکل گرفت مـردمجانبه همه و ایثارگرانه مبارزه و مشارکت از اسالمی ایـران انقالب
 و هاگروه همیاری و همکاری مردم، مشارکت هایزمینه از یکی. نشست ثمر بـه و حرکت کرد

 پیروزی از قـبـل محدود، امکانات و هاتوانایی با هک بود انقالب به مؤمن ومستعد  اقشار
 در هاآن از بسیاری. کردند آماده باشد، پیش در بود ممکن که جهادی برای را خـود انـقـالب،
 و انقالب پـیروزی در دیگر بسیاری و رسیدند شهادت به انقالب جریان مسلحانه مبارزات
انقالب اسالمی  پاسدارانسپاه  پیروزی، از بعد و نمودند را هامساعدت بیشترین نظام، استقرار

 و نگهبانی از انقالب اسالمی» ، ایران اسالمی جمهوری قانون اساسی را تشکیل دادند.
 ترینمهم(. 157 اصل)« است گذاشته انقالبی و مردمی نهاد این عهده به را آن دستاوردهای

 بر نیز نظام این از دفاع بنابراین، .است اسالمی جمهوری مقدس نظام اسالمی، انقالب دستاورد
 از دفاع به محدود مسلمطور به آن دستاوردهای و انقالب از دفاعاست.  پاسداران سپاه عهده
 تمام شامل و داخل در و مرزها در هم انقالب از دفاع بلکه نیست، خارجی دشمنان و مرزها
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 نیع در اساسی قانون 154 اصل استناد به نیز و فرهنگی، سیاسی، امنیتی، نظامی، ابعاد
طلبانه مبارزه حق از دیگر، یهاملت یداخل امور دردخالت  هرگونه ازکامل  یخوددار
 .کندیم تیجهان حما ازنقطه  هر در نامستکبر برابر در نامستضعف

 ممنوعیت عضویت بیگانگان در ارتش و نیروی انتظامیج( 

مقابل ارضی، در  تمامیتقالل و وحدت و ملی و است حاکمیتاز  مقام دفاع، در نیروهای مسلح
، شغل باشدقـرار دارد. انـجـام وظیفه توسط این نیروها، بیش از آنکه انتخاب یک  بیگانگان

 ؛است مقدسات کشوربر عشق و عالقه به آب و خاک و میهن و سرباختن در راه حفظ  متکی
های آبا از نظر وابستگی مردم یک کشور هم از نظر سابقه طوالنی سکونت و هم معنی کهبدین

و در دفـاع  های نبردصحنهشوند و برای حفظ آن در یمند مو اجدادی، به سرزمین خود عالقه
های شک، وابستگیی. بـبازندمیو تمامیت ارضی کشور و دین و مذهب خود جان  استقاللاز 

وهای مسلح ممکن نیربر آن، حضور آنـان در شود. عالوهمذکور در وجود بیگانگان یافت نمی
به همین دلیل، قانون اساسی،  (.441، 1391)هاشمی،  به نفع دشمن و به ضرر کشور باشد است

هیچ فرد خارجی به گوید: میعضویت بیگانگان در ارتش و نیروی انتظامی را ممنوع کرده و 
 (.145اصل شود )نمیعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته 

 م تکفیری. ظهور تروریس2

طور تروریسم، از معضالت بزرگ جهانی در عصر حاضر است که بسیاری از کشورها به
سابقه یافته است. تروریسم های اخیر ابعاد و آثار بیند و در سالامستقیم با آن دست به گریبان

افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت هر جامعه را تهدید را به مخاطره می جان انسان
المللی و پیشرفت جامعه بشری را تواند صلح و امنیت بینکند. از سوی دیگر، تروریسم میمی

اسالم نیز با مسئله  در عصر حاضر، جهان(. 248، 1392در معرض خطر قرار دهد )جعفری، 
گری سبب سلفی رشد جریان تروریسم مواجه است که برخاسته از تعالیم وهابیت، و به نام

است که در آن،  پرکاربرد تروریسم تکفیری هایواژهاز  ،«کفر»شده است. ها کشتار انسان
همین دلیل، به این  کنند. بهها مخالفان خود را به کفر متهم و به کشتن آنان اقدام میتروریست

بر مبانی غیراسالمی  شود. اندیشه تکفیری با تکیهنوع تروریسم، تروریسم تکفیری اطالق می
با تغییری بنیادین در  کشد. این جریانهای کالمی اسالم را به چالش میخود، عقاید و آموزه

مسلمانان را مباح و آنان را  های اعتقادی اسالم، خون، مال و نوامیسترین آموزهبرخی از مهم
 (.5، 1393)روحی،  شمارداز مشرکان بدتر می

 . زمینه پیدایش تروریسم تکفیری 1 -2
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)آنچه در تضاد با مبانی اسالم ناب و منافع جمهوری اسالمی ریشه اولیه تروریسم تکفیری 
، یعنی «جماعت توحید و جهاد»های سرکرده گروه اردنی بایست در اندیشهاست( را می

الدن در جو کرد. وی که پس از بیعت با اسامه بنوجست 1999ابومصعب الزرقاوی در سال 
تیمیه عالم دانست. ابنپیروان ابن تیمیه می ، القاعده عراق را تأسیس کرد، خود را از2774سال 

اهل سنت حنبلی مذهب در قرن هفتم هجری دارای اعتقادات خردگریزانه و متضاد از بسیاری 
ها مخالف گری و فرقه وهابیت شد. سلفیگذار مکتب سلفیمذاهب اسالمی بود که در نهایت پایه

صحیح اسالمی را منحصر به ظواهر ند و عقاید اسرسخت گرایش عقل و خرد در مباحث دینی
گیری از عقل، علم و فلسفه در نگری و بهرهدانند. آنان از هرگونه تفسیر، ژرفقرآن و سنت می

هایی که ورزند و از پذیرش امور و پدیدهتعالیم دین و تطبیق آن با مقتضیات زمان اجتناب می
گری در اعتقادات وهابیت فیسل کنند.ها نیامده است، خودداری مینص صریح در خدمت آن

برای اصالح امور جامعه اسالمی. سلف صالح در اندیشه بنیادگرایی  سلف صالحیعنی رجوع به 
اسالمی شامل سه دسته صحابه، تابعین و تابع تابعین است که اهل سنت احمدابن حنبل، ابوحامد 

(. 174، 1397می و باغانی، دانند )قائغزالی و ابن تیمیه را سلف صالح از دسته تابع تابعین می
تکفیری هدف اصلی خود را بازگرداندن خالفت اسالمی و اجرای دقیق شریعت -های سلفیگروه

اند. از دیدگاه این فرقه جهان در دو اسالمی دوره پیامبر )ص( در کشورهای اسالمی اعالم کرده
ر آنان مخالف باشند، قسم داراالسالم و دارالکفر است و کسانی که با داراالسالم سلفی مدنظ

داخل در دارالکفرند و مستحق تکفیر، و باید یا دعوت خالفت را بپذیرند یا از میان برداشته 
شوند. تکفیر شیعیان و خشونت با اهل کتاب ویژگی اصلی این تفکر است که البته همراستا با 

 ستیزی مدنظر صهیونیسم است.هراسی و اسالمرویکردهای اسالم
زدیک ابومصعب در افغانستان هنگام جنگ با شوروی ابوبکر البغدادی بود. این دو از همراهان ن

گذاری کردند و پس از آن در همان سال پایه 2771را در سال « مجلس شورای مجاهدین»ابتدا 
را به رهبری ابوایوب المصری و ابوعمر البغدادی بنا نهادند. مرگ « حکومت اسالمی عراق»

های جهادی تکفیری عمر در نهایت ابوبکر البغدادی را به رهبری گروهزرقاوی، المصری و ابو
، بنیانگذاری شد. داعش در 2713عنوان داعش شهرت یافت، در آوریل عراق رساند. آنچه به

خالفت ابوبکر البغدادی بر بالد اسالمی عراق و  1393، مصادف با تیرماه 1435دوم رمضان 
 الم کرد.شام و کل بالد اسالمی را رسماً اع

حدود نیمی از خاک سوریه و نیز شهرهایی  1394ها در سوریه سبب شد که تا خردادماه ناآرامی
های از استان االنبار و نیز شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق به تصرف داعش درآید. حمایت

از  ای قدرتمند و البته خشنآمریکایی چهره -صهیونیستی -محور عربیمالی، پشتیبانی و نظامی



 

 

 72/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

های نزدیکی به مرزهای ایران و حمله به وجود آورد، تا جایی که زمزمهداعش در منطقه به
 شد.عنوان هدف اصلی دولت اسالمی شنیده میشهرهای مذهبی شیعیان در عراق و سوریه به

 وجود آوردن تروریسم تکفیری . انگیزه بازیگران در به2 -2
اتحاد جماهیر شوروی، نظامی مستقل با پشتوانه های حیات نظام کمونیستی در آخرین سال

دلیل موقعیت داری انقالب اسالمی در ایران رخ نمود که بهتمدنی ایدئولوژیک به پرچم
ابرقدرت نظام جهانی را با چالش جدی در ابعاد مختلف مواجه ساخت. نظام جغرافیایی، تک

م شیعی، استقالل و استقامت در فردی که برگرفته از تفکر استکبارستیز اسالسیاسی منحصربه
 الملل قرار داده است.پذیری را، سرلوحه زیست در نظام بینبرابر سلطه

تازی آمریکا در ترین تهدید یکهمحور آن که اصلیحذف این موجودیت و رویکرد تمدنی معنا
گردانی تحوالت گیران آمریکا با صحنهقطبی است، سبب شده است تصمیمعصر نظام تک

نوعی محاصره ایران را با دو هدف ی، زمینه حضور مستمر در خاک همسایگان ایران و بهجهان
و در صورت عدم  در پیش گیرند: تغییر حاکمیت از طریق براندازی و حتی حمله نظامی،

 ایران. 2تحقق هدف نخست؛ جلوگیری از دامنه نفوذ یا مهار عمق راهبردی
ارت است از فاصله خطوط مقدم نبرد با دشمن تا عمق راهبردی در ادبیات نظامی کالسیک عب

ی مسکونی، اقتصادی و مراکز سیاسی و مرکزی. بر این اساس هرچه زمان دسترسی هاتیموقع
و بیشتر خواهد بود. در  مؤثرتربیشتر باشد، توان و زمان مقابله نیز  هاتیموقعدشمن تا این 

عمق راهبردی یک کشور برایند همه  ، دامنه نفوذ یاالمللنیبفضای علوم سیاسی و روابط 
های مختلف علوم است. این مفهوم که از گستردگی بیشتری در اذهان عمومی مفاهیم در حوزه

 ابرقدرتبرخوردار است، در مناسبات سیاسی دوران جنگ سرد عینیت یافت، جایی که دو 
ی سوسیالیستی هانظامبلوک شرق و غرب به رهبری شوروی و آمریکا، با پشتوانه ایدئولوژیک 

 وبا یارگیری از کشورهای مختلف جهان فارغ از بعد مسافت  دندکریمی، تالش دارهیسرماو 
ی، عمق راهبردی خود را تا حد ممکن برای کاستن از قدرت رقیب امنطقههمجواری مرزی یا 

 گسترش دهند. 
ن، محل تنازع فضای رقابت آمریکا و متحدانش با انقالب اسالمی ایرا مسئلهدر دوران کنونی، 
ادعا کرد که انقالب اسالمی  توانیمی نوعبهتاکنون بوده است و  المللنیبسیاسی و روابط 

دلیل پشتوانه ایدئولوژیک مستحکم آن جای نظام کمونیستی شوروی را گرفته و حتی به سبببه
ی دارهیاسرمبودن اصول نظام جمهوری اسالمی، سبب اتحاد دو تفکر کمونیستی و  محورنید

ی واحد و کمک اجبههدر مقابل خود شده است. نمونه این امر همگرایی شوروی و آمریکا در 



 
 
 

 ...نیروهای مسلح و صالحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه 
 

 

 

111 

 به عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران است.
وجهه ایدئولوژیک انقالب اسالمی، یعنی محوریت دین اسالم و ظرفیت الگوسازی آن که 

ی منطقه نشان داده هاملتاست، به  ی دینیساالرمردممبتنی بر یک نظام سیاسی مترقی به نام 
 ریپذامکان، تاب مقاومت توأم با پیشرفت هامیتحراست که با وجود شدیدترین فشارها و 

تهدید برای منافع ایاالت متحده، موجودیت  نیتریاساس« ایران اسالمی»خواهد بود. الگوی 
ی هاطرحرو . ازاینی دیکتاتور بر کشورهای عربی منطقه استهاتیحاکماسرائیل و تداوم 

جبهه استکبار پس از پیروزی انقالب اسالمی همگی در این راستا  مدتکوتاهو  بلندمدت
توان به ترین انگیزه بازیگران پنهان در خلق داعش را می. با این توضیح عمدهشودیمتعریف 

 شرح زیر نام برد:
 بخشی از جغرافیای منطقۀ غرب آسیا بر تسلطالف( 

مریکا عراق را آ»در این زمینه معتقد است:  ییکایشناس مطرح آمرمتفکر و زبان ،نوآم چامسکی
 یهاتیترک کرد؛ اما هرگز آن کشور و منابع سرشار از طالی سیاه آن را از فهرست اولو

گر این نظاره توانستیمریکا نمآاستراتژیک خود در خاورمیانه حذف نکرد. از سوی دیگر، 
 اشد که در یک بازی دو سر باخت، صدام را سرنگون کرد؛ اما عمالًحقیقت تلخ و آزاردهنده ب

مریکا نیاز به راضی کردن دیگر آبر آنکه قدرت را به یک اکثریت شیعی واگذاشت. افزون
نشین حکومت سلطنتی آل سعود در ریاض، شیخ ژهیوتحت سلطه خود به یامتحدان منطقه

ن دالیل، مسیری برای بازگشت مجدد ایاالت قطر و ترکیه به رهبری اردوغان داشت. به همی
به بزرگی داعش،  یاو این مسیر بدون بهانه شدیمتحده و متحدانش به عراق باید پیدا م

 (.1397، چامسکی« )تحقق پیدا کند توانستینم
از سوی دیگر با از صحنه خارج شدن تفکر مارکسیستی و کمونیستی در بلوک شرق، مبانی 

محافل  شیآزاداندمحتوایی مواجه شد و نخبگان  بستبنموکراسی نیز با فکری مکتب لیبرال د
طلبی و معرفت گرای بر اغنای فکری، فطرت دینعلمی غرب در پی جایگزینی هستند تا عالوه

 کند. نیتأمرا نیز 
 فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی مسئلهب( عدم تمرکز دنیای اسالم از 

ی علت قوام و وحدت آن اجتماع، و سبب زیست امیدوارانه تاریخ، سرگذشت و آرمان هر قوم
، زندیمگره  لیاسرائیبندر کنار یکدیگر است. قوم یهود که تاریخ خود را به سرگذشت قوم 

یا همان سرزمین موعودی است که در آیات پیدایش « از نیل تا فرات»آرمان احیای تمدن 
ی اشغالی نه آن یهودیان و پیروان حقیقی دین هانیسرزمتورات آمده است. البته ساکنان کنونی 

یی است تا آنان تنهابهحضرت موسی هستند و نه محدوده نیل تا فرات، مختص به قوم یهود 
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ادعای سرزمین موعود کنند. رژیم اسرائیل کنونی نتیجه طرحی سیاسی و استعماری است که 
تحت نفوذ عناصر این جنبش ی شد. دولت انگلستان گذارهیپادر پی تشکیل جنبش صهیونیسم 

پیکو مقدمات تجزیه حکومت عثمانی و منطقه -و نژادپرست ابتدا در پیمان سایکس گرایمل
ی کرد و سپس با صدور اعالمیه بالفور نطفه تشکیل دولتی زیرهیپاغرب آسیای کنونی را 

ی هاهآموزی اسالمی را منعقد کرد. جنبش صهیونیسم با تمسک به هانیسرزمیهودی در قلب 
شده یهود، یهودیان سرتاسر جهان را دعوت به مهاجرت به سرزمین مقدس دین تحریف

فلسطین کرد تا با تسخیر تدریجی این خطه، زمینه احیای تمدنی که خداوند به قوم یهود وعده 
 را فراهم سازند. استداده بود و قلمرو آن از نیل تا فرات 

عبارتی پیمان طین، طرح خاورمیانه جدید )و بهپس از تثبیت کشور اسرائیل در مرزهای فلس
که ناگاه پیروزی انقالب  ساختیم( مقدمات تحقق این آرمان را میسر 21پیکو قرن  -کسیسا

ی پیاپی رژیم صهیونیستی از این محور، راهبرد هاشکستاسالمی و تشکیل محور مقاومت و 
دیوار حائل مبدل ساخت.  کشورگشایی رژیم صهیونیستی را به راهبرد دفاع از خود پشت

، حامیان این رژیم جعلی با کمک خود این رژیم منحوس برای ایجاد حاشیه امنیت رونیازا
ی غیرواقعی از اسالم، توان اچهرهی تروریستی ضمن ترسیم هاگروهبرای آن، با حمایت از 

جهان نظامی و اقتصادی کشورهای اسالمی را درگیر بحرانی ساختگی کرده است تا تمرکز 
 اسالم را تا حد امکان از آرمان فلسطین منحرف سازد.

ی تکفیری و سلفی توسط هادگاهیدی انحرافی اعتقادی، همگی با هافرقهدر واقع، تشکیل 
یی چون هاگروهآمریکا و پشتوانه مالی و فکری وهابیت در عربستان که نتیجه آن تشکیل 

افکنی در منطقه است، صرفاً با هدف اختالفطالبان، القاعده، داعش، جبهه النصره و ... در 
اصلی تقویت عمق راهبردی جمهوری اسالمی، صورت پذیرفته  مؤلفه عنوانبهجهان اسالم 

 مسئلهی تمرکز دنیای اسالم را از امنطقهی داخلی و هاجنگی اندازراهاست تا از این طریق با 
 معطوف سازد.ی داخلی هایریدرگفلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی به 

 ج( ایجاد تفرقه میان امت اسالم ناب محمدی)ص( و جلوگیری از گسترش محور مقاومت
از تونس آغاز شد، به کشورهای مصر، لیبی،  2717تحوالت ناشی از بیداری اسالمی که از سال 

تغییر چهره سیاسی و اجتماعی منطقه غرب آسیا از آن زمان  منشأیمن و بحرین سرایت کرد و 
ن شد. در این میان حکام کشورهایی که شرایط مشابه داشتند، احساس خطر کردند. تاکنو

میزبانی حرمین شریفین داعیه رهبری کشورهای عرب حوزه  واسطهبهعربستان سعودی که 
را دارد، بیش از سایرین به تکاپو افتاد و راهبری مقابله با این موج بیداری را بر  فارسجیخل
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 عهده گرفت.  
جنبش وهابیت بر وحدت قبایل بدوی و اعراب نجد و حجاز، در لوای قدرت  ریتأثبه  با توجه

آل سعود و گسترش آن به سایر بالد عربی از همان قرن هجدهم میالدی و قرار گرفتن آن در 
 ریتأثاعراب علیه عثمانی، برخی نویسندگان معاصر غرب، تحت  طلبانهاستقاللراستای جنبش 

روح »نحوی این جنبش را نمودار از وهابیت بود، هریک به متأثرکه خود ی رشید رضا هانوشته
معتقد بودند  هاآنشناختند و آن را به وجدان قومی عرب پیوند دادند. « ی عربطلباستقالل
، ایرانیان و ترکان وارد انیونانی از ناحیه غیراعرابی چون یگریصوفیی مانند فلسفه و هابدعت

دستاویزی برای مقابله با ترکان عثمانی قرار دادند و دعوت خود را به دین شده است و آن را 
عبارت دیگر وهابیت با تعصب آغاز کردند. به« پیراستن دین اسالم از آثار فکر غیرعرب»نام 

 (.1397،178قائمی و باغانی، عربی پیوند خورده است )
بوده، نقطه ثقل « حدت مسلمینو»جا که عامل اساسی پیروزی جبهه اسالم از ابتدا تاکنون ازآن

ی از طریق امنطقهتقابل دشمنان، خدشه به وحدت ملل اسالمی است. یارگیری از بازیگران 
ی موفق اتجربه« عرب و غیرعرب»و « شیعه و سنی»از جمله دوگانه  زیآمتفرقهی هادوگانهخلق 

کار رفت. افغانستان بهاست که پیشتر نیز در تشکیل القاعده و طالبان برای جنگ با شوروی در 
افرادی که » اعالم داشت:  2779هیالری کلینتون در جلسه کمیته روابط خارجی کنگره در سال 

پیش به وجودشان آوردیم.}در زمان حمله  هاسالیی هستند که هاهمان میجنگیم هاآنامروز با 
د که باید این شوروی به افغانستان در دولت ریگان و با همکاری کنگره{آن زمان مطرح ش

را از عربستان سعودی و دیگر کشورها جمع کنیم و با قرائت  هاآنکار گیریم. مجاهدین را به
 (.Clinton, 2009) 3«را برای شکست شوروی به کار گیریم هاآنوهابی از اسالمی 

 بنابر اسناد منتشره توسط پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، هیالری کلینتون در زمان تصدی وزارت
خارجه دستور اعزام نیرو به قطر برای حضور در لیبی و کمک به مخالفان در سرنگونی معمر 
قذافی را صادر کرد. کلینتون چنین رویکردی را در سوریه نیز انجام داد. ادوارد اسنودن 

ی اطالعاتی آمریکا، هاسازمانپیمانکار سابق مراکز اطالعاتی ایاالت متحده نیز فاش کرد: 
ی گروه موسوم به دولت اسالمی در عراق و شام نقش داشتند و ریگشکلانگلیس و اسرائیل در 

گروه داعش را تشکیل دادند. گروه داعش برای حمایت از « النه زنبور»در عملیاتی به نام 
ت که اسرائیل تشکیل شده و هدف عملیات النه زنبور تشکیل گروهی با شعارهای اسالمی اس

ی سوبهی تکفیری سالح خود را هاشهیاندتندروها را از سراسر جهان جذب کند و بر اساس 
 (. 1391کشورهای مخالف موجودیت اسرائیل نشانه گیرد )ایرنا، 
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 المللنیبگاه حقوق . مداخله ایران در مخاصمات داخلی عراق و سوریه از دید3-1
و نظام حقوقی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت  المللنیبی حقوق ریگشکلمقصود 

ی است که الزمه این امر تحقق اصل بنیادین منع توسل به زور و تحریم جنگ در المللنیب
د ، حامیان نها1945است. تجارب بشر تا پیش از تشکیل سازمان ملل در سال  المللنیبروابط 

توسل به زور و اقدامات مسلحانه واداشت. البته این اطالق  مطلقسازمان ملل را به ممنوعیت 
ی است، با قید امنیت جمعی شورای امنیت و نیز دفاع مشروع، المللنیب 4که از زمره قواعد آمره

عث ، منبالمللنیبسایر موارد مجاز اقدام نظامی علیه سایرین از منظر حقوق مستثنا شده است. 
ی تاریخی دفاع مشروع و نیز مطالعه اسناد هاشهیراز این دو نهاد حقوقی است. از بررسی 

مداخله ایران در مخاصمات مسلحانه کشورهای عراق و ی، المللنیبحقوقی و رویه قضایی 
 است:  ریپذهیتوجبر پایه موارد زیر  المللنیبسوریه از منظر حقوق 

معنای حمایت کردن و وطن، ناموس و حقوق خود را از . دفاع مشروع: دفاع در لغت به 1
ی حقوقی رایج هانظام(. دفاع مشروع در بیشتر 1378دستبرد دشمن حفظ کردن است )بهشتی، 

در دنیا و نیز حقوق داخلی کشورها از جمله عوامل رافع مسئولیت است که براساس شرایط 
ریشه  المللنیب. در حقوق سازدیمشده، واردآورنده زیان را از جبران خسارت معاف تعیین

ی و سوابق تاریخی نهفته است. منشور ملل متحد المللنیبدفاع مشروع، در حقوق عرفی 
ی و واقعیات المللنیبی به تبعیت از این عرف المللنیبقانون اساسی نظام حقوقی  عنوانبه

در »آمده است: منشور  51حیات بشری، دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است. در ماده 
یک از مقررات این منشور به صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد ...، هیچ

دفاع یک کشور «. ای وارد نخواهد کردی لطمهجمعدستهحق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا 
 صورتبه تواندیماز تمامیت سرزمینی خود و پس از حصول شرایط مقرر در زمینه تجاوز 

ی دو یا امنطقهی هامانیپی اغلب در نتیجه انعقاد جمعدستهی باشد و دفاع جمعدستهفرادی یا ان
 (.34-28، 1394)جعفری،  ردیگیمی مانند پیمان ناتو صورت المللنیبو  چندجانبه

 که داشت توجه باید دارد، وجود یالمللنیب تروریسم محکومیت در گوناگونی اسناد هرچند
 زور، همراه به توسل از جمله ،المللنیب حقوق قواعد نقض با تواندنمی سمتروری با مبارزه
 آن وارد مرکزی، دولت رضایت بدون تروریسم، با مبارزه ادعای با کشورها مواردی در. باشد

 و سوریه به داعش ضد ائتالف کشورهای ورود و افغانستان به آمریکا ورود که اندشده کشور
 .(138، 1395امناب  است )ضیایی و یدائی جمله این از ریهسو و عراق به ترکیه ورود
 علیه مرکزی دولت دعوت با روسیه دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت سوریه وضعیت درباره
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 .(http://www.aljazeera.com/news/2015) اندکرده نظامی مداخلۀ داعش، از جمله شورشی، هایگروه
 عنوانبههای ایران و عراق و سوریه امی بین دولتی نظهایهمکاربراساس قراردادها و 

 عنوانبهی، دولت ایران جمعدستهکشورهای همسایه و متحد، طبق مجوز قانونی دفاع مشروع 
ی هاکمکپاسخ مثبت داده و در قالب  هاآنکشور همجوار این کشورها به درخواست 

 کرده است.در مقابل دشمن مشترک دفاع  مانانشیپهممستشاری، از خود و 
 شرط بهو قطعی بودن  الوقوعبیقراز سوی دیگر دفاع، پیش از وقوع حمله دشمن در صورت 

پیشدستانه با توجه به ماهیت تهدیدات جهان امروز مورد پذیرش  صورتبهاقدام متناسب، 
ی و بررسی تحرکات ارسانهرصد تهدیدات  رونیازاواقع شده است.  المللنیبنسبی جامعه 

بودن تهدید داشت. تا  الوقوعبیقرگروه تروریستی داعش و سایرین نشان از قطعی و میدانی 
عملی شده و به مناطق حیاتی و حساسی در تهران  1391 خردادماهکه این تهدیدات در  جاآن

ی به شهادت رسیدند. رنظامیغنفر از شهروندان  18حمله تروریستی شد که طی آن حدود 
( در 1398داعش تا شهرهای سعدیه و جلوال عراق )پوردستان، پیشروی نیروهای  عالوهبه

 به مرزهای غربی ایران است. الوقوعبیقرکیلومتری مرز حاکی از تعرض  22فاصله 
ی المللنیب: در حوزه نقض تعهد دعوت به مداخلهی درگیر جنگ از طریق هادولت. رضایت 2

له در امور داخلی سایر کشورها، وفق پیرامون دو اصل عدم توسل به زور و عدم مداخ هادولت
ولیت ئمسطرح راجع به نویس پیش»که طی سند  هادولتی المللنیبمقررات مسئولیت  27ماده 

سازمان ملل رسیده است،  المللنیبکمیسیون حقوق  بیصوبه ت 2771در سال  «کشورها
 :Crawford, 2003ی است )المللنیب، از عوامل رافع مسئولیت کنندهدرخواستدولت  رضایت

 پیمانپیمان اگر ناقص در قلمرو کشور هم استفاده یک کشور از نیروهای مسلح خود». (163
رو نظر به وجود ازاین (.1391)ضیایی بیگدلی، « شودنمی محسوب تجاوز نباشد مذکور

ی هادولتی نظامی و امنیتی میان کشورها و از طرفی ابراز صریح و ضمنی رضایت هامانیپ
، ردیگیمی عراق و سوریه، مداخله ایران در مخاصماتی که در خاک این کشورها صورت قانون

حضور ایران در سوریه »بنابر اعالم مقامات رسمی جمهوری اسالمی، . شودیمتوجیه 
« مستشاری و در راستای مبارزه با تروریسم و به درخواست دولت قانونی سوریه است

 (.1391)قاسمی، 
ی تروریستی، هاگروهی عراق و سوریه در مقابله با هادولتی ناتوانیه تروریسم؛ . اقدام جهانی عل3

های علیه دولت ،المللنیبرای اقدامات خالف و مجرمانه حقوق بخاک این کشور را به مأمنی 
منظور براندازی ها و عملیات بهو انواع کمک یزیر، اقداماتی شامل برنامهتبدیل کرده استخارجی 

 9 ماده طبق رابطه این در» های خارجی یا حمله نظامی به دولت خارجی.ونی دولتحکومت قان
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، دولت عراق مسئول اقدامات متخلفانه (Crawford, 2003, 114) ولیت کشورهائمسطرح راجع به 
مجمع عمومی تحت عنوان اقدام برای محو تروریسم از  1994 مصوب اعالمیه گروه داعش است، 

طور مستقیم منجر به که سرزمینشان به ییهاتیاز تشویق یا رضایت به فعالخواهد تا کشورها می
انتشار تصاویر  رونیازا(. 1391)ضیایی بیگدلی، « شود، جلوگیری کنندتروریستی می یهاتیفعال

موجب  تنهانه انیرنظامیغقتل و غارت وحشیانه اعضای داعش در شهرهای عراق و سوریه علیه 
ی و ارسانهساکنان مناطق و کشورهای همجوار شده بود، بلکه فضای رعب و وحشت در میان 

 ساخته بود. متأثرافکار عمومی جهانی را بسیار 

 . مداخله ایران در مخاصمات داخلی عراق و سوریه از دیدگاه قانون اساسی3-2
کلیدواژگان مرتبط با نیروهای مسلح در قانون اساسی پاسداری از استقالل، تمامیت ارضی و 
نظام جمهوری اسالمی توسط نیرویی اسالمی، مکتبی و مردمی است. قانون اساسی در اصل 

داند. دار پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی میارتش را عهده 143
تداوم موجودیت سپاه  157این ارتش باید اسالمی، مکتبی و مردمی باشد. این قانون در اصل 

با استناد به آیه  151دارد. اصل رای نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن اعالم میپاسداران را ب
( به آمادگی همیشگی نیروهای رزمی و 17)انفال: « مِن قُوََّةٍ مَا استَطَعتُم وَ اَعِدّوا لَهُم»کریمه 

 سازی تمام توان برای مقابله با دشمنان اشاره دارد.آماده
روی اصلی نظامی، نیروی انتظامی وظیفه حفظ نظم و امنیت داخلی جا که از میان چهار نیازآن

را بر عهده دارد و وزارت دفاع ماهیتی صنعتی داشته و پشتیبانی تسلیحاتی از نیروهای مسلح را 
بر عهده دارد، منظور از نیروهای مسلح در این مقاله ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 

رکت توأمان هر دو نیرو یعنی ارتش و سپاه در عملیات است. از طرفی با توجه به مشا
 شود.ها نام برده میمرزی، تمایزی بین این دو قائل نشده و با یک عنوان از آنمستشاری برون

 کند: های نظامی جمهوری اسالمی را به سه دسته عمده تقسیم میقانون ارتش هدف 5ماده 
حفظ منافع ملی  (ب؛ وری اسالمی ایرانحفظ استقالل، تمامیت ارضی و نظام جمه (الف

، دریای عمان، فارسجیجمهوری اسالمی ایران خارج از قلمرو کشور در دریای خزر، خل
یاری به ملل مسلمان یا مستضعف غیرمعارض با اسالم در جهت دفاع  (ج؛ ها و معادنرودخانه

 ت ملل مزبور.درخواس مورد تهدید یا اشغال نیروهای متجاوز در صورت هایاز سرزمین
 : شمردیبرماین قانون مأموریت و وظایف ارتش را چنین  7ماده 
نظام  آمادگی و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقالل، تمامیت ارضی، (الف

 ؛جمهوری اسالمی ایران و منافع کشور



 
 
 

 ...نیروهای مسلح و صالحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه 
 

 

 

111 

قاچاقچیان،  ،همکاری با نیروهای انتظامی سپاه پاسداران در مقابله با اشرار، یاغیان (ب
 دستور. طلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری بنا بهتجزیه
 مقام یعالتحت فرماندهی  کندیمسپاه پاسداران نیز این نیرو را نهادی معرفی  اساسنامه 1ماده 

آن و کوشش مستمر در  هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای کهرهبری 
الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و  یهاآرمان راه تحقق

از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش  یاسالم یکامل بنیه دفاعی جمهور تقویت
 .و سازماندهی نیروهای مردمی است نظامی
، بلکه کندیممجوز حضور نیروهای مسلح را صادر  تنهانهمشاهده شد، قانون اساسی  کهآنچنان

قانون اساسی ». چنانکه در مقدمه قانون اساسی آمده است: داندیمآن را وظیفه ذاتی این نیروها 
مستضعفین بر  با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی

در  ژهیوکند؛ بهمی مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم
کوشد تا راه تشکیل امت می های اسالمی و مردمیی، با دیگر جنبشلالملگسترش روابط بین

و  (92( )انبیاء: إِنََّ هذِهِ أُمََّتُکمْ أُمََّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبَُّکمْ فَاعْبُدُونِ) واحد جهانی را هموار کند
در ادامه در «. یابد قواماستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان 

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که : »آوردیمموضوع ارتش مکتبی 
جهت ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران ضابطه باشد، بدین ایمان و مکتب، اساس و

ا بلکه با تنها حفظ و حراست از مرزهشوند و نهفوق شکل داده می انقالب در انطباق با هدف
جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را  رسالت مکتبی یعنی

وَ أَعِدَُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوََّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوََّ اللََّهِ ) خواهند بود دارنیز عهده
 («. دُونِهِمْ وَ عَدُوََّکمْ وَ آخَرِینَ مِنْ

کار گیرد و همه امکانات خود را به کندیمدولت جمهوری اسالمی را موظف  3اصل  11بند 
نسبت به همه مسلمانان و  اسالم، تعهد برادرانه یارهایمعسیاست خارجی کشور را براساس 

 یخارج استیسآمده است:  152تنظیم کند. در اصل  از مستضعفان جهان غیدریب تیحما
، حفظ استقالل یریپذو سلطه ییجوهرگونه سلطه یبراساس نف رانیا یاسالم یجمهور

کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ی ارض تیجانبه و تمامهمه
قانون  154. اصل استوار است رمحاربیمتقابل با دول غ زیآمروابط صلح گر وسلطه یهاقدرت

و استقالل،  داندیمبشری را آرمان جمهوری اسالمی  اساسی سعادت انسان در کل جامعه
آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان. در ادامه بر برخورداری کامل از هرگونه 

مستضعفان در  طلبانهحق، ولی حمایت از مبارزه دیتأکی دیگر هاملتدخالت در امور داخلی 
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. رویکرد حقوق اساسی که در زمینه کندیمبرابر مستکبران در هر نقطه از جهان را تجویز 
سیاست خارجی پیوندی عمیق با صالحیت نیروهای مسلح دارد، رویکردی جامع و مترقی 

و منشور ملل متحد  المللنیبی حقوق هاانیبناست که مشتمل بر موازین اسالمی از یک سو، و 
ی اسالمی را در است. این گرایش از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، موضع جمهور

ی اعالم کرد. مواضعی که به جرأت نقطه عطفی در تحوالت المللنیبی و امنطقهمناسبات 
ای مبتنی بر ای و فرامنطقهکشورهای منطقه دربارهی شده و از آن زمان سیاست المللنیب

 . شودیمآن تعریف  کیتیژئوپل راتیتأثهای فکری انقالب و بنیان

 وریسم تکفیری از نگاه قانون اساسی . علل مقابله با تر3-3
جهانی شناخته شود و برای مبارزه با آن  یعنوان معضلیش از آنکه بهپمتأسفانه تروریسم 

پیشبرد اهداف برخی  منظوربهسیاسی  یعنوان ابزاربه ،اقدامات اساسی صورت بگیرد
های دوقلو در برج سپتامبر و انهدام 11از حادثه مشکوک  گرفته شد.کار های جهانی بهقدرت
این  .ای جهان باز کردواژه تروریسم بیش از گذشته جای خود را در ادبیات رسانه ،آمریکا

ها در خاورمیانه بود و فرصت ییآمریکا طلبانهحادثه بهانه خوبی برای اجرای اهداف سلطه
است که واقعیت این  مناسبی را برای تثبیت موقعیت آنان در منطقه خاورمیانه فراهم کرد.

های غربی، تروریسم را به ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی خود تبدیل ها و رژیمدولت
 .کنندیترین حامیان تروریسم عمل معنوان بزرگخود به ،مبارزه با آن یجااند و بهکرده

جمهوری اسالمی ایران از آغاز روزهای پیروزی انقالب تاکنون از ناحیه تروریسم و اقدامات 
ی را متحمل شده است. ترور استاد شهید مرتضی ریناپذجبرانروریستی لطمات و ضربات ت

نظام،  رتبهیعالنفر از مسئوالن  72مطهری، شهید مفتح، شهیدان رجائی و باهنر، شهید بهشتی و 
و به  17شامل اعضای کابینه و نمایندگان مجلس، در کنار اقدامات گروهک منافقین در دهه 

کشور، و  دفاعیباز رجال سیاسی و مذهبی گرفته تا مردم  گناهیبهزاران انسان  شهادت رساندن
ی دکتر شهریاری، دکتر علیمحمدی، مهندس اهستههمچنین ترور متفکران و دانشمندان 

یی از اقدامات تروریستی هانمونهی اخیر، هاسال، در نژادییرضااحمدی روشن و مهندس 
جهانی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران است که توسط مزدوران استکبار 

 عنوانبه(:. به همین دلیل، لزوم مقابله با تروریسم 249، 1392طراحی و اجرا شد )جعفری، 
 شود. چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند:تلقی می ریانکارناپذیک ضرورت 

توانیم زیر بار ر برویم، نمیتوانیم زیر بار زو، نمیاعتقاد داریمما اگر چنانچه به توحید »
توانیم در مقابل ظالم نَایستیم، این طبیعت توحید است. اینکه جمهوری ظلم برویم، نمی
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کند که هر جا مظلومی هست و نصرتی الزم است، ما آنجا حاضریم، اسالمی اعالم می
ین است. خاطر اجور اصرار داریم، بهفلسطین این خاطر این است؛ اینکه ما روی مسئلهبه

توحید این است که انسان در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بِایستد؛ حقیقت  چون الزمه
... کند؛ و این مطمئنّاً پیشرفت هم داردتوحید این است و بعثت این را به ما یادآوری می

غرب آسیا به همین دلیل است. حضور ما  های مقاومت، در منطقهایستادن ما در کنار گروه
هایی که آمریکا و عوامل آمریکا در منطقه با تروریست وریه، در مقابله و مواجههدر س

جمهوری اسالمی ایران »وجود آورده بودند، به این دلیل است. اینکه گفته بشود به
معنا و های مهمل و بیها حرف، این«جا را تصرّف کندخواهد فالنطلب است، میتوسعه

ای از دنیا طلبی به هیچ نقطهما قصد توسعه و نگاه توسعه خالف واقع و دروغی است؛ نه،
در اختیار ملت ایران  پرظرفیتینداریم؛ احتیاج هم نداریم، بحمداهلل کشور بزرگ، آباد و 

سوریه، در غرب آسیا، مقاومت در  خاطر این است که در منطقهاست. ]این حضور[ به
ایم. لذا ما آنجا حضور پیدا کرده مقابل ظلم وجود داشت و وجود دارد؛ به این دلیل

هایی که شد و به [ مقاومت به برکت کمککنید که به توفیق الهی، ]جبههمالحظه می
شده بلکه های حمایتبرکت شجاعتی که نیروهای سوری داشتند، توانستند بر تروریست

و مانند  مثل سعودی-در منطقه  مزدورانشانها و آمریکا و غربی وسیلهبه وجودآمدهبه
)بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای « ها را شکست بدهندغلبه پیدا کنند، آن -اینها

 (.72/99/9912کشورهای اسالمی 
توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بنا به دالیل زیر با این توضیح می

 کند:قلمداد می مقابله با تروریسم تکفیری را از سوی نیروهای مسلح الزم و ضروری
 الف( حمایت از حقوق بنیادین افراد

در جمهوری اسالمی دارد: اشعار می 1 اصلهای فردی: قانون اساسی بنا به حمایت از آزادی
و حفظ  ناپذیرندتفکیکایران، آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر 

گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا آن
ای آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه
های وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی

 .با وضع قوانین و مقررات، سلب کند هرچندمشروع را، 
منع هتک حرمت افراد را مورد تأکید  91اصل تک حرمت افراد: قانون اساسی بنا به منع ه



 

 

 72/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 دهد.قرار می

 ب( تأمین امنیت شخصی مردم
قانون  77قانون اساسی تأکید بر امنیت شخصی در ابعاد گوناگون دارد. چنانکه اصل 

مصون دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اساسی اشعار می
 است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.  

 و تضمین امنیت ملی امنیت مرزهای ایران ج(
 منظوردولت را متعهد ساخته تا امنیت ملی را تضمین کند: به 921قانون اساسی بنا به اصل 

شورای »ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی  منافعتأمین 
 شود:جمهور، با وظایف زیر تشکیل میبه ریاست رئیس« ملی عالی امنیت

شده از کلی تعیین هایسیاستامنیتی کشور در محدوده  -دفاعی  هایسیاستتعیین  .9
 ؛طرف مقام رهبری

های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در هماهنگ نمودن فعالیت .7
 ؛امنیتی –ارتباط با تدابیر کلی دفاعی 

 .یری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجیگبهره .9

طور مستقیم مقابله با تروریسم را بیان نکرده است، مداقه در موارد اگرچه قانون اساسی به
کند تا برای تأمین امنیت شهروندان دهد که قانون اساسی دولت را مکلف میفوق نشان می

 –م دهد که در این زمینه جدای از اقدامات سیاسی، اقدامات نظامیخود اقداماتی را انجا
 دفاعی را توسط نیروهای مسلح الزم و ضروری دانسته است. 

امنیتی مقابله ایران با تروریسم تکفیری در  –ذکر شد، دالیل سیاسی آنچهبا نگاهی به 
 توان به شرح زیر نام برد:خارج از مرزها را می

 نسانی در حمایت از ملل اسالمی و مستضعف  الف( تکلیف دینی و ا
بنیان اجتماعی قلمرویی نه به وسعت مرزهای جغرافیایی، بلکه  نیترمستحکم عنوانبهدین 

ی ورای زمان و مکان، و بر قلوب و باطن معتقدین به آن دارد. اسالم، دین خاتم نیز که اطرهیس
پویایی فقه امامیه هر روز بر نفوذ  اسالف خود از تحریف در امان مانده و به لطف برخالف

بر و این امت عالوه 5داندیم، در قرآن کریم همه مسلمانان را یک امت دیافزایممعنوی خود 
وظیفه دفاع از خود هنگام تحمیل جنگ و نیز دفاع از مظلومی را  1افزایش قدرت و توان دفاعی

را  مؤمنانی دیگر اهیآقرآن کریم در   7است بر عهده دارد. شده راندهکه به ناحق از خانه خود 
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و چرا شما در راه خدا ]و در راه نجات[ مردان و . »داندیمدر دفاع از مظلوم و ستمدیده مکلف 
پروردگارا ما را از این شهری که  ندیگویهمانان که م دیجنگیزنان و کودکان مستضعف نم

رپرستی قرار ده و از نزد خویش بیرون ببر و از جانب خود برای ما س اندشهیپمردمش ستم
 (.75)نساء: « یاوری برای ما تعیین فرما

 مقاومت  ب( تقویت جبهه
کشور همسایه، و سوریه، در محل راهبردی تالقی سه قاره  عنوانبهموقعیت جغرافیایی عراق 

ی دارد. امنطقهی و فرا امنطقهاهمیت ژئوپلیتیک زیادی برای کلیه بازیگران  ،آسیا، اروپا و آفریقا
همجواری سوریه با کشورهایی چون ترکیه، لبنان، اردن، مرزهای فلسطین اشغالی و رژیم 

ی مبارز فلسطینی در هاگروهلبنان و  اهللحزبصهیونیستی که پس از عراق حلقه ارتباطی با 
ی مکتب کپهاک و نظریه مجموعه امنیتی بوزان )آدمی هادگاهیدجبهه مقاومت است، بر اساس 

( وابستگی متقابل امنیتی ایران، سوریه و عراق )پس از صدام( را 1،1391رز مقدم، و کشاو
ی همجواری، الگوهای دوستی و دشمنی و عوامل فرهنگی و هامؤلفه عالوهبهسبب شده است. 

مذهبی، سبب همگرایی سیاست خارجی این سه کشور و حمایت از مبارزان خط مقدم با رژیم 
ی ضدصهیونیستی سوریه به هازهیانگبنان شده است. در این میان صهیونیستی در فلسطین و ل

اعالمیه »و « سایکس پیکو»ی استعماری هامانیپی ناسیونالیسم عربی پس از هاشیگرادلیل 
ی کنونی منطقه را سبب شده، بیشتر از هر کشور دیگری در منطقه ثباتیبکه موجبات « بالفور

ی آمریکا علیه ایران )سیمبر و هااستیسسد نفوذ  غرب آسیاست. این گرایش، سوریه را به
( در منطقه غرب آسیا مبدل ساخته است. طرح خاورمیانه جدید که نظم 157،1393قاسمیان، 

، در پی شکست این دکریمحاکم بر منطقه را برابر خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی تعریف 
میالدی عقیم  2714و  2778، 2771ی اهسالی مقاومت فلسطینی و لبنانی در هاگروهرژیم از 

 ها انکارناپذیر است. ز این گروهماند که در این میان همکاری سوریه در پشتیبانی تسلیحاتی ا
، امنیت دو متحد راهبردی تا حد بسیار زیادی به یکدیگر وابسته ادشدهبراساس نظریه ی رونیازا

دو کشور ایران و سوریه از نظر  است. رژیم صهیونیستی دشمن بالقوه و البته بالفعل هر
ی پیوند مذهبی دو کشور هاشهیر عالوهبهی امنیتی و نیز حفظ موجودیت است. هامؤلفه

وجود اماکن مقدس شیعی، تعرض به این اماکن را خدشه به خطوط قرمز  ژهیوبهمسلمان و 
 ی منطقه و جهان قرار داده است. هاامتاعتقادی شیعیان در ایران و سایر 

  ایران اسالمی جمهوری ضدتروریستی و ورز غیرخشونت ماهیتن ساختآشکار  ج(
ی بسط دامنه نفوذ و هانهیزمدر جریان بیداری اسالمی  2711وقوع تحوالت منطقه از سال 

ی منطقه را مهیا ساخت. مبانی معنامحور انقالب هاملتی جمهوری اسالمی به هاآرمانصدور 
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ی برخوردار است که دشمنان این تفکر را رگذاریتأثلگوسازی و اسالمی ایران از چنان ظرفیت ا
کرد،  منتشر 2711 اکتبر در که گزارشی در آمریکا خارجه به اعتراف واداشته است. وزارت

 سعودی عربستان»کرد:  ی تکفیری را چنین اعالمهاگروهدالیل ظهور بازیگران غیردولتی مانند 

 تنهانه تا هستند دیگر کشورهای به رادیکال هایسلفیاعزام  حال در آن فارسجیخل متحدان و
 و سست ،کندیم تهدید را آنها مطلق سلطه که بیداری یهاجنبشبلکه  نمایند، تضعیف را ایران
)رئیسی و « است داده رخ عراق و یمن لبنان، مصر، لیبی، سوریه، موضوع در کنند. این مختل

 :کندیموریستی تکفیری دو هدف را دنبال ی ترهاگروه(. تشکیل 49، 1393کفاش نیری ،
ی جعلی از اسالم اچهرهساختن تفرقه در میان امت اسالمی و تصویر نمودن  ورشعلهنخست،  

دین در حال گسترش در اروپا و آمریکا؛ دوم مهار قدرت نفوذ ایران از طریق ایجاد  عنوانبه
ی سوریه، عراق و یمن را هاجنگه ی نیابتی در عمق راهبردی آن. پیامد این رویکرد کهاجنگ

 ستی این کشورهاهارساختیزدر پی داشته، تغییر حکومت این کشورها و یا حداقل تخریب 
، مشکالت اقتصادی ناشی هاجنگاین کشورها از چنگال این  زیآمتیموفقتا در صورت نجات 

رات مقامات را در پیشبرد اهداف خود ناتوان سازد. این حقیقت در اظها هاآناز جنگ، 
. نیکی هیلی نماینده دائم شودیماعالم  صراحتبهآمریکایی و متحدانش نیز کتمان نشده و 

،  2718ایاالت متحده در سازمان ملل در بیان دالیل حمله موشکی آمریکا به سوریه در آوریل 
مریکا هدف آ»بر ادعای تنبیه دولت سوریه برای کاربرد تسلیحات شیمیایی، اعالم داشت: عالوه

امانوئل مکرون (. Haley, 2018) «منطقه است سوریه جلوگیری از حاکمیت نفوذ ایران بر در
ی آمریکا را چنین اانهیخاورمی هااستیسفرانسه نیز هدف همکاری کشورش با  جمهورسیرئ

سیاسی جهت مهار  یحلفراهم کردن شرایط برای رسیدن به راهاز اهداف ما  : »داردیمبیان 
 (.Macron, 2018) «ر منطقه، یعنی در یمن، در سوریه، در عراق و در لبنان استایران د

 گیرینتیجه
طراحی نظام نوین حقوقی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم که در سیمای سازمان ملل متحد 

 گرسلطه یهاقدرتدو لبه برّان شمشیر، آزادی عمل  بسانآن تبلور یافته است،  یسازوکارهاو 
سیاسی در پرتو موازین قانونی را به چالش  یهایبرداربهرهویکردهای دوگانه برای در اتخاذ ر

خود را با توجیهات  طلبانهتوسعهاقدامات  تواندینمکشیده است. در دنیای امروز کشوری 
ولی انتظار داشته باشد سایرین از این ابزارهای حقوقی برای نیل  ،حقوقی، مشروع جلوه دهد

آمریکا، عربستان  ،که اشاره شدگونههمانادعا و  دییتأود استفاده نکنند. در به مقاصد مشروع خ
اسالمی جهادی  یهاتیجمعتروریستی در پوشش  یهاگروهو رژیم صهیونیستی با تشکیل 
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نزاع داخلی را برافروختند. جنگ داخلی در کشورهای سوریه و عراق و اقدامات  یهاشعله
و حضور نظامی در منطقه را  یلشکرکشبرای  یابهانهروپا، تروریستی در شهرهای آمریکا و ا

مبر سپتا 11مشابه یعنی حمالت تروریستی  یابهانه. ایاالت متحده آمریکا به سازدیمفراهم 
دستانه ولی در اصل مبتنی بر سیاست تهاجم پیشگیرانه از آن با توجیه حقوقی دفاع پیش 2771

خود در منطقه را برای افکار عمومی جهان توجیه  سال با حمله به عراق و افغانستان حضور
انقالب . البته بر همگان عیان است که این حضور صرفاً با انگیزه اصلی مهار و تقابل با کندیم

در سوی مقابل ایران توجیهات حقوقی مشروعی برای دفاع از ایران صورت گرفت. اسالمی 
و اصول  در واقع منطبق بر قواعدکه  داردیمخود و متحدانش عرضه امنیت و موجودیت 

کننده ثباتیباز سوی دشمنان به اقدامات  این رویکرد ولی ،حقوقی مورد استناد آمریکاست
، بر المللنیبشود. از دیدگاه حقوقی طبق موازین و اسناد حقوق محکوم میتعبیر، و  یامنطقه

و رضایت طرف  مبنای سه مجرای قانونی دفاع مشروع جمعی، مداخله ناشی از دعوت
مخاصمه و وظیفه همگانی در مبارزه با تروریسم، حضور ایران در مخاصمه داخلی کشورهای 

. قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز با اعالم شودیمتروریستی توجیه  یهاگروههمسایه با 
ن در برابر امستضعف طلبانهحقتعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مبارزه 

هر نقطه از جهان، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را بر پایه ایمان و مکتب، ن در اتکبرمس
مکلف به جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان کرده و با 

دفاعی علیه -مقابله نظامی 154و  152، 151، 157، 143و  اصول  3 از اصل 11استناد به بند 
نیز در درجه  امنیتی-سیاسی ده است. از دیدگاهکری را الزم و ضروری قلمداد تروریسم تکفیر

دینی و نصوص قرآنی در حمایت از مظلومان و مسلمانانی که درگیر  یهاآموزهنخست وفق 
جنگ و هجوم بیگانگان هستند، و نیز راهبرد فرماندهی کل قوای جمهوری اسالمی ایران برای 

ی و حوزه نفوذ گفتمان انقالب اسالمی و الزامات امنیت ملی، دفاع از دشمن در عمق راهبرد
 .ابدییمدر مبارزه با دشمن مشترک منطق و عقالنیت  مانانیپهمحمایت از 
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 هایادداشت
 انضباطی نیروهای مسلح نامهنییآ 2. ماده  1

2. Strategic Depth 
3. “ Let’s remember here; … the people we are fighting today, we founded twenty 
years ago. 
… let’s go recruit these mojahideen. 
… and great, let them come from Saudi Arabia and other countries, importing their 
Wahabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union.” 
4. Jus Cogens 

 .92: امت واحده، انبیاء . 5
 .(17:)انفال وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ . 6
...  اندگرفتهه مورد ظلم قرار کچرا ،ل شده رخصت ]جهاد[ داده شده استیه جنگ بر آنان تحمک یسانکبه  . 7

دگار ما پرور گفتندیمه کنینداشتند[ جز ا یها گناهرون رانده شدند ]آنیب شانیهاخانهناحق از  بهه ک یسانکهمان 
ه ک یو مساجد هاسهیکنساها و یلکو  هاصومعه کردینمگر دفع یاز مردم را با بعض د یخداست و اگر خدا بعض

 یاری کندیم یارین[ او را ی]د هک یسکخدا به  و قطعاً شدیمران یسخت و شودیمار برده یها بسنام خدا در آن
 .(47و  39 :ج)ح .ر استیناپذ شکسترومند یه خدا سخت نکچرا دهدیم
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، «ی اساسی محیط امنیتی ایران و سوریههامؤلفه»(، 1393اله )سیمبر، رضا؛ قاسمیان، روح .12
 .39پیاپی  تابستان، شماره ،9ش  سوم، سال ،سیاست راهبردی یهاپژوهش فصلنامه
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حضور نظامی در خاک عراق از منظر حقوقی؛ ایران (، 1391ی، محمدرضا )ضیایی بیگدل .13
نشست مشترک دانشگاه عالمه طباطبائی با دانشکده حقوق و علوم  ،تواند آمریکا نهمی

کد خبر: ، atnanews.irر.ک:  دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، اجتماعی پواتیه فرانسه
 .17/72/1391تاریخ: ، 81779

 مخاصمات در خارجی نظامی مداخله»(، 1395محسن ) امناب، ؛ یدائیاسری دیسضیایی،  .14
 و یمن سوریه، عراق، وضعیت بررسی :المللبین حقوق منظر از المللی غیربین مسلحانه

 .151-123، پاییز، صص 32 ش، هشتم سال ،امنیت آفاق فصلنامه، «بحرین

 .91112112122: برخ کد، 1391بهمن  21 ،خبرگزاری مهر(، 1391قاسمی، بهرام ) .92

ی اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق هاچالش» (،1395قاسمی، غالمعلی ) .11

 .172-144، صص 33 نهم، ش ، سالامنیت آفاق فصلنامه ،«المللنیب

 نامهتاریخ، «ی فکری داعشهاشهیر»(، 1397قائمی خوشبین، علی؛ باغانی، فرحناز ) .17
 .174، پاییز، ص 23، دانشگاه خوارزمی، سال ششم، شخوارزمی

 ، تهران: چتر دانش.مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح(، 1391قربانی الهیجی، مسعود ) .18

 ، تهران: میزان.حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1391) سید محمد، هاشمی .19

، مجله جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسالمی ایران(، 1381نظرپور، مهدی ) .27
 .112-131بهار، صص  ،11حصون، ش 
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