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مقدمه

مطابق نگاه سنتی در حقوق بین الملل، هر کشور در خاک خود از صالحیت مطلق برخوردار 

بوده و هیچ کشور خارجی بدون اجازه ی دولت، حق انجام عملیات در خاک آن را ندارد. بااین حال، 

وقایع و معضالت امنیتی جدید، موقعیت هایی را به وجود آورده که درنتیجه ی آن ها، کشورها در 

خاک کشور خارجی، دست به عملیات محدود نظامی، موشکی یا پهپادی می زنند که در برخی از 

این حوزه ها، هنوز رویه خاصی شکل نگرفته یا معاهده ای منعقد نشده است. در بخش اول پژوهش 

» بررسی حقوقی حمله ی موشکی ایران به مقر تروریست ها در قلمرو دولت های خارجی«، رویه 

جمعی و فردی دولت ها در مبارزه علیه تروریسم موردبررسی اجمالی قرار می گیرد.

 رویه جمعی و فردی دولت ها در مبارزه علیه تروریسم

1– مفهوم تروریسم و گروه های تروریستی

مبارزه با گروه های تروریستی نیازمند شناخت مفهوم تروریسم است. به همین دلیل، جامعه 

بین المللی تالش نموده تا تعریف مناسبی از آن ارائه نماید؛ اگرچه در چارچوب مقررات سازمان 

ملل متحد تا به امروز توافق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است. سازمان ملل متحد از 

بدو تأسیس خود تاکنون بستر تالش های بین المللی برای توسعه و تقویت همکاری میان دولت ها 

به منظور مقابله با تروریسم بوده است اما تاکنون قطعنامه ها و کنوانسیون هایی که با تالش دولت ها 

و نهادهای تخصصی تصویب گردیده اند در ارائه تعریف جامعی از تروریسم که موردتوافق همه 

اعضای جامعه بین المللی باشد، ناکام مانده اند.
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تصویب شد]۱[.   سال ۱۹7۲  در  تروریسم  در خصوص  عمومی  مجمع  قطعنامه  نخستین 

از این تاریخ به بعد، سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی کوشش کرد تا رهبری و هدایت 

اقدامات بین المللی علیه تروریسم را بر عهده گیرد]۲[.  به عالوه قطعنامه ۱566 که در سال ۲۰۰۴ با 

اتفاق آرا توسط شورای امنیت تصویب شد، همچون سایر قطعنامه های مجمع عمومی تروریسم را 

در کلیه ی اشکال خود، صرف نظر از انگیزه ی آن، محکوم می کند و از دولت ها می خواهد که در 

نبرد علیه تروریسم با یکدیگر همکاری کنند.

بند سوم این قطعنامه یادآوری می کند: »اعمال مجرمانه از جمله علیه غیرنظامیان که با قصد 

کشتن یا ایراد جراحت بدنی شدید انجام شود، یا گروگان گیری، با هدف ایجاد رعب و وحشت 

در بین مردم یا گروهی از اشخاص یا افراد خاص، تهدید مردم یا اجبار دولت یا سازمان های 

بین المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی که در کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی 

مربوط به تروریسم، جرم تلقی شده، تحت هیچ شرایطی با مالحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، 

نژادی، قومی، مذهبی یا موارد دیگر قابل توجیه نیست]۳[.«

از آنجا که تعریف پذیرفته شده ی جامع و مانعی از تروریسم و به طریق اولی گروه های 

تروریستی به عنوان مصادیق آن موجود نیست، اختالف نظر در مورد مصداق یابی این گروه ها 

همواره وجود داشته و تشخیص امر عماًل و فعاًل به عهده دولت ها و رویه دولتی است. اگرچه در 

مورد گروه هایی همچون داعش، قطعنامه های بین المللی وجود دارد. دسامبر سال ۲۰۱5 مقارن با 

)آذر ماه سال ۹۴( همه ۱5 عضو شورای امنیت توافقات »وین – ۲« را در قالب قطعنامه ۲۲5۴ 

به اتفاق آرا تصویب کردند؛ در این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواسته شده منطبق با قطعنامه 

۲۲۴۹ شورای امنیت، با اقدامات تروریستی داعش، جبهه النصره و دیگر گروه هایی که ممکن 

است گروه »حمایت از سوریه« معین کند، مقابله کنند. این دو گروه مشمول آتش بس نمی شوند 
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و باید با آن ها جنگید؛ این قطعنامه مانند بیانیه وین تأکید کرده بود که آتش بس مد نظر در سوریه، 

شامل حمله به این گروه ها یا دفاع در برابر حمالت احتمالی آن ها نخواهد بود]۴[.  بنابراین ماهیت 

تروریستی چنین گروه هایی در سطح جامعه بین المللی امری پذیرفته شده است اما، نسبت به شمول 

این تعریف به بعضی گروه های دیگر در سوریه، عراق یا دیگر کشورها، ابهام و اختالف نظرهایی 

وجود دارد که گاهی دستخوش منافع دولت ها و سیاست های داخلی و خارجی کشورها می شود.

2- سابقه حمله به مواضع تروریستی و واکنش دولت ها در قبال آن

گزارش تازه ای که درباره تروریسم بین المللی منتشر شده می گوید تعداد قربانیان حمالت 

تروریستی در جهان در سال ۲۰۱۳ میالدی نسبت به سال قبل از آن 6۱ درصد افزایش یافته است. 

یافته های گزارش “شاخص جهانی تروریسم” نشان می دهد که ۱۰ هزار حمله تروریستی در سال 

۲۰۱۳ انجام شده که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد بیشتر شده است. این گزارش که توسط “موسسه 

اقتصاد و صلح” تهیه شده می گوید که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱8 هزار نفر در اثر حمالت تروریستی 

افغانستان،  داده اند که هشتاد درصد آن ها در کشورهای عراق، سوریه،  از دست  را  جان خود 

پاکستان و نیجریه قربانی شده اند. بنابراین گزارش، عراق با بیش از شش هزار کشته بزرگ ترین 

قربانی حمالت تروریستی بوده و گروه های داعش، القاعده، بوکوحرام و طالبان مسئول بیشترین 

کشتارها بوده اند.]5[

بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمالتی که بعد از آن ایاالت متحده به عراق و افغانستان 

داشت، آمریکایی ها به ادعای خود، حمالت گسترده ای را به مواضع گروه های تروریستی در 

نقاط مختلف این دو کشور و پاکستان به بهانه هدف قرار دادن تروریست ها انجام دادند. آن ها 
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به وجود شواهدی مبنی بر وقوع حمالت بیشتر از ناحیه ی تروریست ها اشاره و تأکید می کردند 

که حمالت ۱۱ سپتامبر بخشی از سلسله حمالتی بوده که از ۱۹۹۳ علیه ایاالت متحده شروع شده 

است. آمریکایی ها به همراه بریتانیا عنوان می کردند که مرتکبان این نوع حمالت در حال طراحی 

حمالت بیشتری هستند. چنین حمالتی تحت عنوان مقابله با تروریسم و فراتر از چارچوب های 

حقوقی بین المللی و تأسیسات ملل متحد صورت پذیرفت و همین امر منجر به پیدایش دکترین های 

نوظهوری همچون دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه شد]6[.

الزم به ذکر است که یک هفته بعد از حمالت تروریستی در پاریس که ۱۳۰ نفر در آن ها 

کشته و ۳5۰ نفر دیگر زخمی شدند، از سوی ۱5 عضو شورای امنیت قطعنامه ای تصویب شد. 

پس از اینکه داعش مسئولیت حمله پاریس را به عهده گرفت، فرانسوا اوالند رئیس جمهور وقت 

فرانسه این اقدام را “اعالن جنگ داعش” خواند. فرانسه که پیش از حمالت داعش به پاریس در 

ائتالف بین المللی علیه داعش حضور نظامی داشت، پس از حمالت داعش، حضورش را در جنگ 

علیه این گروه تروریستی پررنگ تر کرد. سپس در همین راستا ناو هواپیمابر شارل دوگِل فرانسه 

در شرق دریای مدیترانه مستقر شد تا بمب افکن های فرانسوی راحت تر بتوانند عملیات هوایی خود 

را انجام بدهند.

از آن جا که دولت های زیادی مانند عراق، سوریه، الجزایر، بریتانیا، تایلند، ترکیه، یمن، 

کامبوج، مصر، فرانسه، هند، کنیا، مقدونیه، فلسطین، فیلیپین، روسیه و سودان از حمالت تروریستی 

رنج می برند، طبق برداشت های جدید از دفاع مشروع در حقوق بین الملل این دولت ها می توانند در 

پاسخ به این حمالت اقدام به دفاع از خود نموده و نه تنها گروه های تروریستی را که تهدید کننده 

صلح و امنیت بین المللی هستند بلکه دولت حامی این گروه ها را مورد هدف قرار دهند.
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الزم به یادآوری است در فهرست کشورهایی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده اند، 

جمهوری اسالمی ایران پس از بریتانیا و پیش از یونان و ایاالت متحده آمریکا در رده ۲8ام قرار 

دارد. ایران همچنین جزو ۱۳ کشوری است که بنا بر گزارش های بین المللی در کنار کشورهایی 

مثل مکزیک و رژیم صهیونیستی در معرض خطر افزایش حمالت تروریستی است]7[.  همین 

مسئله ضرورت مقابله با گروه های تروریستی را در چارچوب دکترین های امنیت ملی و قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران روشن می سازد.
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مبانــی حقوقــی حملــه ســپاه بــه مقــر و مواضــع تروریســت هــا در عــراق 
و ســوریه

 پژوهش گران مختلف، حمله موشکی ایران به مقر حزب دموکرات کردستان )حدکا( یا حمله به 

مواضع داعش در ابوکمال و دیر الزور سوریه را از زوایای گوناگون ارزیابی کرده اند؛ اما به این 

مسئله از زاویه حقوقی کمتر نگریسته شده است. بر خالف نظر برخی که جمهوري اسالمي ایران با 

چنین حمالت موشکي، قواعد حقوق بین الملل را نقض کرده است، نگارنده در این پژوهش درصدد 

 تبیین حقوقی واکنش موشکی ایران به حمالت و مواضع تروریستی گروه های مختلف است. .



بررسی حقوقی حمله ی موشکی ایران به مقر تروریست ها در قلمرو دولت های خارجی

۱۲

1- تبییــن مبانــی حقوقــی حملــه ســپاه بــه مقــر و مواضــع تروریســتی در 
عــراق و ســوریه

تروریستی  اقدامات  انجام  مسئولیت  داعش  آنکه  از  پس   ۱۳۹6 ماه  خرداد   ۲۹

موشکی  حمله  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  گرفت،  عهده  به  را  تهران  در  ماه  خرداد   ۱7

دیرالزور که  استان  به  موشک  شلیک 6  با  و  آغاز کرد  سوریه  در  داعش  مواضع  به  را  خود 

گرفت. تکفیری  تروریست های  از  سختی  انتقام  است،  داعش  فرماندهان  استقرار   محل 

جمهوری اسالمی ایران اولین کشوری نیست که دست به چنین عملیاتی علیه مواضع داعش زده 

باشد. همان طور که در بخش نخست این پژوهش به آن پرداخته شد، آمریکا، انگلیس و فرانسه از 

 یک سو و روسیه از سوی دیگر در سال های گذشته بارها عملیاتی مشابه با دالیلی مشابه انجام داده اند.

دموکرات کردستان  مقر حزب  به  موشکی  دیگر، حمله ای  اقدامی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

در ۱7 شهریور ۱۳۹7 انجام داد که طی آن نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی مقر 

فرماندهی این حزب را در کوی سنجق کردستان عراق را با پرتاب 7 موشک کوتاه برد زمین به 

زمین فاتح ۱۱۰ مورد هدف قرار دادند. سپاه اعالم کرد که این حمله در پاسخ به حمله مسلحانه ای 

این گروه در تیرماه ۱۳۹7 به پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی در منطقه 

مریوان در استان کردستان بود که به کشته شدن ۱۰ نفر از مرزبانان کشورمان منجر شد و در پی 

بی توجهی سران این گروه به هشدارهای مسئولین اقلیم کردستان عراق، مبنی بر عزم جمهوری 

اسالمی ایران برای برچیدن پایگاه های آنان و پایان بخشیدن به عملیات مسلحانه آن ها در برخی 

مناطق مرزی غرب ایران انجام شده است]8[.  به گفته سرلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
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مسلح جمهوری اسالمی ایران، »در سال 75 مسئوالن کردستان عراق و همچنین مسئوالن حزب 

دموکرات کردستان به صورت کتبی تعهد دادند که در ایران دست به هیچ گونه عملیاتی نزنند اما 

با تحریک آمریکایی ها عهد و پیمانشان را شکستند و دست به اقدامات تروریستی زدند. پس از 

این اقدامات و تحرکات چندین بار تذکراتی به آن ها داده شد و حتی مسئوالن اقلیم کردستان 

نیز تذکراتی به این گروه دادند که متأسفانه گوشی برای شنیدن آن نداشتند لذا این گونه اقدامات 

آن ها برای ما قابل تحمل نبود. واقعیت آن است که مسئوالن اقلیم کردستان و دولت عراق باید 

این افراد را که مجرم هستند تحویل ایران دهند و اگر نمی توانند چنین کاری را انجام دهند حداقل 

باید این افراد و گروه ها را از کشورشان اخراج کنند. پاسخ موشکی اخیر ما حق دفاع از خود بود 

و اجازه نمی دهیم این ناامنی ها ادامه یابد]۹[.«  همچنین به گفته ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان 

عراق در ایران؛ »این اتفاق واکنش به اقداماتی است که داخل ایران انجام شد. دولت ایران نیز قباًل 

ابالغ کرده بود که به اقدامات حزب دموکرات واکنش نشان خواهیم داد]۱۰[.«

۱-۱- مقابله به تروریسم به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت

مجموعه قطعنامه هاي شوراي امنیت در خصوص مقابله با گروه هاي تروریستي را مي توان به عنوان 

دستاویزی براي تبیین حقوقي حمله موشکي ایران به چنین گروه هایی مثال زد. در واقع مجموعه 

این قطعنامه ها یک ابزار حقوقي غیر الزام آور در اختیار کشورهاي در حال مبارزه با تروریسم قرار 

 داده است که بر اساس آن در عمل، کشورها مي توانند از قوه قاهره علیه تروریست ها استفاده کنند.

در قطعنامه ۱۳68، شورای امنیت با محکوم کردن حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر عبارات »با اذعان 
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به حق ذاتی دفاع مشروع و در تطابق با منشور«  را به کار برد. این برای نخستین بار بود که شورای 

امنیت از ضرورت دفاع مشروع علیه تروریسم سخن می راند. ایاالت متحده امریکا در تبیین حمالت 

خود به افغانستان به رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه استناد می جست. در این رأی دیوان پس از حمله 

یک گروه غیردولتی  علیه یک کشور و توسل به زور آن کشور علیه یک کشور دیگر را زمانی 

مجاز دانسته بود که این گروه منتسب به آن دولت باشد. آمریکا نیز با توجه به انتساب القاعده 

به طالبان، در ۲۰۰۱ به افغانستان یورش برد. اگرچه این استدالل پذیرفتنی نبود، چرا که مطابق 

قواعد حقوق بین الملل، باید دولت هدف، »کنترل مؤثر« یا   )effective control(  بر گروه 

مورد نظر داشته باشد، در غیر این صورت نمی توان از این استدالل حقوقی بهره جست. استدالالت 

حقوقی مقامات آمریکایی در شعله ورتر کردن جنگ های پیشین در منطقه، مانند حمله به کویت، 

افغانستان، عراق و سکوهای نفتی ایران چنان سست بود که این دولت برای دخالت در سوریه 

 متوسل به توجیهات بشردوستانه، استناد به دکترین دولت ناتوان و ضرورت تعقیب مجرمین شد.

فرانسه  پیشنهادی  قطعنامه   ،۲۰۱5 نوامبر   ۱۳ در  تروریسم  با  مقابله  راستای  در  امنیت  شورای 

نسبت  قطعنامه  این  غربی ها،  ادعاهای  برخالف  نمود.  تصویب  را   ۲۲۴۹ قطعنامه  نام   با 

در  دولت ها  به  جدیدی  اختیارات  و  نوآوری  هیچ گونه   ۱۳7۳ و   ۱۳68 قطعنامه های  به 

به عنوان  داعش  از  قطعنامه  این  است.  نداده  را  سوریه  حاکمیت  و  قلمرو  در  داعش  با  مبارزه 

تا  خواسته  دولت ها  از  و  کرده  یاد  بین المللی  امنیت  و  صلح  علیه  جهانی  و  بی سابقه  تهدید 

گیرند«. بکار  را  داعش(  )توسط  شده  ایجاد  مأمن های  ریشه کنی  برای  مقتضی  اقدامات   »همه 

همچنین  و  هفتم  فصل  یا  و   ۴۲ ماده  ذکر  عدم   ،۲۲۴۹ قطعنامه  در  مصرح  لحن  و  ادبیات 

در  حقوقی  تعهد  هیچ   ،)Demands( یا  می نماید  تقاضا  عبارت  از  استفاده  عدم 
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و  می دهد  قرار  توصیه ای  قطعنامه های  زمره  در  را  قطعنامه  این  و  نمی شود  دیده  آن 

دیگر  قلمرو  در  تروریستی  گروه های  علیه  قطعنامه،  این  بر  ابتنای  با  نمی توان  بنابراین 

کرد. مبارزه  تروریسم  با  و  شده  متوسل  به زور  قانونی شان  دولت  رضایت  بدون   کشورها 

الزم به ذکر است عملکرد کشورها در تفسیر این قطعنامه ها وقتي با اعتراض سایر کشورها در این 

رابطه مواجه نشود، نوعي از برداشت از این اسناد را در اختیار حقوقدانان قرار مي دهد که مي توانند 

بر اساس آن حمالت کشورها به تروریست ها را مورد ارزیابي قرار دهند. در واقع عدم  مخالفت 

کشورهاي عضو شوراي امنیت در خصوص این حمالت این تفسیر حقوقي را تبیین و تثبیت 

کرده است. بنابراین، لزوم مقابله و حمله موشکی ایران با چنین گروه هایی از یک منظر پیروی از 

مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

 ۱-۲- مقابله با تروریسم در قالب دفاع مشروع

الف. مفهوم کالسیک حق دفاع مشروع

از  خود  بین المللي  روابط  در  اعضاء  »کلیه  که  است  آمده  متحد  ملل  منشور   ۲ ماده   ۴ بند  در 

هر  از  یا  کشوري  هر  سیاسي  استقالل  یا  ارضي  تمامیت  علیه  آن  از  استفاده  یا  به زور  تهدید 

این  بر  نمود.«  خواهند  خودداري  باشد  داشته  مباینت  متحد  ملل  مقاصد  با  که  دیگري  روش 

اساس، دولت ها از اعمال زور و توسل به جنگ با یکدیگر منع شده اند. از سوی دیگر ماده 5۱ 
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به زور   )Self-defense( یا از خود«  به عنوان »دفاع  تا  نیز دولت ها را مجاز ساخته  منشور 

 Armed( یا  مسلحانه«  »حمله  عبارت  منشور   5۱ ماده  در  است  ذکر  شایان  شوند.  متوسل 

به  مشروع  دفاع  قابل  در  می توانند  زمانی  دولت ها  واقع  در  است.  برده  کار  به   )Attack

باشد.  شده  انجام  کشور  آن  علیه  مسلحانه  حمله  یک  پیش تر  که  کنند  حمله  دیگری  کشور 

به اصل دفاع  بتواند  باید قباًل حمله مسلحانه ای رخ دهد تا یک کشور  از نگاه منشور  بنابراین 

 مشروع استناد نماید. همچنین الزم است تا دفاع مشروع در مقابل حمالت دولت دیگر باشد.

ب. تحول مفهومی دفاع مشروع بر اساس رویه دولت ها

اینجا  در  که  سؤالی  می کند.  اشاره  مسلحانه  حمله  مقابل  در  ذاتی  دفاع  به حق  منشور   5۱ ماده 

مطرح است اینکه آیا مقررات مندرج در ماده یاد شده، تنها حاکم بر روابط میان دولت هاست، 

باشد؟ نیز  غیردولتی  عوامل  و  دولت ها  میان  روابط  بر  ناظر  می تواند  مقررات  این  اینکه   یا 

با توجه به تغییر ماهیت جنگ های قرن جدید، هم اکنون شاهد قدرت گرفتن گروه های تروریستی 

در سراسر جهان بوده و برخی دولت ها دفاع مشروع را به گروه های مسلح نیز تسری داده اند. 

ژوئن   7 در  بلژیک  دولت  مارس ۲۰۱6،    ۲۲ در  بلژیک  به  داعش  حمله  از  پس  نمونه  برای 

۲۰۱6 با ارسال نامه ای به رئیس شورای امنیت از اقدام نظامی این کشور در قالب »دفاع مشروع 

دسته جمعی« علیه داعش در سوریه خبر داد. در برخی موارد مانند رژیم اشغالگر صهیونیستی 

باید  می کند. حال  توجیه  دفاع مشروع  قالب  در  را  فلسطین  بی دفاع  مردم  به  نیز حمالت خود 

 حمله مسلحانه بازیگران غیردولتی )Non-state Actor( مانند داعش را تحلیل نمود.]۱۱[
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تأکید  ناتو  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  سپتامبر، شورای  از حوادث ۱۱  و پس  سال ۲۰۰۱  در 

کردند که حمالت مسلحانه توسط القاعده به عنوان عامل غیردولتی، زمینه استفاده از حق دفاع 

فراهم کرده  پیمان آتالنتیک شمالی  متحد و  ملل  منشور  اساس  بر  را  مشروع فردی و جمعی 

است. قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در رویۀ حقوقی بین المللی در مورد استفاده از حق دفاع مشروع 

در مقابل اعمال تروریستی که توسط عوامل غیردولتی انجام می شود، اختالف نظر وجود داشت. 

 این اختالف دیدگاه همچنان میان شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد]۱۲[.

در پرونده نیکاراگوئه نظر دیوان این بود که حمله مسلحانه می تواند از سوی نیروهای نامنظم یعنی 

عوامل غیردولتی انجام شود؛ بنابراین حمله مسلحانه الزامًا نباید از سوی دولت انجام شود. این 

حمالت می تواند توسط عوامل غیردولتی انجام شود، مشروط بر اینکه این حمالت منطبق با تعریف 

تجاوز باشد. به نظر دیوان، عوامل غیردولتی باید از جانب دولت اعزام شده باشند و یا اینکه دولت 

نقش اساسی در به کارگیری نیروهای غیردولتی جهت حمله به دولت دیگر داشته باشد؛ بنابراین 

نمی شود. محسوب  مسلحانه  حمله  پشتیبانی،  و  آماد  یا حمایت  تسلیحات  فراهم کردن   صرف 

به مرور رویه ای در عرف حقوق بین الملل شکل گرفته است که مي توان بر اساس آن به گروه هاي 

تروریستي که در خاک کشورهاي دیگر قرار دارند )کشورهایي که نمي توانند در مقابل تروریست ها 

از خود دفاع کنند( حمله کرد. همچنین در همین چند وقت اخیر ما شاهد این مسئله بودیم که دونالد 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمالت موشکي به سوریه را صادر کرد و خاک این کشور را 

به بهانه تروریست مورد حمله قرار داد. در این خصوص باید گفت که به لحاظ حقوقي یک عرف 

حقوقي در حال شکل گیري است که طبق آن مي توان به مواضع تروریست ها در سایر کشورها 
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 حمالتي را داشت و به  عبارتي این تروریست ها اهداف مشروعي براي حمالت نظامي تلقي مي شوند.

البته پاسخ به تروریسم بین المللی زمانی می تواند در قالب دفاع مشروع انجام شود که اقدامات 

هرگونه  است  بدیهی  دهد.  تشکیل  منشور   5۱ ماده  با  مطابق  را  مسلحانه ای  حمله  تروریستی، 

حمله تروریستی را نمی توان در چارچوب ماده 5۱ تعریف کرد و در مقابله با آن به حق دفاع 

مشروع استناد کرد. ضمن پذیرش تفسیر مضیق از ماده 5۱ به نظر می رسد زمانی که حمالت 

تروریستی به طور مستمر، منظم و سازمان یافته علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دولت قربانی 

از مصادیق حمالت مسلحانه در تعریف ماده 5۱ خواهد بود.  این گونه حمالت  صورت گیرد، 

به ماده  استناد  با  تا  بود  اقدامات قرار گرفته، محق خواهد  این  بنابراین دولتی که مورد هدف 

به  توجه  با  باید  حقی  چنین  از  استفاده  اگرچه  کند.  دفاع  خود  از  حمالت  این  مقابل  در   5۱

 اصول سنتی ضرورت، تناسب و اصل تفکیک در حقوق بین الملل بشردوستانه صورت گیرد.

پیدایش  است،  کرده  پیدا  بین المللی  عرف  پرتو  در  مشروع  دفاع  که  تحوالتی  دیگر  از 

در  است.   )preemptive war( یا  دستانه  پیش  جنگ  همچون  جدیدتری  نظریات 

طرف  قریب الوقوع  ی  حمله  امکان  بردن  میان  از  قصد  به  کنشگر  یک  اقدام  یا  حمله  واقع، 

شود  آغاز  می تواند  زمانی  معموالً  پیش دستانه  جنگ  می گویند.  پیش دستانه  جنگ  را  دیگر 

کند  فرض  فوری  و  اجتناب ناپذیر  را  حریف  حمله  خطر  درگیر،  طرف های  از  یکی  که 

شود]۱۳[. حمله  فوریت  و  اجتناب ناپذیری  مدعی  راهبردی  برتری  به  دست یابی  برای   یا 

شاید  و  است  بوده  تالفی جویانه  عمل  ایران  اقدام  این  که  مي شود  بیان  رابطه  این  در  گاهي 

حقوقي  لحاظ  به  حمالتي  که  گفت  باید  اما  کرد  تفسیر  مشروع  دفاع  قالب  در  را  این  نتوان 
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باشد، حال  متوقف شده  مهاجمین  اقدامات  اساس آن،  بر  تفسیر مي شود که  فقط تالفی جویانه 

متعددي در خصوص دستگیري عوامل تروریست ها و داعش هنوز  این روز ها خبرهاي  آنکه 

مخابره مي شود. در خصوص حزب دموکرات کردستان نیز اخیراً یک گروه ۱۰ نفره از ایشان 

که قصد ورود به کشور را داشتند، در پی درگیری با رزمندگان سپاه در آذربایجان غربی به 

هالکت رسیدند. این گروه تروریستی از ارتفاعات کالشین و اشنویه قصد ورود به کشور را 

داشتند. چنین تحرکاتی نشان می دهد که اقدامات تروریستی این گروه ها علیه تمامیت ارضی 

ایران هیچ گاه متوقف نشده است. به همین دلیل اقدامات ایران اقدامات تالفی جویانه محض تلقي 

نمي شود ضمن اینکه در خصوص اقدامات تالفی جویانه هم خود آمریکایي ها مقاالت متعدد حقوقي 

 دارند که بر اساس آن »اقدامات تالفي جویانه« نیز در قالب بحث دفاع مشروع قابل بحث است.

برخي  مشخصات  و  مختصات  به  مي شود  مربوط  کنیم  اشاره  آن  به  باید  که  دیگري  موضوع 

حرکت  موقع  که  کنند  استفاده  موشک هایي  از  خود  حمالت  در  کشورها  اگر  موشک ها.  از 

دارند خارج شوند،  احتیاج  به آن  براي رفت  و آمد  آنجایي که هواپیماها  یعني  از فضاي جو 

این  البته  نمي شود.  مطرح  آن ها  هوایي  حریم  خصوص  در  کشورها  حاکمیت  بحث  دیگر 

 موضوعي است فني-حقوقي که باید با توجه به مشخصات مختلف موشک ها از آن بهره برد.

تا اینجا آنچه گفته شد بر این اساس بود که مشروعیت حمالت موشکي ایران تبیین شود اما بر 

اساس آنچه رسانه ها اعالم کرده اند دولت هاي سوریه و عراق از حمالت ایران آگاه بوده اند و این 

اقدامات با رضایت آن ها صورت گرفته است. با این توضیح به طریق اولي اقدام جمهوري اسالمي 

ایران در هدف قرار دادن داعش در سوریه مشروع و قانوني بوده است و دیگر جایي براي شبهه 

افکني حقوقي باقي نمي ماند.
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2- مقابله با تروریسم در قالب مداخله ی با دعوت

اصــل عــدم مداخلــه کــه یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق بین الملــل اســت بیــان مــی دارد 

کشــورها حــق دخالــت در امــور یکدیگــر را ندارنــد و از آن منــع شــده اند. ایــن اصــل زمینه 

ــا ایــن حــال اصــل  ــه زور و عــدم تجــاوز ارضــی اســت. ب و بســتر اصــل عــدم توســل ب

 عــدم مداخلــه اســتثنائات متعــددی دارد کــه یکــی از آن هــا »مداخلــه ی بــا دعــوت« اســت.

دعــوت بــه مداخلــه بدیــن صــورت اســت کــه دولــت قانونــی یــک کشــور 

در  کمــک  بــرای  می کنــد،  درخواســت  دیگــر  کشــور  قانونــی  دولــت  از 

نمایــد. مداخلــه  کشورشــان  در  تروریســم،  یــا  مهاجــم  بــا  مقابلــه   جهــت 

ــای  ــه پایگاه ه ــه علی ــا تالفی جویان ــتانه و ی ــی پیشدس ــالت نظام ــروعیت حم ــدم مش ع

تروریســتی زمانــی مطــرح اســت کــه دولتــی کــه تروریســت ها در ســرزمین آن حضــور 

ــر  ــند. ب ــته باش ــی نداش ــا ضمن ــح و ی ــت صری ــی رضای ــدام نظام ــه اق ــبت ب ــد، نس دارن

ــرکوب  ــه س ــرای کمــک ب ــران ب ــوریه از ای ــراق و س ــت ع ــوت دول ــاس، دع ــن اس همی

ــد. در  ــه می کن ــران را توجی ــه زور ای ــل ب ــور، توس ــن کش ــتی در ای ــای تروریس گروه ه

ــز  ــراق و نی ــتان در ع ــرات کردس ــزب دموک ــر ح ــه مق ــران ب ــکی ای ــه موش ــورد حمل م

ــران،  ــوریه از ای ــراق و س ــت ع ــوت دول ــه دع ــه ب ــا توج ــال، ب ــش در بوکم مواضــع داع

ــود. ــد ب ــل خواهن ــوق بین المل ــد حق ــررات و قواع ــا مق ــق ب ــاًل منطب ــالت کام ــن حم  ای
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ــای تروریســتی اواًل  ــه گروه ه ــپاه علی ــم و بجــای س ــه ای، مه ــدام حرف ــن اســاس اق ــر ای ب

وجهــی عملــی بــه پابنــدی ایــران بــه قطعنامــه ۲۲۴۹ و قضایــای پیشــین دیــوان بین المللــی 

ــت  ــت دول ــا رضای ــوان ب ــدام را می ت ــن اق ــی ای ــت و در ثان ــیده اس ــتری بخش دادگس

ــه  ــا تروریســم توجی ــارزه ب ــرای مب ــران ب ــن دولت هــا از ای ســوریه و عــراق و دعــوت ای

کــرد. نیروهــای مســلح ایــران بــا ایــن اقــدام حرفــه ای و بجــای خــود ایــران را در صحنــه 

ــون  ــد و هم اکن ــم کرده ان ــا تروریس ــارزه ب ــرف]۱۴[ مب ــتاز ع ــق و پیش ــی خال بین الملل

ایــران حــوزه ای جدیــد در حقــوق بین الملــل ایجــاد کــرده اســت؛ زیــرا از یــک ســو بــا 

توجــه بــه لحــن و ادبیــات نــرم قطعنامــه ۲۲۳۱ تعهــدات بین المللــی خــود درزمینــه مبــارزه 

ــراق و  ــت ع ــت دول ــه اخــذ رضای ــا توجــه ب ــا تروریســم را اجــرا و از ســوی دیگــر ب ب

ســوریه، برخــالف کشــورهای مدعــی، هیــچ قاعــده ای از حقــوق بین الملــل را نقــض ننمــوده 

ــز نشــده اســت. ]۱5[ ــاع پیشــگیرانه نی ــر دف ــی نظی ــه دکترین هــای غیرحقوق  و متوســل ب
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جمع بندی

حق دفاع مشروع دولت ها، زمانی که قربانی حمالت مسلحانه قرار می گیرند در حقوق 

بین الملل عرفی و قراردادی به رسمیت شناخته شده است. با این حال امروزه حمالت تروریستی که 

عمدتًا توسط بازیگران غیردولتی علیه دولت ها شکل می گیرد نیز بر اساس رویه بین المللی خصوصًا 

از مسیر قطعنامه های شورای امنیت می تواند حق دفاع مشروع را برای دولت ها ایجاد نماید. امروزه 

دیگر حق دفاع مشروع دولت ها علیه حمالت تروریستی مورد پذیرش حقوق بین الملل قرار گرفته 

اتباع خود،  از سرزمین و  به منظور دفاع  لذا دولت های قربانی چنین حمالتی، می تواتند  است. 

حمالت نظامی علیه گروه های تروریستی یا دولت های حامی آن ها ترتیب دهند. چنانچه دولت 

قربانی ضمن یک حمله مسلحانه به پایگاه یا تجهیزات گروه های تروریستی در خاک دولت 

دیگر, به حق دفاع مشروع استناد نماید، تردیدی وجود ندارد که  ارزیابی مشروعیت دفاع باید 

با در نظر گرفتن ویژگی های  متفاوت حمله و دفاع باشد. با توجه به اینکه حمالت تروریستی 

شکل و ماهیتی متفاوت از مخاصمات مسلحانه بین المللی )مورد اشاره ماده 5۱ منشور ملل متحد( 

دارند، بررسی  معیارهای شناخته شده دفاع مشروع یعنی “ضرورت”، “تناسب”و ” تفکیک” را 

در دفاع مشروع علیه حمالت تروریستی  اقتضاء می نماید. همچنین اصل رضایت دولت ها ایجاب 

پذیرد. دولت ها صورت  و دعوت آن  تأیید  با  دیگر  دولت های  قلمرو  در  مداخله   می کند که 

بین الملل  حقوق  پذیرش  مورد  تروریستی  حمالت  علیه  دولت ها  مشروع  دفاع  حق  امروزه 

قرار گرفته است. لذا دولت های قربانی چنین حمالتی، می توانند به منظور دفاع از سرزمین و 

ترتیب دهند.  یا دولت های حامی آن ها  تروریستی  علیه گروه های  نظامی  اتباع خود، حمالت 

برای  بین المللی خویش  تعهدات  به  عمل  راستای  در  ایران  اسالمی  اساس، جمهوری  همین  بر 

مقابله با تروریسم و نیز اقتضائات امنیت ملی خود جهت تأمین امنیت و آسایش مردم ایران در 
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اعضای حزب دموکرات کردستان و گروه هایی  وابستگان و  تهدیدات مکرر  قبال حمالت و 

آن ها  مقر  و  مواضع  به  موشکی  حمله  و  خود  از  دفاع  به  اقدام  النصره،  جبهه  و  داعش  نظیر 

می شود. تلقی  مشروع  اقدامی  بین الملل،  حقوق  مقررات  و  قواعد  اساس  بر  که  است   نموده 
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