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مقدمه

از دوران مشروطه، مردم ایران حرکت مدنی و سیاسی را شروع کردند که سه شاخص مهم 

داشت. اوالً این حرکت مردمی بود و به دنبال حکومتی مردم ساالر بود و با استبداد مقابله می کرد. 

ثانیًا این حرکت دین خواه بود و  در پی مردم ساالری دینی بود ثالثًا این حرکت در بعد خارجی 

مسئله استقالل را مطرح می کرد و به دنبال آن بود که از استعمار و استثمار قدرت های خارجی 

جلوگیری کند و منافع ملی را بر منافع کشورهای بیگانه اولویت بخشد. این حرکت تکامل یافت 

و  انقالب اسالمی ایران بر محور این سه  شاخص که در شعار معروف »استقالل، آزادی، جمهوری 

اسالمی« متبلور شده پیروز شد و نظام جمهوری اسالمی ایران شکل گرفت. این  نظام مردم ساالر 

دینی مستقل، الگویی جدید را برای مردم منطقه مطرح می کرد که از سویی  منافع دولت های 

قدرتمند مستکبر را در ایران و کل منطقه تهدید می کرد و از سوی دیگر رژیم های غیرمردم ساالر 

و استبدادی منطقه، آن را تهدیدی علیه خود تلقی می کردند و از گسترش این الگو در منطقه 

هراس داشتند. این مسئله سبب شد که این کشورها درصدد توطئه های مختلف برای جلوگیری از 

مطرح شدن این الگو در منطقه و فرامنطقه شوند. عالوه بر آن حمایت جمهوری اسالمی ایران از 

مقاومت مردم فلسطین ضد رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی پس از آنکه کشورهایی نظیر مصر 

و اردن درصدد عادی سازی روابط با این رژیم بر آمدند، ایران را به کشور حامی مقاومت مبدل 

ساخت و این منبع قدرت نرم، عامل جذب دوستان جدیدی برای ایران شد و هسته های مقاومت 

در لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه شکل گرفت.  

از سال ۲۰۰۳ با سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق، زمینه برای شکل گیری 

یک حکومت مردم ساالر در عراق فراهم شد. این مسئله سبب رشد جریان های مردمی دینی ضد 

استکباری و ضد  رژیم صهیونیستی در عراق شد. بالطبع شرایط جدید زمینه را برای تقویت روابط 
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دو کشور که اکنون سنخیت پیدا کرده بودند برای ارتقای منافع دو طرف فراهم کرد.

قیام های مردم در کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ شرایط جدیدی را بر منطقه حاکم کرد 

و فرصت ها و چالش های جدیدی را برای جمهوری اسالمی در منطقه فراهم نمود. این تحوالت 

سبب شکل گیری قطب ها و محورهای مختلف در منطقه شد که هر یک تالش کردند با استفاده 

از ابزارهای مختلف به بسط نفوذ خود در منطقه بپردازند و منافع خود را تأمین نمایند. از سویی 

محور اخوانی به رهبری قطر و ترکیه با حمایت از قیام های برخی کشورهای عربی نظیر مصر، 

تونس، لیبی و سوریه به دنبال حاکم کردن جریان های همسوی خود برآمدند. از سوی دیگر محور 

سعودی-اماراتی در جهت منافع خود به دنبال آن بودند که از رشد جریانات اسالم سیاسی شیعه و 

سنی جلوگیری نمایند و از رشد نفوذ ایران و ترکیه و قطر در منطقه جلوگیری کنند. بدین ترتیب 

آن ها در کشورهایی نظیر تونس و مصر و یمن و بحرین در نقش ضدانقالب ظاهر شدند و در پی 

حفظ متحدین خود بودند و  فقط در سوریه در راستای اسقاط حکومت بشار اسد تالش کردند.

در این شرایط این محورها برای ارتقای نفوذ خود عالوه بر درگیری های نظامی، در عرصه 

اقتصادی، دیپلماسی، رسانه و حقوقی و.. درگیر رقابت با یکدیگر شدند و هر یک تالش کرد از 

ظرفیت های خود در این زمینه بهره ببرد.

ارتقای نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه که همواره از حکومت های مقتدر و مردم ساالر که 

منافع کشورهای استثمارگر و رژیم صهیونیستی را تهدید می کنند، حمایت می کند، سبب نگرانی 

امریکا و رژیم صهیونیستی و برخی متحدین منطقه ای آن ها شده است و امریکا با خروج از برجام 

سیاست فشارحداکثری علیه ایران را به کار گرفته است و درصدد است با این فشار منابع قدرت 

جمهوری اسالمی ایران از جمله ظرفیت های منطقه ای آن را سلب کند. جمهوری اسالمی برای 
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حفظ و توسعه این ظرفیت، باید از تمام ابزارهای خود از جمله ابزار حقوقی بهره مند شود. استفاده 

از ابزار حقوقی می تواند به عنوان ابزاری جهت دفاع از منافع ملی و همچنین روشی برای همکاری 

بیشتر با کشورهای منطقه تبدیل شود.

فرصت های حقوقی ایران در منطقه

در ذیل برخی از فرصت ها و پیشنهاد ها جهت استفاده از ابزار حقوق برای تأمین منافع 

حداکثری ایران در  منطقه ذکر می شود

۱-در نظر گرفتن قالب های حقوقی در اتخاذ مواضع سیاسی

امروزه مقامات دستگاه های مختلف در جمهوری اسالمی ایران مانند ریاست جمهوری، 

و  اظهارنظر  به  منطقه  مسائل  در  و..  قضاییه  قوه  خارجه،  امور  وزارت  اسالمی،  شورای  مجلس 

موضع گیری می پردازند. درصورتی که در این مواضع سیاسی، موازین حقوق بین الملل و حقوق 

بشر لحاظ شود و تالش شود که با استنادات محکم  به حقوق معاهداتی و عرفی موجود بیان 

شود، قطعًا تأثیرگذاری بیشتری در مخاطبین ما در نظام بین الملل خواهد داشت و بازتاب آن در 

رسانه ها نیز به شکل بهتری صورت می گیرد. برای مثال هنگامی که می خواهیم  اقدامات خالف 

عربستان در یمن را محکوم کنیم به جای آنکه بگوییم » عربستان سعودی به کشتار مردم در یمن 

می پردازد« با ادبیات حقوقی تری آن را بیان کنیم و با کمک از موازین حقوق بشردوستانه به بیان 

موضع بپردازیم و مثاًل بگوییم:»عربستان سعودی بدون رعایت اصل تفکیک، اتوبوس حامل دانش 

آموزان که یک هدف غیرنظامی است را مورد هدف قرار داد و مرتکب جنایت جنگی شد و الزم 

است این کشور به خاطر این اقدام غیرقانونی و نقض تعهدات بین المللی مسئول شناخته شود.« یا 
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نقض های مکرر رژیم صهیونیستی نسبت به حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه می تواند بیشتر 

مورد بهره برداری قرار گیرد.

ضمن اینکه عدم در نظر گرفتن موازین حقوقی بین المللی می تواند سبب اتخاذ مواضع 

نادرستی شود که برای کشور هزینه ساز خواهد بود و حتی ممکن است در نهادهای سیاسی و 

قضایی بین المللی علیه کشور استفاده شود. این امر مستلزم این است که مقامات از مشاوران حقوقی 

در هنگام اتخاذ موضع بهره ببرند و عالوه بر جنبه های سیاسی، ابعاد حقوقی موضوع را نیز در نظر 

بگیرند.

۲-تالش در جهت شکل دهی به عرف های بین الملل

عرف بین المللی تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل در روابط متقابل 

آن ها با یکدیگر است که جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیداکرده است و درنتیجه اعتبار و ارزشی 

برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. عرف در وهله اول از تکرار یک عمل حقوقی مستند، نافذ، قاطع 

و بدون اعتراض و تردید آن ها و به تدریج در یک مدت زمان طوالنی حاصل می شود و در وهله 

بعد باید اعتقاد به الزامی بودن و بر حق بودن این عمل حقوقی پیدا شود. اعمال دولتی در کنار 

اعمال  بین المللی در شکل دادن به عرف بین المللی مؤثرند. کشورها تالش دارند با اعمال خود در 

شکل گیری رویه و عرف بین المللی مؤثر باشد. اعمال دولتی مجموع مظاهر خارجی است که مبین 

زیست بین المللی یک کشور است و سوابقی را تشکیل می دهد که موجد عرف بین المللی است. 

این سوابق اعمال حقوقی هستند که از ارکان مختلف یک کشور اعم از نهادهای تقنینی، قضایی یا 

اجرایی در رابطه با مسائل خارجی و بین المللی سر می زند. در این راستا نهادها و مقامات جمهوری 

اسالمی ایران باید به این مسئله توجه داشته باشند که گفتار و عملکرد آن ها می تواند در ایجاد یک 
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رویه بین المللی یا جلوگیری از شکل گیری یک رویه بین المللی مؤثر باشد.

در این راستا احکام و تصمیمات قضایی داخلی یکی از اعمال دولتی موجد عرف بین المللی 

است. هنگامی که مراجع قضایی داخلی به امور حقوقی بین المللی رسیدگی می کنند، و ادعای اجرای 

مقررات حقوق بین الملل را دارند و یا واقعًا آن مقررات را به موقع اجرا می گذارند، خودبه خود 

ایجاد سابقه عرفی می کنند؛ مثل آرای دادگاه ها در مورد غنائم جنگی و یا مجازات هواپیماربایی.

)۱( صادرکنندگان آرای قضایی صادره در قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران،  الزم است نقشی 

که می توانند در تولید رویه قضایی )مؤثر بر شکل دهی عرف(  داشته باشند را در نظر بگیرند و 

با لحاظ موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر در آرایشان بر شکل گیری رویه های مطلوب مؤثر 

باشند. این مسئله نیازمند این است که قضات ما بیشتر با حقوق بین الملل آشنا شوند و قضاتی با 

تحصیالت مرتبط ، جذب شوند.

۳-همکاری با دولت های منطقه و فرا منطقه برای شکل دادن به رژیم های حقوقی

ایران این ظرفیت را دارد که با همراهی و همکاری کشورهای همسو در منطقه و فرا 

منطقه، در شاخه های مختلف حقوق بین الملل به تولید رژیم های حقوقی بپردازند.  برای نمونه در 

زمینه حقوق دریاها، خلع سالح و کنترل تسلیحات، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه مسائل زیادی 

است که کشور ما و کشورهای همسو می توانند در راستای منافع خود همکاری حقوقی کنند و 

مانع این شوند که کشورهای غربی و متحدانشان صرفًا در راستای منافعشان به حقوق بین الملل 

شکل دهند. مثاًل همکاری کشورهای غیر متعهد در کنفرانس سوم حقوق دریاها منجر به این شد 

که علی رغم خواست قدرت های دریایی، عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل تعیین شود. )۲(  یا 

امروز همکاری کشورهای اسالمی و درحال توسعه در جهت مخالفت با رژیم کنترل تکنولوژی 
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موشکی می تواند مانع شکل دهی این رژیم بر عرف های موجود در زمینه کنترل تسلیحات شود که 

کشورهای غربی به دنبال حاکم کردن قواعد آن هستند.

۴-همکاری با کشورهای همسو در سازمان های بین المللی

همواره در سازمان های بین المللی بلوک های مختلفی شکل می گرفته است که دولت های 

عضو آن منافع خود را در آن سازمان از این طریق دنبال می کردند. برای نمونه گروه 77 ، محملی 

برای بیان و ارتقای منافع جمعی کشورهای درحال توسعه و افزایش قدرت مذاکره این کشورها در 

سازمان ملل متحد درزمینه مسائل اقتصادی و امکانی برای افزایش همکاری فنی و اقتصادی میان 

کشورهای مزبور بوده است. ایران عضو برخی از این بلوک ها و قدرت ها در سازمان های بین المللی 

است اما گاها برخی از این بلوک ها به دلیل اختالفات کشورهای آن کارکرد خود را از دست 

داده اند. ایران باید تالش کند با توجه به جبهه بندی های جدید  گروه ها و بلوک های جدیدی را 

ایجاد نماید. برای نمونه امروز کشورهایی نظیر قطر و ترکیه و.. با کشورهای عضو محور مقاومت 

در مسئله فلسطین یا اقدامات غیرقانونی عربستان در منطقه اشتراک نظر دارند که امکان همکاری 

بیشتر در سازمان های بین المللی جهت تحقق اهداف مشترک را می دهد.

5-استفاده از سازوکارهای حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات در مسائل منطقه

ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 

را این چنین مقرر می دارد: »طرفین هر اختالف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت 

بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، 

رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر شیوه های مسالمت آمیز بنا به 

انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.« این روش ها که به تفصیل در کتب حقوق بین الملل 
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شرح داده شده اند، از ابزارهایی هستند که جمهوری اسالمی می تواند برای حل اختالفات خود با 

سایر کشورهای منطقه بهره ببرد برای نمونه روش سازش و میانجیگری می تواند برای حل بحران 

ایران و عربستان کارساز باشد یا جمهوری اسالمی ایران می تواند به عنوان میانجی گر بین قطر و 

سوریه یا ترکیه و سوریه نقش ایفا کند.

6-فعال کردن سازمان های بین المللی غیردولتی در مسائل منطقه

هستند.  فعال  بین المللی  عرصه  در  گوناگونی  مردم نهاد(  )سازمان های  سمن های  امروزه 

نمونه  برای  باشند  داشته  مختلفی  کارکردهای  می توانند  فعالیتشان  موضوع  به  وابسته  سمن ها 

سمن هایی در خصوص کمک رسانی بشردوستانه فعال هستند و با رساندن کمک به نیازمندان در 

سایر کشورها ابزاری برای دیپلماسی عمومی یک کشور می باشند. همچنین  سمن ها  در مواقعی 

که دیپلماسی رسمی از کار افتاده است یا نمی تواند برخی اقدامات را انجام دهد می توانند جای 

خالی آن را پر کنند و با احزاب و جریان ها و سمن های سایر کشورها ارتباط بگیرند و محملی 

برای برقراری ارتباط و گفت وگو بین دو کشور شوند.

7-انعقاد پیمان های دوجانبه در زمینه همکاری های اقتصادی، قضایی، سیاسی ،امنیتی و…

انعقاد معاهدات دوجانبه بین ایران و کشورهای منطقه سبب ارتقای همکاری با آن ها  و 

بازی با حاصل جمع مثبت می شود. این معاهدات درصورتی که به تصویب پارلمان کشورها برسد 

مطابق حقوق بین الملل الزام آور خواهد بود و نقض آن ها موجب مسئولیت بین المللی می شود. 

بنابراین مانع از آن می شود که کشورهای منطقه در ائتالف های ضد ایرانی شرکت کنند و به 

اقدامات خصمانه ناقض این معاهدات دست بزنند.
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8-ارتباط گیری و گردآوری حقوق دانان منطقه و محور مقاومت

رهبر معظم انقالب فرمودند: ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان 

اسالم، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها ازجمله امریکا 

و اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج دانش پاک و شرافت و اندیشه درست منجر 

شود.« یکی از مصادیق ارتباط و گردآوری نخبگان، گردآوری حقوقدانان محور مقاومت و منطقه 

غرب آسیا و فراتر از آن حقوق دانان حق جوی عالم است. ارتباط و هماهنگی بیشتر این مجموعه 

) که می تواند در قالب یک موسسه حقوق بین المللی سامان یابد( می تواند به تولید محتواهای 

بیشتر حقوقی به صورت هدفمند منجر شود که  در شکل دهی به حقوق بین الملل مؤثر باشد چراکه 

دکترین که عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق است نقش به سزایی در تحول و تکامل حقوق 

بین الملل دارد و عقاید علمی در تمهید مقدمات ایجاد حقوق موضوعه دخالت تام دارد.

همچنین این مجموعه می تواند در مسائل روز منطقه به تبیین حقوقی مسائل روز و اقدامات 

غیرقانونی دولت های متخلف بپردازد و زمینه را برای احقاق حقوق مظلومین منطقه فراهم آورد.

ابزار حقوقی یکی از ابزارهایی است که می تواند در نبردهای حقوقی به کار گرفته شود 

و در تأمین منافع جمهوری اسالمی ایران در منطقه مؤثر باشد اما قطعًا نمی توان به آن اکتفا کرد 

و باید به موازات قدرت حقوقی به سایر منابع قدرت نیز توجه کرد و به ارتقای آن کمک کرد
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چالش ها و موانع حقوقی پیش روی ایران در منطقه:

۱-ضعف دانش حقوقی

این  دانشجویان  علمی  ارتقای ظرفیت  و  دانشگاه ها  در  بین الملل  به حقوق  بیشتر  توجه 

رشته جهت تربیت نسل حقوقی دانشمند، دغدغه مند  نسبت به منافع جمهوری اسالمی ایران و 

به کارگیری این ظرفیت در نهادهای ذی ربط  و اهتمام بیشتر مسئولین به حقوق، می تواند این 

ضعف را کاهش دهد.

۲-ارائه راهکار حقوقی موجود برای مسئله فلسطین

رژیم صهیونیستی توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و در قطعنامه های 

شورای امنیت سازمان ملل متحد که موردقبول کشورهای جهان است راهکار دو دولتی برای حل 

مسئله فلسطین ارائه شده است که مورد قبول جمهوری اسالمی ایران نیست گرچه خود رژیم 

صهیونیستی نیز هیچ گاه حاضر به قبول تشکیل فلسطین و بازگشت به مرزهای ۱967 نبوده است. 

به هرحال این مسئله یکی از موارد تضاد حقوق بین الملل باسیاست های جمهوری اسالمی است. 

باید تالش شود راهکارهایی مانند راهکار تشکیل حکومت دموکراتیک توسط مردم فلسطین ارائه 

شود که به معیارهای حقوق بین الملل نزدیک باشد و همچنین عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به 

قطعنامه های شورای امنیت و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط این رژیم تبیین گردد 

تا مشخص گردد حتی رژیم صهیونیستی به همان قطعنامه ها نیز پایبند نیست و بزرگ ترین ناقض 

حقوق بین الملل و حقوق بشر در منطقه است.
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۳-اختالف بین کشورها اسالمی 

اختالفات بین کشورهای اسالمی و به وجود آمدن جبهه بندی های مختلف در منطقه سبب 

شده است که آن ها نتوانند در سازمان های بین المللی به تأمین منافع یکدیگر کمک کنند بلکه 

بالعکس برخی از کشورهای اسالمی مانند عربستان سعودی  و متحدانش در نهادهایی مانند سازمان 

ملل متحد و شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی ایران رأی می دهند. چه آنکه یکی دیگر از 

پیامدهای این اختالف، عدم وحدت کشورها در رویه سازی بین المللی است.

۴-سوگیری برخی سازمان های بین المللی منطقه ای

سازمان های منطقه ای مانند شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و حتی سازمان 

همکاری اسالمی تحت تأثیر کشورهایی مانند عربستان سعودی هستند و آن ها در طی سال های 

گذشته قطعنامه هایی را ضد ایران و محور مقاومت صادر کرده اند و به جریان سازی و ائتالف سازی 

علیه این محور می پردازند.

راهبردهای ایران به موازات اقدامات حقوقی

ابزار حقوقی یکی از ابزارهایی است که می تواند در نبردهای حقوقی به کار گرفته شود و 

در تأمین منافع جمهوری اسالمی ایران در منطقه مؤثر باشد اما قطعًا نمی توان به آن اکتفا کرد و 

باید به موازات قدرت حقوقی به سایر منابع قدرت نیز توجه کرد و به ارتقای آن کمک کرد که 

مهم ترین آن ها عبارت اند از:

۱-استفاده از دیپلماسی رسمی
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۲-استفاده از دیپلماسی عمومی

۳-رشد و توسعه اقتصادی

۴-استفاده از ابزار نظامی
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جمع بندی

 جمهوری اسالمی یکی از قدرت های منطقه غرب آسیا است که ایده حکمرانی اش در 

سیاست داخلی و خارجی الگویی جدید را مطرح ساخته است. امروز بین محورهای مختلف در 

عرصه های سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، رسانه ای، حقوقی رقابت سختی در جریان است 

و کشورهای منطقه  با بهره گیری از ابزارهای مختلف به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند.  

استفاده ابزار حقوقی یکی از ابزارهایی است که به موازات روش های دیگر می تواند به توسعه 

همکاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منطقه کمک کند و منافع ملی ایران را تأمین نماید. 

بی توجهی به حقوق بین الملل نه تنها می تواند ما را از این منافع محروم سازد بلکه می تواند برای ما 

خسارت باز نیز باشد چه آنکه می بینم کشورهای دیگر نیز از ابزار حقوقی بهره می برند برای نمونه 

هم اکنون شکایت قطر از امارات )به جهت تبعیض و نقض حقوق شهروندان قطر( ، فلسطین از 

امریکا ) به خاطر مسئله انتقال سفارت( و سومالی علیه کنیا ) قضیه مرزهای دریایی( در دیوان 

بین المللی دادگستری در جریان است و حتی کشوری مانند سومالی از استفاده از ابزار حقوقی غافل 

نیست و به دنبال احقاق حقوق خود در این نبرد است.
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