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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  251 ـ 265 ، صص1385شمارة سي و پنجم، 

  
  

  مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط
  امريكا اياالت متحده 

  
  پروفسور پل تاورنيه

  ترجمه دكتر هادي وحيد
  
  
  

  يادداشت مترجم
اق افتاده در منطقه خليج فارس در سه دهه گذشته، اين منطقه را بـيش از هـر زمـان                    حوادث اتف 

جنـگ  .  قـرار داده اسـت     هاي گوناگون خـود     الملل در شاخه    كنندگان حقوق بين    ديگري مركز توجه مطالعه   
و ) دوم خلـيج فـارس  جنـگ  ) (1991يج فارس، جنـگ كويـت در   جنگ اول خل(ـ ايران  هشت ساله عراق 

وجـود آورده اسـت       ، يك تريلوژي از تراژدي جنگ در اين منطقه به         )نگ سوم خليج فارس   ج(جنگ عراق   
كننده جنـگ، يـا       تداعيشد، از اين پس به        ب تداعي نفت مي   كه نام خليج فارس را كه تا پيش از اين موج          

مريكـا در ايـن     متحـده ا  ايـاالت   حضور و يا مداخلـه      . تبديل كرده است  » جنگ براي نفت   «بهتر بگوييم،   
جامعـه  ور و يا حفـظ صـلح و امنيـت منطقـه و              هاي گوناگون مانند منافع ملي اين كش        ا كه به بهانه   جنگه

كشورهاي منطقه كـه درگيـر   ادن نام اين كشور حتي بيش از خود     جهاني توجيه شده، باعث بر سرزبان افت      
 اشـغال خودسـرانه     مـستقيم و  ، در مورد جنگ عراق كه با مداخلـه          اين امر . اند، شده است    اين حوادث بوده  

اين موضوع بيش از پيش     . رقم زد  را در منطقه     امريكا صورت گرفت، نقطه اوج حضور       امريكاعراق توسط   
الملل را در مورد مشروعيت اين جنگ و همچنـين مـسائل حقـوق بـشردوستانه                  توجه محققان حقوق بين   

                                                           
. مشخصات مأخذ مقاله حاضر عبارت است از:  

Paul Tavernier, "La question de la légalité du recours à la force par les Etats - Unis contre L'Irak", les 

Implications de la Guerre en Irak, colloque International, Editions A. Pedone, Paris, 2005, pp. 89 – 98.  
.  11استاد دانشگاه پاريس.  
. عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.  

Hadi110 vahid@yahoo.fr 
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  .اين زمينه شده استناشي از آن به خود جلب كرده و موجب پيدايش ادبيات حقوقي فراواني در 
الملل، استاد برجسته فرانسوي، پروفسور تاورنيه كـسي اسـت كـه                از ميان متخصصان حقوق بين    

. جا گذاشته است اي از خود به كرده و در هر مورد آثار ارزشمند تحليلي     هميشه اين حوداث را با دقت تعقيب      
العمـل نويـسندگان و محققـان را         حساسيت و عكس   در مورد جنگ عراق كه شايد بيش از هر وقت ديگر          

توجه است، از جمله و بخصوص، طرح اين پرسـش كـه    برانگيخته است، تأمل آقاي تاورنيه از جهاتي قابل 
الملل تغييركرده است يا نه، و همچنين طرح مسئله بسيار فني تعارض قواعد              آيا با مسئله عراق، حقوق بين     

اي را بـه خـود جلـب     ر، نكاتي هستند كه توجه هر خوانندهزمينه حق توسل به زو    در  الملل    آمره حقوق بين  
رود، در اينجا نيز توجـه وي بـه           در غالب آثار آقاي تاورنيه، انتظار توجه ايشان به نكات بديعي مي           . كند  مي

  :دو نكته، داراي اهميت است
كـه از  برانگيزي  در اقدام به جنگ با نقل قول تأمل       » علت «و  » بهانه «يكي مسئله تفكيك ميان     

الملل، هرچند نويـسنده مقالـه از         آورد و ديگري توجه به اخالق كانتي در زمينه روابط بين            عمل مي   واتل به 
  .گذرد سرعت مي نكته دوم به

 است و مركز مطالعات و تحقيقاتِ حقوق بشر و حقوق           11 استاد دانشگاه پاريس     آقاي پل تاورنيه  
 به ابتكار خود تأسيس نمود، سرپرسـتي        1990در سال    در اين دانشگاه را كه       1(CREDHO)بشردوستانه  

 دادگـاه اروپـايي حقـوق       قضائياي كه اين مركز در نقد و بررسي رويه            هاي منظم ساليانه    همايش. كند  مي
  .كند كند، همواره توجه محققان بسياري را به خود جلب مي بشر برگزار مي

 براي توضيح مطالب و فهـم بهتـر آن          رسيد  الزم به تذكر است كه برخي از نكاتي كه به نظر مي           
عبـارات  . انـد   مفيد باشد در پاورقي افزوده شده و همان جا اشاره شده كه آنها توسط متـرجم اضـافه شـده                   

  .اند قرار داده شده[ ... ] مذكور در ميان عالمت 
تـب  از نويسنده محترم جناب آقاي پروفسور تاورنيه كه اجازه ترجمه آن را به اين جانب دادند مرا                

  .سپاسگزاري خود را اظهار دارم

                                                           
1. Center de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire. 

  .باشد  مي(credho@credho.org) و نشاني پست الكترونيك مركز (www.credho.org)نشاني پايگاه اينترنتي اين مركز 
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   2.»كند كارد طوفان درو مي كسي كه باد مي «
  3)حافظ(»  رودگره به باد مزن گرچه بر مراد «
  بوز اي باد زمستاني، بوز «

  ر از كه نامهربانت
  4»ناسپاسي انسان نيستي

  )، آواز آمينز7، صحنه 2، پرده آنچنانكه دوست داريشكسپير، (
  
  

  
  مقدمه

المثل عاميانه كه رنگ و بـويي از          اين ضرب  .»كند  كارد طوفان درو مي      مي بادكه  كسي   «
 1990ــ 91در سـالهاي    » طوفـان صـحرا    «توانست شعار عمليـات       دارد مي  5سعبارات كتاب مقد  

 تناسب بيشتري دارد كـه در       2003توان گفت اين مفهوم با وضعيت عراق در سال            باشد؛ حتي مي  
بريتانيا، ايتاليـا، اسـپانيا و      ( و با پشتيباني متحدان آن كشور        امريكاحده  پي توسل به زور اياالت مت     

 2004، شورش سنيان و شيعيان در اين كشور شكل گرفت كـه در سـال                )برخي ديگر از كشورها   
رسد با وجود تمام آنچه شيعيان در دوره حكومت صدام حـسين تحمـل                نظر مي   به . شد بيشتر هم 

                                                           
2.  « Qui seme le vent, récolte la tempête». 
3.  « Ne te lie pas au vent, même s'il souffle à ton gré» (Hafez, Ghazal 88, trad. H. de Fouchecour) 

) (H. de Fouchecourاي است كــه توســط آقاي فوشـكور   بق با ترجمهايــن ترجمه از حافظ كه ما در اينجا آورديــم، مطا
فرهنگ كلمات قصار «اين ترجمه با آنچه كه در     . صورت گرفته و به لطف جناب آقاي رضا فيض در اختيار ما قرار گرفته است              

  نوشته كارل پتي » دنيا
Le dictionnaire des citations du Monde entier de Karl pet, Ed. Marabout, 1984, p. 4171  

  :اين عبارت در آنجا چنين است. آمده متفاوت است
«N'essaie pas de retenir le vent, même s'il souffle au gré de ton désir». 

  :كه مشورت كرديم ترجمه زير را پيشنهاد كرد) Yann Richard( يان ريشار با
« Ne cherches pas à faire un noeud sur le vent, même s'il va vers ton désir » 

به اين صـورت    ) يا ششم، در نسخه خانلري    ( هفتم   distique اول از    hemisticheدارد كه اين عبارت در        و هم ايشان اظهار مي    
 شعر  دهد كه تا چه اندازه هنر ترجمه در حوزه          اين اختالف در تعابير نشان مي      .»گره به باد مزن گرچه بر مراد رود       «: آمده است 
  :ماند و هم اينكه باد همچنان دست نيافتني مي... دشوار است

(… et que le vent reste insaisissable). 
4. «Blow, blow, thou winter wind, thou are not so unkind as man's ingratitude» (Shakespeare, As You 

like it, Acte II, scene VII chanson d'Amiens). 

5. aux accents bibliques. 
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 ايـن شورشـها بـه نـام حـق           .اند  ره در اين كشور با هم متحد شده       كرده بودند، سني و شيعه دوبا     
 و متحـدانش، مبنـاي      امريكـا در جبهه مقابل،    . گيرد  مقاومت در برابر مهاجم و اشغالگر صورت مي       

كنند، اما آيا اين براي توجيه جنـگ در عـراق             بيان مي » شرور «و  » شر «عمل خويش را مقابله با      
  كافي است؟

د، اما در حقيقت تواند داشته با هاي زيادي مي ق توجيهوجود آمده در عرا  مطمئناً وضعيت به  
 اينجـا آنچـه در    . قبول نيـست   در اين مورد چندان آسان و قابل       جنگه  صحبت از حق توسل ب    

 شمردن اعمال  همخوان و توجيه در اصرار .است بشردوستانه حقوق وضعيت به مهم است توجه  
يي و انگليـسي كـه اخبـار و تـصاوير           امريكـا  برخـي از نظاميـان       بـار   وحشيانه، هولناك و جنايـت    

گيرد   سرعت در دسترس عموم قرار مي      بار آن به بركت حضور شبكه اينترنت به         تأثربرانگيز و رقت  
اي   صـورت عالمانـه     اينك بـه    اي كه هم    مسئله. تناسب و بيجاست    با حق توسل به زور مسخره، بي      

كند يا نه، جالب است   اساسي ايتاليا توسل به زور را تجويز مي مبني بر اينكه آيا قانون6مطرح شد،
رسد طـرح چنـين سـوالي مناسـب           نظر نمي   كه در حال روي دادن است، به        اما با توجه به اتفاقاتي    

.  اصـالً وجـود نـدارد      7»جنگ تميز  «باشد، مگر اينكه بخواهيم بر اين نكته تأكيد دوباره كنيم كه            
در عمـل در همـه      . اشته است د 8هه را در مورد الجزاير با اعمال شكنج       متأسفانه، فرانسه اين تجرب   

 ا يك چهره پنهان و تاريك وجود دارد كه بازخواني آنها و نگاه دوباره به آنها كمتـر قابـل           درگيريه

  .است) كتاب سياه(ترديد آن نيازمند نوشتن چندين  هاي غيرقابل تحمل است و تنها جنبه
در اينكـه  . گفت سخن» استفاده از زور   «و  » كردن حق جنگ  «توان از     مي مشكل نابراينب

آيا اجازه ضمني يا صريحي در اين راستا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود دارد يـا                   
مسائلي كه اينك اهميت دارنـد بيـشتر بـه          . دليل نيست   نه ترديد جدي وجود دارد و اين ترديد بي        

هـاي سـازماندهي شـده پايـان داد و آيـا              به اعمـال شـكنجه    توان    شوند كه آيا مي     اين مربوط مي  
كرد اما از اين امكـان برخـوردار          مجرمان مجازات خواهند شد؟ البته، صدام حسين نيز شكنجه مي         

بود كه از قربانيان خود عكس باقي نگذارد و با توسل به همين روش توانـست مخالفـان خـود را                     
بنابراين، كسي از اينكه رژيم صـدام       . ند، از ميان بردارد   حتي آنها كه از اعضاي خانواده خود او بود        

آوري كـه از      حسين سرنگون شده است اندوهگين نيست، اما در عين حال، انتشار عكسهاي شـرم             
                                                           

.            حركت جمعـي  .  در زمان نگارش مقاله، وضعيت عراق از جهت درگيري سني با شيعه به اين حد وخيم نبود كه اينك هست
 ).مترجم(اي اتحاد عليه اشغالگران بود  آنان در آن زمان بيشتر نماد گونه

 . Jus ad bellum. 

 . Jus in bello.  
  )مترجم. (الذكر پيش از سخنراني آقاي تاورنيه ارائه شده است ايي است كه در همايش فوقهكي از سخنراني اشاره به ي.6

7. Guerre Propre.  

 استفاده كرده كه در فرهنگ تاريخ جنگ الجزاير اشـاره بـه مجمـوع رفتـار     Corvees des bois در اينجا نويسنده از تعبير .8
 )مترجم. (اند جزاير داشتهها با مردم الادي آناي دارد كه فرانسويان و اي غيرانساني و وحشيانه
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توان اميدوار بود كه با او        مي. باشد  قبولي نمي  وضعيت دستگيري او گرفته شده است نيز اقدام قابل        
  .توان بر اين امر يقين داشت مياي بشود، اما دشوار  رفتار شايسته

 حق توسل بـه زور يـا جنـگ   با توجه به اين مالحظات است كه ما در نظر داريم در مورد        
ه اين يك حقيقت است ك. كه برگزاركننده اين همايش از ما خواسته است صحبت كنيمموضوعي 

الزم اسـت اول از     امـا   . نام گرفته است  ] فارس[در برابر چيزي قرار داريم كه جنگ سوم خليج          ما  
ــ عـراق يـاد       نـام جنـگ ايـران     ن جنگ بـه     بيشتر مردم از اي   . همه يك اصطالح را اصالح كنيم     

گونـه، ترتيـب الفبـايي        بـدين . ــ ايـران    كه به عقيده ما بايد گفت جنـگ عـراق           كنند، در حالي    مي
 كـار   م از به  اگر بخواهي واقع، حتي    در 9.استكه با واقعيت امر هم برابر است رعايت شده           فرانسوي

كه نخست اين عـراق      يد بگوييم آور است، پرهيز كنيم، با      كه وحشت  اي  ، كلمه »تجاوز «بردن واژه   
 نيـز عليـه كويـت       1990 به استفاده از زور متوسل شد، كاري كه در سـال             1980بود كه در سال     

ايـاالت  كه اين بار اين      ، وضع دگرگون شد، چرا    ]فارس[در عوض، در جنگ سوم خليج       . انجام داد 
  10.شد  بود كه به اعمال زور عليه عراق متوسل ميامريكامتحده 

اسـت  اي كـه نكتـه اساسـي در تمـام ايـن مباحـث                  اينك به مسئله   با توجه به اين نكته،    
 مـشروع  دفـاع  و 11هپيـشگيران  مـشروع  مـشروع، بـويژه دفـاع      وع دفـاع  پـردازيم، يعنـي موضـ       مي

  . در دفاع مشروع زمان ر، توجه به عاملعبارت دقيقت  و به12هپيشدستان
به اعمال زور در عراق متوسل شده اسـت،          امريكاتوجه ديگر آنكه از زماني كه        نكته قابل 

هاي فراواني هم بـه    در اين زمينه، نوشته.اند نديشه در اين موضوع پرداخته    ا  حقوقدانان بسياري به    
در  13،الملـل   وق بـين  يي حقـ  امريكـا انگليسي و هم به فرانسه در دسترس است، بـويژه در مجلـه              

»Forum du droit international« 14همچنين بايد از مقاله بسيار . و در بسياري مجالت ديگر
                                                           

  )مترجم. (گـيــرد  قرار ميIran-Irak قبل از Irak-Iran در تعبير فرانسوي و بر حسب ترتيب الفبايي .9
 598در قطعنامه . كار نبرد را به ) aggression(، شوراي امنيت سازمان ملل تعبير تجاوز        ]فارس[ در دو جنگ نخست خليج       .10

 39كار رفتـه در مـاده    معناي به ميان ايران و عراق، به) rupture de paix(» نقض صلح«  ، تنها به تأييد1987 ژوئيه 20مورخ 
اما در  . كار برد    در پي اشغال كويت نيز همين توصيف را به         1990 مورخ دوم آگوست     660شورا، در قطعنامه    . منشور بسنده كرد  

كـار   كه حضور يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت در ميان متنـازعين، امكـان بـه          ، بديهي است    ]فارس[مورد جنگ سوم خليج     
 .كرد بردن تعبير متجاوز را سلب مي

11. légitime défense préventive. 

12. légitime défense préemptive. 

كـساني كـه بـالقوه    منظور از پيشدستي در اينجا اين است كه مرتكب، با ادعاي نوعي حق تقدم، با اولويـت نـسبت بـه سـاير                      
 )مترجم(. پيشدستي كرده و به نفع خود اقدام كند توانند وارد عمل شوند، مي

13. « Agora: Future Implications of the Iraq Conflict »et  «Agora (continued): Future Implications of the 

Iraq Conflict», American Journal of International Law, vol. 97, 2003, pp. 553-642 et 803-872. 
14. International Law FORUM du droit international,vol. 5, no 4, november 2003 , pp. 232-287. 

الملل در پيامد جنگ عـراق و عواقـب جنـگ عـراق در حقـوق       حقوق بينموضوع اي از مقاالت در  اين شماره، شامل مجموعه   
  .الملل است بين
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يـاد كـرد كـه مـوارد بـسياري را           » الملـل   مجله بلژيكي حقوق بين    «در 15» اوليويه كورتن  «عالي  
امنيـت ادعـا   هاي شوراي    بخصوص در مورد آنچه كه زير عنوان اجازه ضمني برخاسته از قطعنامه           

تـوان ارائـه    شده است مورد بررسي قرار داده و در آن زمينه، كاري بهتر از آنچه كه وي كرده نمي              
  .كرد، و بنابراين نيازي نيست كه تمام اين مباحث را در اينجا از سرگيريم

ايـن  آن   كنند و   نويسندگان نيز طرح مي    از برخي كه كرد مطرح توان  مي پرسشي عوض، در
در مورد توسل بـه زور عـوض        الملل    قواعد حقوق بين   در عراق، آيا     امريكاز مداخله   است كه پس ا   

مـورد  همچنـين جـا دارد در   يد تغيير كنـد؟   يافته و يا با    الملل تغيير   شده است يا نه؟ آيا حقوق بين      
بـويژه  ) الملل يا محدوديتهاي حقوق بين(است از محدوديت كه عبارت  مسئله ديگري هم انديشيد  

  16.ت متحد اعالم شده اسملل منشور 2 ماده 4كه در بند نظر قاعده منع توسل به زور  نقطه از
اسـت   17نيسنوشته آقـاي ژان دليـوا     اين زمينه   جالب اينكه يكي از كتابهاي كالسيك در        

الملـل    حقوق بـين  ( »عمومي مدرن الملل    دفاع مشروع در حقوق بين     « با عنوان    1971كه در سال    
طور موجهي ارائه شده و     طرح مسئله در اين كتاب به     . چاپ شده است   18)هايش  در برابر محدوديت  

اكنون اين چند نكته را مطرح كرده و چند پرسـش را            . باشد  هنوز هم از مسائل مورد بحث روز مي       
  .گذاريم به بحث مي

  
  ها ها و بهانه توجيه

بر  فت، عالوهگ  در عراق بايدامريكاها و علل ادعا شده براي دخالت نظامي  در مورد توجيه
كـشتار جمعـي، يعنـي      اي  ، ادعاي وجود سـالحه    ] شوراي امنيت  مستفاد از قطعنامه  [اجازه ضمني   

عراق بوده كـه البتـه       براي دخالت نظامي در      امريكاهاي    اي و شيميايي از انگيزه      اي هسته سالحه
يا حفاظت از   و  روريسم   همچنين به مبارزه با ت     امريكادر ادعاهاي   . وجود آنها هرگز به اثبات نرسيد     

شده است، اما   لت نظامي آن كشور در عراق استناد        اي شيعه، سني و كُرد جهت توجيه دخا       جمعيته
منظـور يـافتن      بـه . هايي دروغين نبوده است      و بهانه  ها، جز ادعا    بعداً روشن شد كه همه اين توجيه      

هـاي جنـگ      بهانـه و  وي ميان داليل جنگ     .  باز خواند  را190ل، بايد وات  امريكاتوضيحي براي رفتار    
                                                           

15. Olivier Corten, «Opréation Iraqi Freedom»: peut-on admettre l'argument de l'autorisation implicite 

du conseil de sécurité? Revue belge de droit international, 2003/1, pp. 205-247. 

  : منشور به شرح زير است2 ماده 4 بند .16
 لديد و يا استعمال زور، خواه بـر ضـد تماميـت ارضـي و يـا اسـتقال              المللي خود از توسل به ته       اعضاي سازمان در روابط بين    «

  )مترجم. (»نمايند سياسي هر مملكت و خواه به هر نحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشــد خودداري مي
17. J. Delivanis, La légitime défense en droit international public moderne (Le droit international face à 

ses limites), Paris: L.G.D.J., 1971, pp. XV-201 p., avec une préface de René de Lacharriére. 

18. Le droit international face à ses limites. 
19. Vattel, 
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مفهوم دو  كه اين   كند     استناد مي  20نگار يونان باستان، پوليب     ريخشود و به گفته تا      تفكيك قايل مي  
دانـد كـه      هايي مي  پوليب در بياني هوشمندانه علل جنگ را انگيزه       ... «: داد  را در برابر هم قرار مي     

مرتكب به خـود    شود    مي موجب هك اي  توجيهي علل را بهانه از منظور و بشود جنگ به اقدام موجب
علـل   «داشت كـه       اظهار مي  22اهل نوشاتل ] سويسي[ اين ديپلمات    21.»اجازه اقدام به جنگ بدهد    

بهانـه،   «: اما در عين حال معتقد بـود      » ...كننده جنگ نيز هستند     واقعي جنگ، همان عوامل توجيه    
تواند چيزي    ا دارد و حتي مي    شود اما تنها ظاهري از علت ر        عنوان علت بيان مي     چيزي است كه به   

  23.»مبنا باشد بي
اي   هايي كه هـيچ پايـه       كند، بهانه   را از انواع ديگر آن جدا مي      » بهانه «او در ادامه، دو نوع      

ندارند و آنهايي كه به برخي از واقعيتها متكي هستند؛ هرچند مقاصد اصلي كه غير از اين واقعيتها             
توان داليلـي   در عين حال مي  «. شوند  داشته مي    پنهان نگه  اعتراف باشند،  هستند، بدون آنكه قابل   

را بهانه ناميد كه هر چند به خودي خود واقعيت دارند و برخاسـته از مبنـايي هـستند امـا اهميـت       
انـد كـه    كننده اقدام به جنگ باشند و تنها بدين منظور بيـان شـده        چنداني ندارند كه بتوانند توجيه    

اين تحليلها كه به ميانه قرن       24.»هاي ناموجه ديگر باشند      و يا انگيزه   طلبانه  پوششي بر اهداف جاه   
الملـل عميقـاً      كه تـاكنون حقـوق بـين       گردد، امروز هم كامالً معتبر هستند، هرچند        هجدهم برمي 

  .دگرگون شده است
در حال حاضر اين مسئله بسيار دلسردكننده و حتي نوميدكننده است كه پـس از گذشـت                 

نظـر   اي بيـابيم كـه بـه        ، خود را در فضاي حقوقي     ]زيسته  تل در قرن هجدهم مي    وا[دو قرن و نيم     
                                                                                                                                        

است كـه  ) Neuchatel(فيلسوف، حقوقدان و ديپلمات شهير سويسي اهل نوشاتل ) Emmerich de Vattel: 1714- 67(واتل، 
  و روابط ملل و دول يا اصول حقوق طبيعي اعمال شده در رفتار» حقوق ملل«شهرتش به خاطر كتاب معروف او با عنوان 

(Le droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et 

des souverains) هاي  راساس نوشتهه بـاين كتـاب ك. است) Christian von Wolff (   به تحرير درآمده اسـت، بخـصوص از
يكي پرداختن به تئوري ليبراليستي انقالب، ديگر اينكه بخوبي توانسته است نگاه رو به گسترش آن : توجه است دو جهت قابل

نـسخه انگليـسي ايـن اثـر را بـا           . ار دهد  و تجزيه و تحليل قر     الملل با تكيه بر حقوق طبيعي، مورد بحث         زمان را به حقوق بين    
  :عنوان

Principles Of The Law Of Nature Applied To The Conduct And Affairs Of Nations And Sovereigns 

  :اي زير يافتن بر روي شبكه اينترنت به نشانيهتوا مي
http://www.Lonng.Com/exlibris/vattel/index.html 
http://www.Constitution.Org/vattel/vattel.htm 
20. Polybe. 

21. Emmerich de Vattel, Le droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux 

affaires des nations et des souverains, Londres, 1758, tome II, liver III, chapiter III, § 31 Guerre dont le 

sujet est bégitime et les motifs vicieux, pp. 470-472. 

22. Neuchatel. 

23. Emmerich de Vattel, op. cit., 32 Des pretextes, pp. 472-473. 

24. Ibid. 
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 و منشور ملل متحـد    1945رسد چارچوب آن تغيير نيافته، چارچوبي كه متعلق به پيش از سال               مي
فايده نخواهد بود اگر قدري از ادبيات حقوقي فاصله بگيريم تا بتـوانيم فرهنـگ فلـسفي         بي. است

 26ي و نيـشدار   25طـرز تمـسخرآميز     به »جنگ «اش درباره     نيم، آنجا كه در مقاله    ولتر را بازخواني ك   
در مقاله » هانهب« در عراق مطابقت دارد، البته،     امريكاكند كه كامالً با قضيه        وضعيتي را تصوير مي   

اي كشتار جمعي نيست، بلكـه ادعـايي اسـت كـه براسـاس مطالعـات علمـي                  ولتر، وجود سالحه  
رزميني در دوردست شكل گرفته؛ اما درعوض، توصيف حـوادثي كـه از             شناسان نسبت به س     نسب

. داننـد   پادشاه و وزير حق او را بديهي مـي         «: شود كامالً با وضعيت امروز انطباق دارد        آن ناشي مي  
شناسد، كه  اين سرزمين كه به فاصله صدها گره از او قرار دارد، آشكارا معترض است كه او را نمي         

ت حكمراني او درآيد و معتقد است كه براي حكم و قانون صـادركردن بـراي          خواهد تح   نمي اصالً
اين حرفها اصالً به گوش حاكم، كه حـق خـود را            . كم بايد رضايت آنها را كسب كرد        مردم، دست 

او مـردان عجـول و گـستاخي را در اختيـار       . رود  داند فرو نمي    مسلم مي ] در تسلط بر آن سرزمين    [
بـر تـن آنـان رداي بـزرگ آبـي رنـگ يـك ذرعـي                . ت دادن ندارنـد   دارد كه چيزي براي از دسـ      

چرخاند و بـه   كند، آنها را به چپ و راست مي        پوشاند، كاله آنان را با نوار سفيد رنگي تزيين مي           مي
  . »آورد حركت درمي سوي شكوه و افتخار به

قـدرتي  شوند، هركدام به فراخـور        شاهزادگان كه از تجهيز چنين اردويي باخبر مي        ساير «
كنند و بخشي از آن سرزمين را زير پوشش مردان جنگي و مزدوران               كه دارند در آن مشاركت مي     

. »... قادر بر آن نبودند    29ه و باژاز  28لنگتيمور و   27نحوي كه چنگيزخان    آورند به   د درمي خونخوار خو 
شتن شگفتي اين عمليات جهنمي در آن بود كه سركرده هر گروه از مزدوران جنگي، قبـل از كـ        «

  30.»آورد جامي هن آوردن نام خدا را بزبا همنوع خود، آيين احترام و تقديس پرچم و به
  

با طبيعت خوشبيني كه داريم، به ديدگاه كانت در       .  مهيج نيست  گونه تكرار تاريخ اصالً    اين
بـه  ها غالباً     پيونديم، هر چند كه در اين زمينه        الملل كه پيش از اين مطرح شد، مي         مورد روابط بين  

رسد اين    نظر مي   البته به . »انسان گرگ انسان است    «شود كه براساس آن       ديدگاههايش رجوع مي  
 بـه  »Homo Homini Lupus«(عبـارت  ه اسـت، چـرا كـ   ] و فراتـر از زمـان   [ 31تعبيري ابـدي 

                                                           
25. Ironique. 

26. Sarcastique. 

27. Cengiskhan. 

28. Tamerlan. 

29. Bajazet. 

30. Voltaire, Dictionnaire philosophique, edition publiee par M. Touquet, Paris, Baudouin Frères, s.d.; t. 

3 p.191. 

31. eternel. 
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 33ژان دني موتـون . هم برسر زبانهاست  فانه امروز   كه متأس  اي است   و گفته 32)گردد افالطون باز مي  
 موضع ما در ايـن      .گيرد بيان كرده است    در اين چارچوب قرار مي     را كه    امريكاديدگاه  خيلي خوب   

  .اي كانت نيستيمر چند كه پيرو محض همه ديدگاههمورد، حفظ ديدگاه كانتي است، ه
  

  دفاع مشروع پيشگيرانه: دفاع مشروع و عامل زمان
 فصل هفتم آمـده، تنهـا        در  عنوان آخرين مقرره    و به  51دفاع مشروع، تعبيري كه در ماده       

 2 مـاده  4استثنايي است كه در منشور ملل متحد بر اصل ممنوعيت توسل به زور، مذكور در بنـد          
نوبـه خـود مـسائل      كـه بـه   فراواني را برانگيخته است      35ي اين قاعده تفسيرهاي لفظ    34.آمده است 

و » حمله مسلحانه  «انتواند مي   كه مي از جمله، بحث درباره فاصله زماني       . سازد  زيادي را مطرح مي   
كـه در اينجـا، بدرسـتي بـه مـسئله زمـان       شود  مالحظه مي .پاسخ به اين حمله وجود داشته باشد      

  . پرداخته نشده است
ايـن قاعـده    . كند كه دفاع مشروع فوري و متناسب با حمله باشد           اقتضا مي  36سنفحرمت  

ي برخوردار است و منشور ملل كمترالملل از روشني   اما در حقوق بين37برگرفته از حقوق جزاست،
كنـد كـه اعمـال حـق دفـاع مـشروع،              بيني مي    پيش 51البته، ماده . كند  متحد آن را مشخص نمي    

شـوراي   «توان به آن اسـتناد كـرد مگـر آنكـه              اي كه نمي    گونه  حلي جايگزين و موقت است به      راه
  38. »شدالمللي اتخاذ كرده با امنيت تدابير الزم را براي حفظ صلح و امنيت بين

دارد، پاسخ از طرف كشوري كه مورد حملـه واقـع شـده               رسد اين ماده مقرر مي      نظر مي   به
سـنجش   موضـوع قابـل    كوتاهي صورت گيرد، حال آنكه اين        بايد فوري يا در فاصله زماني نسبتاً      

                                                           
32. Asinaria , II, 4, 88. 

33. Jean-Denis Mouton. 

بـه   مقررات موقت راجـع « منشور تحت عنوان  17 نيز كه در فصل      107 و   106 بايست مقررات مواد     براي دقت بيشتر مي    .34
اين مقـررات، در  . در جريان جنگ دوم جهاني است» دولتهاي دشمن« بخصوص ناظر به    آمده است، يادآوري شود كه    » امنيت
كامالً منطقي است كه بگـوييم  . اي است ها و نهادهاي منطقه به استفاده شوراي امنيت از موافقتنامه    نيز آمده كه راجع    53ماده  

 .طور روشن حل نشده اسـت       اين مسئله هرگز به   اند، هر چند        فلسفه وجودي اين مقررات منتفي شده است و ديگر متروك شده          
  :با آنچه گذشت، نگاه كنيد به تفسير قباليبراي ديدن نظري متفاوت 

V.Y. Ghebali, pp. 1409-1424, in J.P. Cot et A. Pellet (sous la direction de), La Charte des ème Nations 

Unies. Commentaire article par article, Paris,: Economia, 1991, 2 edition, XIV-1571 p.  

35. Exégêse. 
36. Commun des mortels. 

  )مترجم. ( قانون جزاي فرانسه122 از ماده 5عنوان نمونه نگاه كنيد به بند   به.37
حـق    يـك از مقـررات ايـن منـشور بـه          كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هيچ             درصورتي -51ماده   .38
عمل   المللي به   ي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي، تا موقعي كه شوراي امنيت اقدام الزم را براي حفظ صلح و امنيت بين                   طبيع

آورند بايد فوراً به شوراي امنيت        عمل مي   آورد، لطمه وارد نخواهد كرد و اقداماتي را كه اعضاء براي اجراي حق دفاع مشروع به               
تواند   موجب آن مي    وجه تأثيري بر اختيارات و وظايفي كه شورا طبق اين منشور دارد و به                هيچ اطالع دهند ولي اين اقدامات به     
  .المللي اتخاذ كند، نخواهد داشت داند براي حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بين در هر موقع روشي را كه الزم مي
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مـشروع و پـس از فاصـله زمـاني          لتهاي مورد تهاجم تحت عنوان دفاع       نيست و غالباً در عمل، دو     
هوايي فرانسه به بعلبلك كـه در    عنوان مثال حمله نيروي        به .اند  طوالني اقدام به پاسخ كرده    نسبتاً  

 و در   1983 نوامبر سـال     17 هدف قرار گرفته بود، در       39آن يك اردوگاه آموزشي رزمندگان شيعي     
 اكتبـر در    23كه حدود يك ماه پيش از آن يعني در           گرفت اي صورت   اسخ به علمليات تروريستي   پ

رسـد كـه      نظـر مـي     شمار آورد؟ به    توان اين موارد را دفاع مشروع به        آيا مي . ت اتفاق افتاده بود   بيرو
  40.جواب منفي است

مسئله اين نيـست كـه      . در قضيه عراق كه مورد بحث ماست، مسئله زمان برعكس است          
 بلكـه   اي كه قبالً صورت گرفته است را توجيه كنيم،          پاسخ به عمل تجاوزكارانه يا حمله مسلحانه      

توان قبل از تحقق تجاوز و نه بعد از آن، دفاع             آيا مي . العمل پيش از عمل است      مسئله مهم عكس  
مفهـومي  . آيـد   به ميان مي  » دفاع مشروع پيشگيرانه   « مشروع را عنوان كرد؟ اينجاست كه مفهوم      
ورود ابهام ديگري هم در اين بحـث وجـود دارد و آن             . كه كامالً جاي بحث دارد و قابل رد است        

يي وام گرفتـه    امريكـا  است، اصطالحي كه از نظاميان       41،»مشروع پيشدستانه دفاع   «مفهوم جديد   
  .طور براي حقوقدان فرانسوي معني است همين شده و در زبان فرانسه اصالً بي

 و به مناسبتهاي مختلف مطرح شـده  42البته دفاع مشروع پيشگيرانه نظرية جديدي نيست      
 كه نتيجه اين حمله شايد از بـين         43 1981 مركز اتمي بغداد در سال       است، بخصوص در حمله به    

اين اتفاق بعـدها كـار بازرسـان        . رسيد  اي عراق بود كه داشت به فعليت مي         بردن تمام توان هسته   
 و بريتانيـا طـي      امريكـا رغم ادعاي دولتهاي      سازمان ملل متحد را آسان كرد، بدين معني كه علي         

طور رسـمي    ، اسرائيل به  1981در سال . ني از سالح اتمي در عراق بيابند      بيست سال، نتوانستند نشا   
تواند منتظـر فعليـت يـافتن     دفاع مشروع پيشگيرانه را عنوان كرد، به اين معنا كه هيچ دولتي نمي    

اي،   تهديد جدي حمله اتمي بماند، چراكه اين خطر وجـود دارد كـه پـس از تحقـق چنـين حملـه                     
از نظر نماينده ايـن كـشور       . تواند فرصت پاسخ بيابد از ميان رفته باشد       قرباني حمله پيش از آنكه ب     

همـانطور كـه در بـشر     «در شوراي امنيت، مفهوم دفاع مشروع در طول تاريخ تغييـر نكـرده، امـا      
 طور قابل   يافته، دامنه دفاع مشروع نيز به         تدريج توانايي پاشيدن تخم تخريب و دشمني افزايش         به

                                                           
39. Milice chiite. 

  . در اين زمينه رك.40
J. Charpentier, «Pratique française du droit international», A.F.D.I, 1984, pp. 1016 –1017. 

41. Preemptive. 

  . در اين مورد رك.42
J. Delivanis, op.cit, pp.141-145. 

   . رك.43
P. Tavernier, "Le raid israelien sur Tamouz et les raids sud-africains en Angola (1981)" , Arès. Défense 

et securité, 1982, pp. 383-412. 
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در نتيجه، با پديدار شدن عصر اتم، اين مفهـوم مـوارد اعمـال              . »افته است اي گسترش ي    مالحظه
 44 .اي يافته است جديد و گسترده

وجـود    حقيقت اين است كه اين استدالل در بردارنده منطق خاصي است، ولي وضعيت به             
دهد كـه نظريـه دفـاع مـشروع در معـرض        نشان مي2003 به عراق در سال امريكاآمده با حمله   

ات اساسي قرار گرفته است، زيرا براساس اين استدالل، يك دولت خواهد توانست عمل خود          تغيير
شـد در نبـود يـك حملـه واقعـي و      را بر يك تهديد بالقوه يا فرضي بنا كنـد، بـدون آنكـه الزم با          

، دربـاره تهديـدآميز   2003در سال . اي بر بروز و ظهور آن ارائه دهد       كننده  تشخيص دليل قانع   قابل
 امريكـا توانايي اتمي و شيميايي عراق ترديد جدي وجود داشت، ولي چند ماهي كه از حمله                بودن  

ي مربوط به وجود تجهيـزات و سـالحهاي اتمـي و           به عراق گذشت، بخوبي آشكار شد كه ادعاها       
گفت چيزي جز بهانـه       ا و تأسيسات شيميايي كامالً واهي بوده و چنانكه واتل مي          همچنين سالحه 

  .نبوده است
  

   به عراق تغيير يافته است؟امريكاالملل پس از حمله  بينيا حقوق آ
الملل در زمينه توسل به زور پس از قضيه عـراق             ال مطرح است كه آيا حقوق بين      اين سؤ 

دگرگون شده است؟ و بنابراين وضـعيت روز  تيجه، قواعد مربوط به دفاع مشروع    تغيير كرده و در ن    
سـط برخـي از     اهميـت تو  دريافـت؟ ايـن مـسئله پر      قواعد جديـد    را بايد با توجه به اين واقعيت و         

ايـن اسـتاد حقـوق نظـامي در دانـشگاه           . اسـت  مطرح شـده     45گيلنويسندگان از جمله تري دي      
دهد كه حقوق     روشني توضيح مي    آمستردام، پس از معرفي ديدگاه حقوقي پيش از جنگ عراق، به          

وان ادعا كرد كه استثناءهاي جديـدي در مـورد   ت نيافته و نمي   الملل پس از قضيه عراق تغييري       بين
كه توسـط   ا يا داليل نادرستي     در واقع، استدالله  . دار گشته است  اصل ممنوعيت توسل به زور پدي     

اي حتـي اعتراضـه   ت و   المللـي نيـس      مطرح شده مورد پـذيرش جامعـه بـين         امريكااياالت متحده   
اسـت و مـا بـا       ن تحليل كامالً درست     از نظر ما اي   . اي نيز در اين مورد صورت گرفته است         رسمي

  :پيونديم كه عالقه تمام به اين ديدگاه مي
 در عمـل    2003همچنان معتبرند و با آنچه در سـال         الملل و منشور ملل متحد       حقوق بين 

دارد و   منشور كه ممنوعيت توسل بـه زور را اعـالم مـي      2 ماده   4بند  . اند  اتفاق افتاده، تغيير نكرده   
 بدان اختصاص يافته دچار هيچ تحولي نـشده و          51ثناي دفاع مشروع كه ماده      همچنين موارد است  

                                                           
44.) 19 juin 1981 (S/PV2288 .بـرد، از جملـه و    عنوان پـشتوانه خـود نـام مـي     نماينده اسرائيل نويسندگان متعددي را به

  : بخصوص
S. Schwebel, MacDougal, M. Kaplan et Katzenbach, D. Bowett, Sir Humphery Waldock. 

45. Thery D. GiII, «The War in Iraq and the Contreversy jus ad bellum», International Law FORUM du 

droit international, vol. 5, no 4, novembre 2003. 
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شده از سوي شـوراي امنيـت در زمينـه            اگر به اجازه اعطا    يحت. همچنان به اعتبار خود باقي است     
بيني نشده اما امكـان آن از رويـه           توسل به زور فكر كنيم كه البته چنين تجويزي در منشور پيش           

تلقـي   51  يا ماده  2 ماده   4تواند استثنايي بر قاعده بند        شود، اين رويه، نمي     يعملي نتيجه گرفته م   
  .گردد

حاشـيه منـشور وجـود دارد امـا در           در» تجـويز  «دليل اين امر آن است كه هر چند نهاد          
 51كه حق طبيعي دفاع مـشروع كـه در مـاده             حالي گيرد در   چارچوب حفظ امنيت جمعي قرار مي     

در . شود و بازتاب ناكامي اصل امنيت جمعي اسـت          بيني شده به شكلي يك جانبه اعمال مي         پيش
 شوراي امنيت هرگز اجازه صريحي به ايـاالت  2003توان گفت كه در سال   جرأت مي  هر حال، به  

اي را كـشف كـرد،    ان اجازه ضـمني تو هاي صادره نيز نمي  همچنين از قطعنامه  . متحده نداده است  
تر از آن ياد شد بر اين نكته تاكيـد           اي كه انجام داده و پيش       همچنان كه اوليويه كورتن در مطالعه     

  .دارد
الملل در زمينه ممنوعيت توسل به        بنابراين روشن است كه پس از قضيه عراق حقوق بين         

الملـل را     ت و پرسيد آيا نبايد حقوق بين      تر رف   اما بايد در تحليل مطلب پيش     . زور تغيير نكرده است   
ترديد، اين فرصـت سياسـي و         در اين زمينه تغيير داد؟ نبايد بازتاب واقعيات تازه را در آن ديد؟ بي             

وسـيله آن بحـران عـراق را اداره           ييـان بـه   امريكااي كـه      اگر تاكنون شيوه  . حقوقي را بايد دريافت   
عملكرد عام پذيرفته شده     «: المللي دادگستري   يوان بين  اساسنامه د  38اند براساس تعبير ماده       كرده
، تلقي نشود و اگر نپذيريم كه يك قاعده عرفي جديد متولد شده اسـت، امـا آيـا                   »عنوان حقوق   به

ا لتهـ ا و مل دانست؟ حقيقت ايـن اسـت كـه دولتهـ    توان وقوع چنين فرضي را در آينده محتم       نمي
توانند براي مدت طوالني      و استخوان هستند كه نمي    ايي از گوشت و پوست      فرشته نيستند، انسانه  

اي   گونـه   البته، رئيس جمهور بوش، بـه     . المللي را ناديده بگيرند     واقعيات سخت و جدي زندگي بين     
و شكار دولتهـاي نابـاب و از ميـان          » شر «داند كه رسالتش رديابي      مي 46خود را فرشته قلع و قمع     

  47.بردن آنهاست
كنيم    روز تجربه مي   بر اين انديشه پاسكال كه درستي آن را هر        در اينجا مناسب است كه      

كـه  ايـن اسـت كـه كـسي         » شر «انسان نه فرشته است نه حيوان و آرزوي          « :كنيمتأملي دوباره   

                                                           
46. Ange exterminateur. 

  .الملل، رك ها در حقوق بين  براي ديدن تحليل انعكاسي اين نظريه.47
J. Petman, «Evil and International Law», International Law FORUM du droit international, vol. 5, no 4, 

november 2003, pp. 236-240. 

  (Jean-Paul Sartre dans Huis Clos). »جهنــم، ديگران هستند«: عروف سارتر تأمل شــودــجـــا دارد در اين گفته م
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  48. »خواهد فرشته باشد، حيوان بوده باشد مي
  

قاعـده  : الملل در موضوع توسل به زور و دفـاع مـشروع            اي حقوق بين  محدوديته
JUS COGENS  

انگيزد، نسبت ميان قاعده منع توسل بـه زور           مي   منشور بر  2 ماده   4كه بند     يكي از مسائلي  
لل الم طور كلي، اين قاعده، از قواعد حقوق آمره در حقوق بين       به.  است 49آمره در اين ماده با قواعد    

حقـوق  به   يكي از نادر قواعدي است كه در جريان مباحث راجعتوان گفت شناخته شده است و مي    
حـساب    بـه ] قواعد حقوق آمـره   [الملل، به اتفاق آرا از اين دست          معاهدات در كميسيون حقوق بين    

 1969 كنوانـسيون ويـن      دولت فرانسه اين مفهوم را رسماً نپذيرفته به اين دليـل كـه            . آمده است 
ويب به حقوق معاهدات را كه بيشتر مقررات آن برخاسته از قواعد عرفي اسـت امـضا و تـص                   راجع

در عين حال، اين موضع شاذ، در حال حاضر كه اكثريت قاطع حقوقدانان، قواعد آمره . استنكرده 
حتـي برخـي ماننـد    . توجيه نيست، بخصوص در مورد منع توسـل بـه زور      اند ديگر قابل    را پذيرفته 

د آنچـه   شاي51.اند كه دفاع مشروع نيز در زمره قواعد آمره قرار دارد     بر اين عقيده   50كاسسه، آنتونيو
در اينجا مورد غفلت واقع شده مسئله تعارض چند قاعده از نوع قواعد آمره با هم باشد، زيـرا ايـن              

گذشـته از ايـن،     . توانند با هم تضاد داشته باشـند        دسته از قواعد در برگيرنده قواعدي است كه مي        
وان آن را تغيير    هميشه بر اين نكته تأكيد شده كه قواعد آمره از قواعد حقوق طبيعي نيست كه نت               

توانـد در     برعكس، همواره قواعد جديدي مي    . بار براي هميشه و تا ابد تثبيت شده باشد         داد و يك  
 بنابراين، هم بايد حدود و قلمرو حقوق        52.زمره قواعد آمره درآيد و اين يك امر پذيرفته شده است          

                                                           
48. «L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête» (Blaise 

Pascal, Pensée et opuscules, édition Brunschvicg, Paris: Librairie Hachette, p. 497, Pensée no 358). 

يعني دو  ) نه فرشته است و نه حيوان     (چنين برداشت كرد كه انسان هم فرشته است و هم حيوان              توان از سخن پاسكال اين      مي
خـو و در    اي فرشـته  توانـد در لحظـه   طوري كه انسان مـي  جايي با يكديگرند به  دو بعد دايماً در حال ستيز و جابه   بعد دارد و اين   

) بـا دو بعـد  (ها از نـوع انـسان    دهد كه فرشته صفت و ديوسيرت باشد، تا آنجاكه حتي خود شر ترجيح مي            اي ديگر حيوان    لحظه
اين مسئله در . توان داشت شند كه الاقل معلوم است كه چه توقعي از آنها ميبا...) مثل سگ، گرگ و   (نباشند بلكه يك حيوان     

با تـشكر از خـانم آزاده       ). [مترجم(شود    گردد كه با ادعاي فرشته نجات بودن چه پليديها مرتكب مي            نظر گوينده به بوش برمي    
  ].اند رجمه نيز كمك شاياني به مترجم كردهزاده كه نه تنها در خصوص اين پاورقي، بلكه در ويرايش متن فارسي اين ت عبداهللا

49. Droit impératif. 

50. Antonio Cassese. 

  : را در اينجا ببينيد51 تعبير آنتونيو كاسسه از ماده .51
Antonio Cassese, p.790, in, J.P. Cot et A. Pellet (sous la direction de). La charte des Nations Unies. 

Commentaire article par article, Paris: Economica, 1991, 2 édition CIV-1571, p. 

الملـل عـام      تأسيس يك قاعده آمره جديد حقـوق بـين        « معاهده وين در خصوص حقوق معاهدات، تحت عنوان          64 ماده   .52
  :دارد چنين اشعار مي» )قواعد آمره(
معاهده موجودي كه در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل و هر الملل عام تأسيس گردد،  حقوق بيناگر يك قاعده آمره جديد «

  .»گردد منسوخ مي
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ر، آن هم در ارتباط با ساير الملل روشن شود و هم حدود قواعد آمره در زمينه منع توسل به زو              بين
  .توانند در زمره اين قواعد شناخته شوند قواعدي كه مي

در اين زمينه   . اي بحث را روشن كنيم    توان كرد اين است كه شاخصه       ون مي كاري كه اكن  
  :اي كه كمابيش به فراموشي سپرده شده است خالي از فايده نيست يادآوري قضيه

 آغـازگر چنـد     53» نيروي اضطراري سازمان ملل متحد     «قضيه سوئز كه از قضا، با تشكيل      
اد سـازمان ملـل بـراي نظـارت بـر           نهـ  « البتـه اگـر   . منظور حفظ صلح بوده است      مورد عمليات به  

 را  55»گروه ناظران نظامي سازمان ملل در هند و پاكستان         « و همچنين    54» بس در فلسطين   آتش
وسـيله   دنبال ملي شـدن كانـال سـوئز بـه          به   1956در  .  مستثني كنيم  1949 و   1948اي  در ساله 

) مصر و اسرائيل(جمال عبدالناصر، بريتانيا و فرانسه با تأكيد بر لزوم جداسازي دو نيروي متخاصم    
و حفاظت از آزادي ناوبري در كانال، به حمله هوايي و پياده كردن نيـرو در پـورت سـعيد دسـت                      

آورد، اما برخي از  ميان نمي ق آمره سخني بهو حقو jus cogensالبته، در آن هنگام كسي از . زدند
كننده معافيت يا استثناء در مورد منع توسل بـه   شدند كه توجيه لملل را يادآور ميا  قواعد حقوق بين  

خـاطر حفـظ حقـوق       بنابراين، در آن زمان بـه     . حد بود  منشور سازمان ملل مت    2 ماده   4 زور در بند  
 56.سوئز بود كه دو قدرت بزرگ در آن مورد مداخله كردندالملل و اصل آزادي ناوبري دركانال  بين

 كـه   2 مـاده    4اش تلفيق قاعده بند       كند كه سودمند است و نتيجه       اي را ايجاد مي     اين قضيه سابقه  
الملل اسـت كـه نـاظر بـه           شود، با قاعده ديگري از حقوق بين        اينك در زمره قواعد آمره تلقي مي      

  .باشد ل به زور ميتجويزهاي بسيار مهمي در زمينه توس
زور توسـط دولتهـاي عـضو نـاتو عليـه           كـارگيري     به. ه كوزوو اتفاق افتاد   مدتها بعد، قضي  

. سـاز اسـت      منشور مـسئله   2 ماده   4بند  اجازه شوراي امنيت، قطعاً از ديد       يوگسالوي سابق، بدون    
مـراه داشـت و از      باري به ه    منفي تأسف ، هر چند از ديد بشردوستانه آثار        كه بمباران بلگراد    درحالي

                                                           
53. Force d'urgence des Nations Unies (F.U.N.U).  

54. Organisme des Nations Unies Pour la surveillance de le trêve en Palestine (U.N.M.O.G.I.P). 

55. Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l' Inde et le Pakistan. 

  :1954، نخست وزير بريتانيا در مجلس عوام در دوم نوامبر )Sir Anthony Eden( اظهارات سر آنتوني ادن . رك.56
ازمان مــلل بتــواند   ـاگر در آينـده سـ  . استئز هدف عمليات ما جلوگيري از مخاصمات و حمايت از آزادي عبور از كانال سو      «
نقــل  . (»كس بيش از مـا خــوشحال نخــــواهد شـد    كانـات تـأمين صلـح را در ايـن منطقـه در اختيـار داشته باشد، هيچ    ام

  »مسائل حقوقي: قضيه سوئز«  شــده تـوسط پينتو در
R. Pinto, "L'affair de suer, problèmes juridiques, A.F.D. 2, 1950, pp. 20-45. 

  : فرانسه ـ بريتانيا در استدالل ارائه .ركهمچنين 
J. Charpentier,  «Pratique française concernant le droit international public», A.F.D.I., 1957. 

عمليـات نظـامي فرانـسه ـ     «به بعد، بـراي   828الذكر و بخصوص صفحات  به بعد اثر فوق 824براي قضيه سوئز در صفحات 
ـ . »بريتانيا عمليات «عنوان  ، اين عمليات را به)832نقل شده در ص  (1956 نوامبر 3 بريتانيا در تاريخ اعالميه مشترك فرانسه 

  .كند توصيف مي) action de police(» حفظ نظم
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توجيه شود كه ضرورت حفظ مردمـي       توانست بر اين اساس       شد اما مي    مياين جهت بايد محكوم     
كـه در حـال تـدارك بـود و تـصفيه            عـامي    كه مورد تهديد قرارگرفته بودند و جلـوگيري از قتـل          

رسـد كـه    مينظر     با توجه به اين موارد، به      57.كرد  اي كه در حال انجام بود، آن را ايجاب مي           نژادي
باشـد، از ايـن جهـت كـه قواعـد آمـره               قاعده منع توسل به زور كه بدون ترديد از قواعد آمره مي           

در اجـرا و در عمـل مـشكالتي را          توانـد     يد مورد توجه قرارگيرند مي    ديگري هستند كه آنها نيز با     
.  را جمـع كنـيم     آور هـستند    الزامتوان دو قاعده كه هر دو از نوع           يبدين ترتيب، چگونه م   . برانگيزد

البته، منشور از اين جهت دچار خأل يا شكاف حقوقي نيست، هرچند مواردي هـست كـه مباحـث                   
  .آورد وجود مي ظريفي را در مورد تلفيق قواعد به ظاهر متضاد، به

حتي آنها طـرح    . صورت مطرح نبود   مسئله به اين     امريكا براي   2003به هرحال، در سال     
توجيهات گوناگوني بـراي مداخلـه      آنها در آن زمان     . ر خود نداشتند  چنين استداللي را هم در تصو     

اي كـشتار جمعـي،     د بخصوص، جلوگيري از گسترش سـالحه      نظامي خود در عراق مطرح ساختن     
بـه   بايد بنابراين. بود بيهوده تالشها تمام اين  اما. تروريسم مقابله با اي، شيميايي و همچنين       هسته

كنـيم در نظـر        واقعيات و وضعيت دنيايي را كه در آن زندگي مي          آورد كه هم    تري روي   ادلة محكم 
تري را تضمين كند و با نيازهاي مشروع انسانها و            داشته باشد و هم بتواند براي ما زندگي عادالنه        

 خوبي آگاهي داشتند كه قبل از آنكه خود را با چنـين   يي ب امريكاحكومتگران  . ملتها سازگارتر باشد  
بايـست همـه      كنند، مي  ساخت درگير   خود را اسفبار ظاهر مي     كه اي  تجربه چنين و وار    ديوانه اعمال

هايي كه بادي بالخيز به همراه داشت         شگفتي. سنجيدند  نتايج حقوقي، سياسي و انساني آن را مي       
ش را از   ا اي حقيرانـه  داند قربانيـان بازيهـ      او بهتر مي   «كه   آموزد  اش به ما مي     براسنس درباره و ژوژ   
   58.»مزاج برگزيند اي تلخسانهميان ان

                                                           
المللي دادگستري بـه خـاطر ده مـورد تخلـف در         از دولتهاي عضو ناتو به ديوان بين       1999 آوريل   9يوگسالوي در تاريخ     .57

 ، ديوان با صادر كردن هشت قـرار، دادخواسـتهاي بـا    1999 ژوئن  2در  . شكايت برد » توسل به زور  نقض تعهد به عدم     «مورد  
هـاي   همچنين پرونـده .  را رد نمود(demandes en indication de mesures conservatoires)خواسته تأمين تدابير احتياطي

ده ديگر همچنان معلـق هـستند و هنـوز ديـوان در مـورد      هشت پرون. كار خود حذف كرد مربوط به اسپانيا و امريكا را از دستور  
  .طواري استثنائي تصميم نگرفته است

58. Georges Brassens, «Poèmes et chansons», Paris , Editions musicales, 57, 1983, 630 p.; p. 55: «Le 

vent». 


