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 الملل  واحد ترجمه دفتر خدمات حقوق بين

 

 :اشاره

الملل  اله حاضر که در سالنامه حقوق بینمق

به چاپ ( 707 -17، صفحات 7891، سال 71جلد )هلند 

ست سیده ا ندی ن ر سر هل سط دو اف شده و تو شته  و

به نه صرفًا  قوقی  عنوان نمو های ح  ـای از تحلیل

نگ تح بی از ج صاحبنظران غر که  نی  عراق ف لی  می

اند و جهت اطالع بیشتر  عمل آورده علیه ایران به

به چون جن ند و  ندگان از چ نگ  خوان قوقی ج های ح

گردد بدون اینکه کلیه نظرات  ترجمه و منتشر می

ش ئه  له ارا ید مج مورد تأی له  ین مقا ده در ا

 .حقوقی باشد

ید نوی می کن ظه  که مالح له بطوری سندگان مقا

اند که توجیهات و  گیری کرده سرانجام چنین نتیجه

برای عراق  های  ضوابط  ادعا ظر  نگ از ن شروع ج

بین قوق  بوده و  ح نده ن قانع کن جه و  لل مو الم

 .نیست

 مجله حقوقی
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مقدمه ـ1
1
  

مالً  که ع مانطور  فات در کل ه یه اختال

المللی صادق است، ایران و عراق برای  بین

ن خود در ج مال  یه اع ضعی توج لیج موا گ خ

.  اند الملل اتخاذ کرده مبتنی بر حقوق بین

بار  سی اعت یده، برر نین پیچ فی چ در اختال

اینگونــه توجیهــات کــه در مقالــه حاضــر 

نظــور بررســی امــر مــوردنظر اســت بــه م

بین قوق  نای ح لل، برمب یه و  الم با تجز

طروح در  ظرات م نای ن ختالف برمب یل ا تحل

مجمــع عمــومی  بحثهــای شــورای امنیــت و

توان از طرح قسمتی  سازمان ملل متحد، می

تا  مر  یات ا به واقع بوط  سائل مر از م

کرد تراز  له . حدودی اح قط مرح عالوه، ف ب

در اینجا مورد  7890اول اختالفات تا سال 

 .گیرد بررسی قرار می

به ب تدا  فات اب تاریخی اختال سی  رر

مــرزی بــین دو کشــور راجــع بــه آبــراه 

(شط العرب)اروندرود 
2
از نقطه نظر حقوق  

                                                           

خالصه برگزیده این مقاله در شماره اول سال اول مجله  .1

  .سیاست خارجی چاپ شده است

نویسندگان مقاله همه جا از این آبراه بـا نـام شـط  .2

العرب یاد کرده اند که ما هم برای حفظ امانت در ترجمه 
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این اختالف مدتهای . پردازیم الملل می بین

ــور  ــین دو کش ــه ب ــائلی در رابط دراز مس

سل  برای تو می  یزه مه موده و انگ جاد ن ای

ست بوده ا ظامی  قدام ن به ا بدون . عراق 

ه طی سالها برای بررسی کوششهای مختلفی ک

عمل آمده  هحل این اختالف از طرق قانونی ب

می ست، ن برای  ا عراق را  هات  توان توجی

و حمله به ایـران  7890اقدامات سپتامبر 

بعالوه الزم است قضاوت شود که . بررسی کرد

آیا وقتی عراق دست به اقدام نظامی زد، 

 .مقاصد ارضی نیز داشته است یا خیر

ب یر  سؤال ز به  سخ  که پا ضوعی  رای مو

قرار  حث  مورد ب له  ین مقا یان ا در پا

ست یت ا حائز اهم یز  ته ن برای : گرف یا  آ

قبالً در  ـادعای مطروحه توسط ایران  که 

مبنی  ـمراحل اولیه جنگ اعالم شده بود 

ویــ ه شــخ    بــهبراینکــه رمیــم عــراق و 

پرزیدنت صدام حسین مسئول این جنگ است، 

مــا  دالیلــی وجــود دارد  در ایــن بحــث،

ادعاهــای مربــوط بــه مــوارد نقــ  شــدید 

گی قررات جن سالحهای م ستعمال  له ا ، از جم

بی شهرهای  باران  یا بم فاع را  شیمیایی  د

                                                                                                                             

نام  که  نیم  می ک ید  لی تأک یم، و می آور مان را  نًا ه عی

 «مجله حقوقی». است« اروندرود»اصلی این آبراه همان 



   513 سيزدهمشمارة / مجلة حقوقي 

حل  ست، که در مرا نگ رخ داده ا یر ج اخ

در بخشهای زیر فقط برخی . کنیم بررسی نمی

ظات  ساس از مالح ضوع ح ین مو به ا بوط  مر

 .شود  مطرح می

 

 اختالف برسر مرزآبی ـ2

یل آ صت م طول ش به  ست  براه، رودی ا

عراق را  یران و  بین ا مرز  که  یایی  در

شکیل م هد یت براه . د ین آ سر ا ختالف بر ا

شود که آیا  وی ه مربوط به این سؤال می  به

عراق حق حاکمیت برتمامی آن رودخانه را 

دارد  ایران نسبت به حاکمیت کامل بر شط 

. العــرب ادعــای جــدی مطــرح نکــرده اســت

ستفاده  برا یز ااز آ شتیرانی ن برای ک ه 

در اولین . همواره منشأ اختالف بوده است

موافقتنامه عمده، یعنی در عهدنامه سال 

ارزروم، و نیز در دومین توافقی که  7981

در  7871بیش از پنجاه سال بعد بـه سـال 

مقاولــه نامــه قســطنطنیه بــین ترکیــه و 

مد، مرزی تعیین گردید که  ایران بعمل آ

م کی دو  خط با ی تداد  ستثناء در ام ورد ا

شرقی  ساحل  یران)سفالی آب در  طرف ا ( در 

شت بارت . قرار دا ستثناء ع موارد ا ین  ا

ندری  سات ب شهر و تأسی ندر خرم بود از ب
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اطــراف آن و چنــد جزیــره نزدیــ  ســواحل 

 .ایران که به ایران اختصاص داده شد

که  گامی  هانی اول، هن نگ ج پس از ج

لف خود، را عراق حقوق و وظایف ترکیه، س

برعهده گرفت این ترتیبات، هم در اصول و 

جود آورد سائلی بو مل، م یران . هم در ع ا

که ید  می گو
3
بق روش   عرب ط شط ال مرز 

به  عروف  به « تالوگ»م پیش  بیش از  که 

مرزی  های  شورها در رود مرزی ک خط  نوان  ع

قابل کشتیرانی مورد عمل قرار می گیرد، 

 .نبوده است

طه بین از نق قوق  ظر ح تالو ن لل،   گالم

یده شتیرانی ا سیر ک به م موالً  آل از  مع

به لحاظ . شود لحاظ دریا نوردی اطالق می

نفتــی  رافــزایش عبــور و مــرور در بنــد

مقـــررات  آبـــادان در ایـــران، اجـــرای

کشــتیرانی و گمرکــی عراقــی منتهــی بــه 

لت  با دو نی  جدی و روزافزو های  برخورد

شناسائی رسمی عراق توسط . همسایه می شد

کـه بـا تـأخیر  7858آوریـل  57ان در ایر

طوالنی صورت گرفت منتهی به از سر گرفتن 

                                                           

ایران می گوید که مرز شط العرب انعکاسی از رویه در  .5

به  تالوگ،  به  سوم  یین روش مو ها در تع فزایش دولت حال ا

 .ن خط مرزی در رودهای قابل کشتیرانی مرزی، نداشتعنوا
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لی  شد، و عرب  شط ال باره  مذاکرات در 

 .نتیجه آنها فقط توافقهای موقتی بود

تقاضـاهای ایـران  7810در اوریل دهه 

صول  باره ح هايدر  باره  توافق یدی در  جد

 7811در . مرز بین دو کشور جـدی تـر شـد

ثی رخ داد که به درگیـری حتی حواد 7818و

ــران  ــایی ای ــروی دری ــتیهای نی ــا کش ب

تشنج آنچنان بـاال  7818در سال . انجامید

نوامبر عراق از ایران به  58گرفت که در 

کرد شکایت  لل  عه م نه . جام شکایت  ین  ا

تنها راجع به اختالف بر سر شط العرب بود 

ضوعات  به مو که  ضی]بل یز [ ار گری ن دی

پاسخ خود که به  ایران در. ارتباط داشت

دبیر کل جامعه ملل تسلیم کرد این نقطه 

نظر را اتخاذ نمود که مرز تعیین شده در 

مقاوله نامه قسطنطنیه برای ایران الزام 

مهمترین دلیل این بود که عهد . آور نیست

ارزروم به عنوان مبنای تعیین  7981نامه 

شده  ظیم ن بری تن حو معت به ن مرز،  ین  ا

که نماینده ایران در  ادعا شده بود. است

ی   بول  با ق مرزی  مذاکرات  مان در  آن ز

از احتیارات خود فراتر « یاداشت توضیحی»

تركیه از این  رفته بود مضافًا به اینکه

چون تر بود و  گاه  مر آ ین ا پذیرش ا ها  ک
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یران  طرف ا ضیحی از  شت تو شرط را یاددا

کرده  عالم  مه ا هد نا با ع خود  قت  مواف

ی هیچی  از طرفین برا[ عهدنامه]بودند، 

ست بوده ا هد آور ن ین، . تع بر ا عالوه 

ایران اظهار داشت که حقیقت هر چه بوده 

عهد نامه ارزروم تصریح نمی  5باشد ماده 

کند که مرز باید در امتداد ساحل شرقی 

ــد ــرب باش ــط الع ــه . ش ــه نام در مقاول

قسطنطنیه چنین شرطی مقرر شده بود، ولی 

له نامه را ایران ترتیب مقرر در آن مقاو

ست معتبر نمی این مقاوله نامه طبق . دان

بود و  شده  ظیم ن یران تن سی ا قانون اسا

بعالوه با اصول اساسی عهدنامه ارزروم هم 

شت غایرت دا یران، در . م هارات ا بق اظ ط

بری ط بات معت بودن ترتی عی ن جه قط بق نتی

فوق تالوگ  صل  بور، ا مه مز لذکر  عهدنا ا

 .حاکم بر تعیین تکلیف مرز است

سیر از  حوه تف ین ن با ا عراق  سلمًا  م

قو بط ح بودروا فق ن شور موا بین دو ک . قی 

عراق اظ نوری نده  سعید، نمای شت ال هار دا

شط مرز  ها  نه تن عراق  به  که  عرب را  ال

شده  یین  مه ارزروم تع که در عهدنا حوی  ن

صحیح می داند بلکه این تنها راه تفسیر 

ست مه ا طه . عهدنا ین نق سی ا ستدالل اسا ا
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تـا  7989ن بود که هـر دو طـرف از نظر آ

مقررات ذیربط عهدنامـه رفتـار طبق  7878

ند کرده به  هب. ا بوط  های مر عالوه، ایراد

نامه  انون اساسی ایران راجع به مقاولهق

حو مجاب به ن سطنطنیه  نده ق . شدای رد  کن

لب  نوری تالوگ در اغ صل  کاربرد ا سعید  ال

موارد را انکار نکرد بلکه افزود که مع 

هانی صف االو عده ج بین قا بور م صل مز

آور نیست و مسلمًا تعهدات ناشی از  الزام

در اعالمیه . عهدانامه را از بین نمی برد

عــالوه برذکــر اســتداللهای حقــوق عــراق، 

الملل، به اهمیت وی ه شط العرب به  بین

عنوان تنها راه عراق به دریا نیز اشاره 

گردیده و این استدالل مرتبًا از آن زمان 

 .تکرار شده است

طرف  له از  لف، از جم فل مخت در محا

آنتونی ایدن نماینده انگلیس و نیز نوری 

ین مو که ا شد  شنهاد  سعید، پی به ال ضوع 

المللی ارجاع  دیوان دائمی دادگستری بین

ولــی میــانجیگری بــارون الوایســی . شــود

ماس به ت جر  یائی من بین  ایتال ستقیم  م

شد طرف  های. دو جه ن ینتی ماس  ین ت   ی ا

در  7811موئیـه  8پیمان مرزی بود که در 

سید ضاء ر به ام هران  مان . ت ین پی در ا
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ید  سطنطنیه تأی مه ق له نا بات مقاو ترتی

توافـق [ 5در ماده ]عالوه بر آن، . گردید

شد که مرز در جنوب آبادان در ایران به 

طول پنج کیلومتر خط کم عمق آب در ساحل 

به جای آن خط تالوگ ایران نبوده بلکه 

و  8مواد . العرب خواهد بود قسمت عمیق شط

ــاره  7 ــروطی درب ــاوی ش ــرزی ح ــان م پیم

در این . استفاده کشتیرانی از آبراه بود

مــواد حــق دســتیابی کشــتیهای ایرانــی و 

بود شده  قرر  یران م نادر ا به ب . خارجی 

قرار بود در موافقتنامه بعدی، این شروط 

بیشتر مورد مذاکره قرار گیرد، ولی این 

مر ن ندا که در  یز مان مرزی  گذاری  عالمت

مورد توافـق قـرار گرفتـه بـود،  1ماده 

 .تحقق نیافت

( 7877) 7870تنهــا در اواســط دهــه 

ل هر دو دو ستن  قب پیو مان متعا به پی ت 

رفت روابط بین دو  بغداد بود که تصور می

دولت به حد کافی درجهت کوشش برای حصول 

ست ولی در . به ی  توافق بهبود یافته ا

 7879امر تا انقالب عـراق در موئیـه این 

از آن روابــط تــوفیقی حاصــل نشــد و پــس 

دسـامبر  70در . دبسرعت به تیرگی گراییـ

دولــت ایــران رســمًا ایــن موضــع را  7878
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صله  به فا قط  تالوگ ف خط  که  کرد  خاذ  ات

کند بلکه  کیلومتر، مرز را تعیین نمی چند

گردد عات  عرب مرا شط ال سر  ید در سرا . با

از آن گزارش شد که عبدالکریم اندکی قبل 

قاسم نخست وزیر عراق اعالم کرده است که 

برای باز پس گرفتن پنج کیلومتر رود در 

بــه ایــران  7811آبــادان کــه در پیمــان 

تخصی  داده شده بود کلیه اقدامات ممکن 

معهذا نه این دو . را معمول خواهد داشت

نقطه نظر کامالً مخالف دو کشور همسایه و 

ض موانعی نه نار یران از  نده ا ایتی فزای

که عراق برای کشتیرانی در بنادر ایران 

فزایش نیروی ایجاد کرده بود منتهی به ا

ل در اوای. رفت، نشد نظامی، که بیم آن می

ای بـرای  حتی کوششهای محتاطانه 7810دهه 

ب ستقیم  مذاکرات م ید  مد هتجد مل آ در . ع

ــه  ــه  7818فوری ــی ب ــها منته ــن کوشش ای

در سطح دو دولت شد که تا سال تماسهائی 

ادامه یافت، هر چند نتـایج واقعـی  7819

 . مهمی به بار نیاورد

عراق که حزب بعـث را بـه  7819انقالب 

قــدرت رســانید، بــه تیــره شــدن روابــط 

انجامید و اختالف بر سر شط العرب بسرعت 

 7818آوریــل  51در . مســئله اصــلی گردیــد
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که پی مود  عالم ن سمًا ا یران ر لت ا مان دو

 را به دلیل تخلفات متعدد عراق طـی 7811

کند و  سی و دو سال گذشته باطل تلقی می

ست  ضر ا که حا کرد  عالم  قع ا مان مو در ه

ین  ند ا هر چ سازد،  قد  یدی منع مان جد پی

تر  نــهپیمــان بایــد متضــمن تقســیم عادال

شد شط عرب با عراق را . ال نین  یران همچ ا

نوع  هر  جاد  نده ای که در آی کرد  ید  تهد

ــراه اخت ــتیرانی آزاد در آب ــی در کش الل

 .عواقب سختی خواهد داشت

ین د فاع از ا قوقی، د حاظ ح ید از ل

ــان  ــران از پیم ــه 7811ای ــوار ب نظر  دش

رسد، از جمله به این دلیل که هر دو  می

بط  نای روا مان را مب ین پی مدتها ا طرف 

، 7811کـوهن نیـز در . خود شناخته بودند

یل محت حوادث و تحل صه  ساس خال نه برا اطا

از پیمان، به [ ممکن]بسیاری از تخلفات 

و  7811حـوادث بـین . همین نتیجـه رسـید

ــه  ــری را  7818اعالمی ــیر دیگ ــران تفس ای

.کند توجیه نمی
4
 

در واقــع، در ایــن مــورد مــی تــوان 

قد مدهای ا یابی پیا یران را از ارز ام ا

                                                           

ملیت آلمانی دارد و نظر فوق را در ( Kuhn)آقای کوهن  .3

 :مأخذ زیر که با مشارکت او تدوین شده ابراز داشته است

U. GEHRKE, G. KUHN: "Dokumenten – Anhang". no. l, p. 289 et seq and in particular, p. 340.  



   523 سيزدهمشمارة / مجلة حقوقي 

بین قوق  حاظ ح یادی  ل حدود ز تا  لل  الم

فت یده گر ی  . ناد عد از  شور ب دوره دو ک

موافقتنامـه  7817پرتشنج، سـرانجام، در 

ند قد کرد یدی منع سئ. جد شورش ظاهرًا م له 

ای بود که رمیم  کردها در شمال عامل وی ه

. عراق را به دادن امتیازاتی وادار کرد

 7819طی مـدتی بالفاصـله بعـد از انقـالب 

صل داخ حل و ف برای  نوز  ضاع ه لی و او

رسید،  نظر می سیاسی مسئله کردها مناسب به

تش در  به فوذ ار که ن یل  ین دل به ا ی ه  و

در مارس . د نبودحزب بعث هنوز آنقدر زیا

ای با مصـطفی بـارزانی،  موافقتنامه 7810

اما از . مهمترین رهبر کردها، منعقد شد

سوی دیگر، روابط نزدیکتر عراق و شوروی 

 7815کـه از جملـه در عهدنامـه مـودت  ـ

نده ای منجر به اضطراب فزای ـتصریح شد 

در . گردید[ و ایاالت متحده]برای ایران 

واقع، گزارش شده بود که این اضطراب نیز 

نو  ها از  شورش کرد برای  که  شد  عث  با

جنگ داخلی در بهار . سالحهائی تأمین شود

چنـد ارتـش هر. دوباره آغاز گردیـد 7818

سبتًا موفق بود و لی ی  عراق در ابتدا ن

وبرو شد، ای ر سال بعد با مشکالت فزاینده

یل  به دل شکالت  ین م شی از ا ظاهرًا بخ که 
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بود شور  سالحهای آن ک جودی  شدن مو مام  . ت

به  ست  می بای غداد  یم ب جه، رم در نتی

 .حمایت ایران از کردها خاتمه دهد

به ه یاز  یافتمن یران در  ن کاری ا

حلی برای مسئله کردها معموالً مهمترین  راه

ست لی ا سبتًا  دلی مه ن برای موافقتنا که 

در الجزیـره ذکـر  7817مـارس  1ر آو گفتش

مل . شود می یانجی ع نوان م به ع یر  الجزا

بود یره، دو . کرده  مه الجز در موافقتنا

بل  شور قا مرز دو ک یین  حاظ تع صل از ل ا

اوالً قرار بود دو دولت مرزها : توجه است

ــطنطنیه و  ــه قس ــه نام ــاس مقاول را براس

یران در  یًا ا ند؛ ثان یین کن جرای آن تع ا

یرا ی  نک سید، ز خود ر هدف  به  هم  ته م

مقرر شد که مرز در امتداد رودخانه طبق 

موافقتنامــه . اصــل تــالوگ تعیــین شــود

صدام  یران و  شاه ا ضای  به ام یره  الجز

عراق  قت  هوری و ست جم عاون ریا سین م ح

موئـن، اصـول  71سه ماه بعـد، در . رسید

این موافقتنامه رسمًا در پیمان مربوط به 

کــه )اری ابــط همجــومرزهــای کشــوری و رو

درج ( شــود نامیــده مــی« پیمــان»منبعــد 

رسمیت  7811موئن  51این پیمان در . گردید

صیت مهم پیمان مذکور این . یافت ی  خصو
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است که عراق عمالً از ادعای خود نسبت به 

العرب صرف نظر کرد و به  طتمامی آبراه ش

صل  ساس ا شور برا بین دو ک مرز  جای آن 

پذیرفت طرف عالو. تالوگ را  براین، دو  ه 

ظور  به من مرزی  شتر  های بی سر کنترل بر 

توافق کردند که « خرابکار»سرکوبی عناصر 

صیل  به تف ها  مه  له نا کی از مقاو در ی

باالخره، قابل توجه اینکه . تشریح گردید

پیمان حاوی مکـانیزم جـامع و از  1ماده 

همه باالتر قاطع برای حل هرگونه اختالف 

، مقاوله نامه و احتمالی ناشی از پیمان

لزام آور  ی  داوری ا یق  ضمائم آن از طر

مــا در بخــش زیــر بــه ایــن مــاده  .بــود

 . گردیم برمی

شور  بط دو ک که در روا سبی  مش ن آرا

بعد از انعقاد این پیمان وجود داشت در 

-18)نتیجه دوره پرآشـوب انقـالب ایـران 

حشت رمیـم عـراق و. به پایان رسید( 7819

ــادگرای  ــوذ بنی ــی از نف ــور ش عه در کش

شروع [ عمده]همسایه مسلمًا یکی از دالیل 

بـود، هـر  7890اقدام نظامی در سپتامبر 

طرق  به  سمًا  لت ر قدام آن دو که ا ند  چ

 .دیگری توجیه شده است
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 1333موافقتنامه های ـ 5

پس  حد،  لل مت سازمان م یت  شورای امن

سرعت  ظامی، ب یات ن طالع از عمل سب ا از ک

را  818عنامـه قطعنامه اول خود یعنـی قط

به اتفاق آراء تصویب  7890سپتامبر  59در 

در این قطعنامه از دو طرف خواسته . کرد

ست بردا ظامی د یات ن که از عمل ند و شد  ر

الملل به حل  طبق اصول عدالت و حقوق بین

. آمیز اختالف خود بپردازند و فصل مسالمت

ی ه  به و طرفین،  یه  مه از ناح ین قطعنا ا

ستقبا مورد ا یران،  با ا که  شد،  قع  ل وا

سیر  یدادها و تف به رو جه  ها تو قوقی آن ح

 .آور نیست توسط عراق چندان شگفت

عراق دسـت  7890سپتامبر  55اینکه در 

سترده ظامی گ یات ن یران  به عمل یه ا ای عل

به شن  می زد رو سد نظر  که . ر عد  شش روز ب

به تصویب رسید، عراق مناطق  818قطعنامه 

.  ل کرده بودوسیعی از خاک ایران را اشغا

در نخســتین مــاه مخاصــمات، در مکاتبــات 

یات  کری از عمل یت ذ شورای امن با  عراق 

یات  که عمل یران  طرف ا می از  ظامی مه ن

یان  به م شد  ها با به آن سخ  عراق در پا

عراق در توضیح عملیات خود . نیامده است

در اولین نامه به سازمان ملل متحد بعد 
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بر سـپتام 55از شروع مخاصمات به تـاریخ 

خطاب به دبیرکل، در درجه اول ایـن  7890

اســتدالل را مطــرح مــی کــرد کــه ایــران 

تعهداتی را که طبق مقاوله نامه منضم به 

بین دو کشور در مورد  7817موئن  71پیمان 

ی شته، رعا ها دا حدود مرز یین  کرده تع ت ن

به ست، و  یران  ا که ا کرد  عا  ی ه اد و

عراق  ضی  سترداد ارا به ا بوط  قدامات مر ا

که من غیر حق اشغال کرده بود دائمًا  را

ست ته ا تأخیر انداخ عین . به  حال، در 

یران از مقاوله ر نامه دیگ ادعا شد که ا

العرب سود  الذکر درباره مرز شط پیمان فوق

عالوه، در نامه مزبور ذکر  هب. برده است

کرد و  بران  به ره یران  که ا بود  شده 

عراق  به  که  جازه داده  ها ا یروان آن پ

یت  وارد به فعال شور  خاک آن ک شوند و در

 .بپردازند

نظر عراق کلیه این عملیات از طرف  به

مه  ندرج در موافقتنا صول م با ا یران  ا

ــای  ــایر پیمانه ــز س ــره و نی  7817الجزی

شت غایرت دا جه . م مور خار مادی، وزیرا ح

ضی  های ار به ادعا شاره  پس از ا عراق، 

ت به بغداد نسب]روزافزونی که در تهران 

 :شد اعالم کرد می[ تمامی عراقو حتی 
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یه » یران کل لت ا که دو به این جه  با تو

سائل  صل م حل و ف برای  شروع  های م راه

ست،  سته ا خود را دان هدات  شی از تع نا

گونه تعجب نیست که دولت عراق   جای هیچ

شروع از  فاع م حق د ست  ناگزیر ا نون  اک

مال  خود را اع ضی  یت ار یت و تمام حاکم

ضی  ند و ارا باک به زور  خود را  سل  تو

 .«پس بگیرد

 

یه ین توج پس از ا مادی  جه  ح بل تو قا

 آمیز نیروهای مسلح راجع به عملیات خشونت

الذکر و  عراق، اضافه کرد که اعالمیه فوق

لت  که دو ست  شان داده ا یران ن تار ا رف

بــه رعایــت ایــران دیگــر خــود را ملــزم 

 .داند موافقتنامه الجزیره نمی

ات فوق طبق اظهار عراق، کلیه اتهام

رفته در حکم تخلف آشکار ایران از هم روی

ای  نتیجه. است 7817موئن  71پیمان  8ماده 

که از این اظهار گرفته می شود این است 

که ایران، وضعیت حقوقی امور مربوط به 

شور  های دو ک ی  ـمرز یه به و ه در ناح

را به وضعیت قبل از ششم مارس  ـالعرب  شط

مه الجزیـره، ، یعنی تاریخ موافقتنا7817

ست نده ا ین . برگردا جها حائز  نتی یری  گ
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هم  قوقی م سئله ح ی  م یرا  ست ز یت ا اهم

ستفاده از  عراق در ا یه  به توج بوط  مر

را مسـکوت  7890نیروی نظامی در سپتامبر 

آیا روش حل و فصل اختالفات که : گذارد می

موئن مقـرر شـده در  71پیمان  1در ماده 

لت در پا ست  دو دو حاکم ا جا  به این سخ 

 . این سؤال نظرات مخالف دارند

حلی مفصل و، بـاالتر  حاوی راه 1ماده 

در صورت بروز اختالف . از همه، قطعی است

ــ ــورد تفس ــان و در م ــرای پیم ــا اج یر ی

مه مقاوله ی  از دو  ها و نا ضمائم آن هیچ

طور یکجانبه راههای حل  تواند به نمیکشور 

یده  ماده را ناد ین  ندرج در ا فات م اختال

ی یان . ردگ باری پا با داوری اج ین روش  ا

، در صـورت 1مـاده  1طبق بنـد . می یابد

ی طرفین در ا فق  ئیس عدم توا ته، ر ن نک

بین ستری  یوان دادگ ی   د هه  لی در ال المل

صمیمات  ند و ت می ک یین  یوان داوری تع د

یو ین د لزاما لت ا هر دو دو برای  آور  ان 

 .است

ایران در اولین نامه خود که بعد از 

 7890نـوامبر  70خاصمات در تـاریخ شروع م

به شورای امنیت تسلیم خود، صریحًا تأکید 

ایــران . حاکمیــت دارد 1کــرد کــه مــاده 
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عراق،  هار  برخالف اظ که  فزود  نین ا همچ

ایران پیمان را فسخ نکرده است، و متذکر 

بــا )ر هــر حــال، پیمــان گردیــد کــه، د

مه مقاوله به را ( ها نا سخ یکجان جازه ف ا

یدًا دهد بلکه نمی ، برعکس، چنین فسخی اک

ه نامه ایران در این بار. ممنوع شده است

. کنـد پیمـان اسـتناد مـی 7و  8به مواد 

های  نامه ، به وی ه در مورد مقاوله8 ماده

ضمائ له و  ندارد و از جم ید  جای ترد م، 

 :گوید می

می» ید  مین تأک هدین معظ که  متعا ند  کن

که  ضمائم آن  مه و  له نا سه مقاو فاد  م

فوق به آنها اشاره  1و  5و  7اد در مو

مان  ین پی ف  ا جزء الین ست و  شده و پیو

حت  بود و ت ند  می خواه عی و دائ ند قط ا

هیچ شرایطی نباید از آنها تخلف شود و 

صر  یرعنا حل و  غ ی   کی از  بل تفکی قا

 .«یل می دهندفصل جامع را تشک

شت که پیمان، عراق در پاسخ اظهار دا

مجری نیسـت و ، دیگر 1و به تبع آن ماده 

ق آن این امر نه به این دلیل است که عرا

کند پیمان  طور که ایران اکنون ادعا می

ه فسخ کرده بلکه نتیجه را به طور یکجانب

فوق قدام  کم  ا که در ح بود  یران  لذکر ا ا
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الـذکر،  فوق 8ه مـاد. تخلف از پیمان است

دهد که این  وی ه جمله آخر آن، نشان می به

آخر آن ماده به این  جمله. امر صحت دارد

 :شرح است

براین اساس، نق  هر ی  از عناصر حل » 

با روح  ضوح  لی بو صل ک مه و ف موافقتنا

 .«الجزیره منافات دارد

 

عا به فات اد عراق، تخل ظر  یران ن ئی ا

هــای آن،  نامــه از مفــاد پیمــان و مقاوله

آنها را با طل و کان لم یکن کرده و این 

مه  ا با روح موافقتنا فات  یره تخل لجزا

مه و  ین موافقتنا چون ا فات دارد و  منا

هــا و ضــمائم آن  نامــه بــا مقاوله پیمــان

صری ستندغیر عنا ی  ه بل تفک یز  قا ها ن آن

در نهایت، . اند باطل و کان لم یکن شده

به فسخ یکجانبه و من غیر  موضوع مربوط 

حق عراق در ابتدا بی جواب ماند و بعدًا 

ل سازمان م عراق در  می  نده دائ طی نمای ل 

فسـخ یکجانبـه  7890نوامبر  57نامه مورخ 

 .پیمان را اکیدًا انکار کرد

 

 فسخ پيمان ـ 3
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از هر چیز این سؤ ال  عراق قبل موضع

طرح می مورد  را م ین  گر در ا که ا ند  ک

توان بدون اجازه طرف متخاصم به راه  نمی

که بی  ـاستناد کرد  1حل مندرج در ماده 

 ـه است تردید منظور آن ماده همین بود

می قع  چه مو ست  تو پس  سل ج به آن تو ان 

تــوان پیمــان و مقاولــه  منطقــا حتــی می

مه خود  نا یم  ی  رم بور را دارای  های مز

ست فا دان ین . ک یوان ا که د بود  قی  طری

 58المللی در تصـمیم مـورخ  دادگستری بین

خــود در پرونــده کارمنــدان  7890مــه 

ــده در  ــاالت متح ــولی ای ــ  وکنس دیپلماتی

مقررات حقوق دیپلماتی  اشاره  تهران به

ها  نه تن ظام  ین ن که ا ظر داد  کرد و ن

می یین  ها را تع ظایف دولت قوق و و ند  ح ک

استفاده احتمالی آنها را سوء ... »بلکه

و امکاناتی را که دولت  ...بینی نیز پیش

ای در  رفع چنین سوء استفاده قربانی برای

این امکانات . کند احتیار دارد، مشخ  می

 . «ًا کامالً مؤثر هستندماهیت

نات  می که امکا کرد  ستدالل  توان ا

م ین  بور در ا ستند، مز مؤثر نی کامالً  ورد 

ر اهم نخواهد بود که انتظ غیرمنطق ولی 

امکانات تعهدی  رود دولتی که در ازای آن
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را صریحًا پذیرفته است، بتواند از آنها 

این اسناد و . حداقل استفاده را بنماید

ش لب ن میسایر مطا عراق  ان ن که  ند  ده

تخلفات  شکایات خود درباره باشد کوشیده

له یا مقاو مان  شهای  از پی بق رو ها را ط

رفع کند، بلکه این کشور  1ماده  مقرر در

عالوه،  هب. از راههای نظامی استفاده کرد

های بعدی به شورای امنیت آشکار می  نامه

 71کنــد کــه عــراق قــبالً در نامــه مــورخ 

یر به ا که سپتامبر  بود  طالع داده  ان ا

موئـن و  71ره، پیمان موافقتنامه الجزای

ـــه مقاوله ـــار  نام ـــز چه ـــای آن و نی ه

 7817دسـامبر  51موافقتنامه تکمیلی مورخ 

همچنین در این . دسرا دیگر مجری نمی شنا

پیمان بـه نحـوی کـه قـبالً  8نامه، ماده 

بود ستدالل  نای ا شد مب شریح  ل . ت  رغم ع

ا را بــه طــور انکــار عــراق کــه پیمانهــ

ــرد ــخ نک ــه فس ــورخ یکجانب ــه م  71ه، نام

توانـد منجـر بـه ایـن  مـی 7890سپتامبر 

کاری را  نین  مالً چ عراق ع که  شود  جه  نتی

ست هم . کرده ا قدماتی م کات م کی از ن ی

اهــدات حقــوق معاهــدات ایــن اســت کــه مع

لزام جرا  ا یت ا سن ن با ح ید  ند و با آور

معهذا این امکان به دولتها داده . شوند
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طور یکجانبه  را به است که معاهداتی شده

ق یعنوان دلیل فسخ یا تعل به. فسخ کنند

توان به تخلف طرف  ن دوجانبه میی  پیما

لی مق کرد، و ستناد  مان ا بل از آن پی ا

آن  تخلف مورد استناد باید از نوع شدید

باره حقوق معاهدات عهدنامه وین در. باشد

این زمینه به نق  عملی اشاره  در( 7818)

 10مـاده  1در بند « نق  اساسی»کند و  می

 :به این صورت تعریف شده است

 مردود شمردن معاهده، یا .  الف

فای . ب برای ای که  شروطی  لف از  تخ

هدف و منظور پیمان اساسی باشد، در این 

.عهدنامه مجاز شناخته نشده است
5
 

شق  شمردنمردود  جب  به مو مان  پی

عراق  استدالل. در اینجا صادق نیست« الف»

طور  به  یران  مل ا حوه ع که ن نی براین مب

ضمنی داللت بر فسخ پیمان دارد مسلمًا در 

اینکه بتوان گفت . این مورد کافی نیست

ماده « ب» 1آیا تخلف مورد اشاره در بند 

                                                           

ن و یکنـواختی ترجمـه، بهتـر اسـت مطالـب به تبع مت .3

لف» جای « ب»و « ا به  شود و  ظیم  قول تن قل  صورت ن به 

 :ترجمه فوق مطالب زیر مورد استفاده قرار گیرد

مــردود شــمردن معاهــده بــه نحــوی کــه در ایــن ( الــف)»

 کنوانسیون ضمانت اجرائی برای آن مقرر نشده باشد، یا

ف و منظـور تخلـف از مقرراتـی کـه بـرای ایفـای هـد( ب)

  «.معاهده اساسی باشد
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. تر اسـترصورت گرفته یا خیـر، دشـوا 10

الملل تحت چه  بیناین موضوع که در حقوق 

از  شــرایطی نقــ  پیمــانی بــرای فســخ آن

ف دیگر به حد کافی شدید محسوب ناحیه طر

شود به هیچوجه روشن نیست و مسلمًا در  می

نوشته های حقوقی هم هیچ اتفاق نظری در 

اینکه آیا قصور . این مورد وجود ندارد

مه  له نا جرای مقاو یران در ا مالی ا احت

ها  حدود مرز به  بوط  سی»مر ق  اسا به « ن

، اسـت یـا خیـر 10ماده « ب»1مفهوم بند 

ی ه در  به و سخ آن،  که پا ست  سؤالی ا

با این . چارچوب این مقاله، دشوار است

 1حال، آنچـه کـه فوقـًا در مـورد مـاده 

مؤثری  حو  به ن ظاهرًا  شد  ته  مان گف پی

عهدنامـه ویـن  10ماده  1استناد به بند 

را منع می کند، به وی ه به این علت که 

روش پاسخ به تخلفات از پیمان را که در 

تعریف شده است، باید به عنـوان  10ماده 

ها  فت و دولت ظر گر لی در ن عده ک ی  قا

عدول  می صی از آن  شرایط خا بق  ند ط توان

این امر را به این  10ماده  8بند . کنند

 :صورت بیان می کند
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ی  از » به هیچ فوق  مذکور در  ندهای  ب

بل  ق  قا صورت ن که در  مان  فاد پی م

 .«کنند عمال است لطمه ای وارد نمیا

 

 دفاع مشروع ـ 3

سـپتامبر  55که در نامه مورخ همانطور

ذکر شده است، عراق از اقدام نظامی  7890

نوان اعمال حق دفاع مشروع یاد خود به ع

حوال  می ضاع و ا ضای او به اقت که  ند  ک

مه  که در نا توجیهی  ست؛  بوده ا ضروری 

. سـپتامبر نیـز ذکـر شـده اسـت 71مورخ 

نها بدیهی است این حق وجود دارد ولی ت

توان آن ر می  نی  شرایط معی مال در  ا اع

الملــل نــوین  اصــوالً در حقــوق بــین. کــرد

 8اســتفاده از زور، آنطــور کــه در بنــد 

منشور ملل متحد آمده است، ممنوع  5ماده 

گردیده و حق دفاع مشروع اساسًا در ماده 

 :منشور به شرح زیر بیان شده است 77

هیچی  از مفاد منشور حاضر حق طبیعی »

ع مشروع توسط عضو ملل متحد هنگام دفا

تا  سلحانه را  له م با حم شدن  برو  رو

زم را زمانی که شورای امنیت اقدامات ال

بین یت  صلح و امن فظ  لی ال برای ح مل

 .«معمول دارد از بین نمی برد
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ترین شرطی که در این ماده ذکر  اساسی

شده این است که حمله مسلحانه باید صورت 

مه عراق به شورای گرفته باشد؛ ولی در نا

چنین ادعائی  ـاکتبر 51حداقل تا  ـ امنیت

شود می  یده ن ضوع ا. د یه مو صلی در توج

ــهای  ــراق، نقض ــای]ع ــه [ یادع موافقتنام

از ناحیـه ایـران  7817الجزیره و پیمان 

 .است

الملل از این  حقوق بین های در نوشته

عالوه  ها،  که دولت ست  شده ا فاع  ضع د مو

ف تی د حق ذا بودن  شروع در بردارا  اع م

ه مسلحانه، در شرایط دیگر نیز صورت حمل

تواننــد حــق دفــاع مشــروع را داشــته  مــی

صرف نظر از اعتبار استداللهای له . باشند

کافی  ضر  مورد حا ضع، در  ین مو یه ا و عل

هر  که در  عام،  بول  مورد ق شرط  به  ست  ا

حال اعمال حق دفاع مشروع باید مطابق آن 

شود و آن شرط ایباشد، اش ن است که اره 

. باشد[ با حمله]باید متناسب العمل  عکس

های  غم سایر استداللهای عراق در نامهر علی

اولیه خود به سازمان ملل، مانند پذیرش 

ی   کرد و  شیان  یران از شور یت ا و حما

یا  کاری  شخ  خراب های غیرم سله ادعا سل
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سیع  یات و عراق، عمل لی  یت داخ ید امن تهد

عراق آغاز  سپتامبر توسط 55نظامی که در 

شد و تا چند ماه بعد ادامه داشت مسلمًا 

 .با این شرط مطابقت ندارد

بـه  7890اکتبـر  51بطوریکه از نامه 

می  ظه  لل مالح سازمان م کل  لدهایم دبیر وا

شود ظاهرًا حتی بغداد هم متوجه غیرمنطقی 

ست شده ا خود  ضع  مه . بودن مو ین نا در ا

سترده  مان گ ین ز که در ا صمات  یه مخا توج

ستشد شده ا یر داده  بود تغی مادی . ه  ح

صمات را  که مخا کرد  عا  جه اد یر خار وز

به  عراق، و  نه  ست  کرده ا غاز  یران آ ا

سـپتامبر  8عملیات نظامی ایـران کـه در 

اکنـون . آغاز شده بود، استناد کرد 7890

سـپتامبر تـاریخ  55این تاریخ بـه جـای 

شروع جنگ تلقی و ادعا می شود که ایران 

در این . یه عراق بوده استآغازگر جنگ عل

سـپتامبر بـه  55رابطه، عجیب آنکـه روز 

فاع  حق د عراق از  که در آن  نوان روزی  ع

مشروع بازدارنده به منظور دفاع از مردم 

شده  صیف  کرده تو ستفاده  خود ا ضی  و ارا

 .است

خ بینبر قوق  سندگان ح لل  ی از نوی الم

ولی طبق . حق دفاع مشروع را قبول دارند
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س ین نوی ظر ا فاع ن که د شرایطی  ندگان، 

قت  ها مطاب با آن ید  نده با شروع بازدار م

ش یه با بل توج تا قا ند  ستک شوار ا . د د

 :گوید برای نمونه رفعت می

بنابراین، اگر خطر حمله نظامی شدید »

و در شــرف وقــوع وجــود داشــته باشــد، 

دولتی که در معرض چنین حمله احتمالی 

مجـاز اسـت از حـق  77است، طبق مـاده 

ع برای ممانعت از وقوع فاع مشروذاتی د

.«ای استفاده کند چنین حمله
6

 

 

می ضافه  صله ا تی  او بالفا که ح ند  ک

دولتی که در مقام پیشگیری دست به دفاع 

ود مــی زنــد، در پاســخ بــه چنــین از خــ

. ای، ملزم به رعایت اصل تناسب است حمله

یان برانلی مانند بسیاری از نویسندگان 

که دفاع مشروع  صاحبنظر دیگر معتقد است

با توجه . به منظور پیشگیری مجاز نیست

به دامنه عملیات نظامی عراق، می بایستی 

تمرکز عظیم نیروهای ایران در مرز و خطر 

که  صی  برای اشخا حداقل  له،  شکار حم آ

به منظور پیشگیری را احتمال دفاع مشروع 

الملل مجاز می دانند، قابل  در حقوق بین

                                                           

6. A. M. RIFAAT: "International Agression", 1979, no. 50. P. 127. 
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در نامه های عراق اما نه . تصور می بود

سایر  ی  از  نه در هیچ لل و  سازمان م به 

می  یده ن ضعی د نین و ثری از چ شها ا گزار

 . شود

طرح  یر م عا د ین اد که ا شته از آن گذ

شد، ادعای عراق راجع به دفاع بازدارنده 

غیرعادی بود، زیرا بعد از ادعای اینکه 

نوان  ست، ع کرده ا غاز  نگ را آ یران ج ا

ــد .گردی
7
ــن   ــه ای ــت ک ــن نیس دور از ذه

ــت  ــه واقعی ــاق  در نتیج ــتداللهای متن اس

ارائه شده که حتی برای عراق هم دشوار 

بود ثابت کند که فعالیتهای نظامی ایران 

ســپتامبر شــرایط ضــروری  55و  8بــین 

جود  شروع را بو فاع م حق د ستفاده از  ا

 .آورده بوده است

 مقاصد ارضی ـ3

به خود  های  مه  ها در نا  عراق بار

یات  که در عمل کرده  ید  یت تأک شورای امن

ست شته ا بی ندا سعه طل صد تو ظامی ق در . ن

سـپتامبر متـذکر شـده کـه  55نامه مورخ 

                                                           

ادعای عراق راجع به دفاع مشروع بازدارنده، صرف نظر  .3

ین  یرا ا بود؛ ز عادی  مر  ی  ا شد،  طرح  یر م که د از این

ادعا متعاقب ادعای اینکه ایران جنگ را آغاز کرده است، 

 .ردیدعنوان گ
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مقاصــد توســعه طلبــی در ایــران [ عــراق]

 :سپتامبر می گوید 58ندارد، و در نامه 

دولــت متبــوع اینجانــب بــدفعات .... »

تصریح کرده که ما اهداف توسعه طلبانه 

یران  یه ا یم و دعل شته ا یه ندا ر اعالم

عالی طرف  صادره از  های  های  ترین مقام

دولــت متبــوع اینجانــب ایــن خــط مشــی 

 .«تبروشنی تصریح شده اس

 

قوق الب بی در ح سعه طل ست تو ته، سیا

ثی   بین ست و بح یه ا بل توج لل غیرقا الم

ی ه هنگامی  نیست که اقدام نظامی، به و

که غیرقانونی باشد، نمی تواند منتهی به 

شودت ضی  یرات ار گر، در . غی بارت دی به ع

ــوان از  ــی ت ــتفاده از زور، نم ــع اس من

برای  سیله ای  نوان و به ع ظامی  یروزی ن پ

 .به دست آوردن اراضی استفاده کرد

سبت  عراق ن که  صحت دارد  عًا  یا واق آ

به همسایه خود نظر توسعه طلبی ندارد  

نامه های عراق به شورای امنیت در مراحل 

جع نگ را یه ج کامالً  اول ضی  صد ار به مقا

شت عراق، . صراحت دا جه  یر خار مادی، وز ح

سپتامبر فوق الذکر کـه  55در نامه مورخ 

بارها از آن یاد شده است، اشاره می کند 
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به  عراق،  یران و  مرزی ا خط  نون  که اک

 1وی ه در شط العرب، طبـق وضـع قبـل از 

، یعنـــی پـــیش از انعقـــاد 7817مـــارس 

جدد یره، م مه الجز شده موافقتنا سیم  ًا تر

وی افزود که این رود بدانگونه که . است

همواره در طول تاریخ بوده مجددًا ی  رود 

عراقی و تحت کنترل و حاکمیت کامل عراق 

 .خواهد بود

همچنانکــه در بــاال متــذکر شــدیم 

، تا آنجا که به مرز شط 7817موافقتنامه 

سلمًا برای عراق  می شود، م العرب مربوط 

هـم  7817؛ ولی قبل از امتیاز ارضی نبود

شط العرب به هیچوجه تحت کنترل انحصاری 

همانطور که در ابتدای . عراق قرار نداشت

 7817این مقاله اشاره شد، مدتها قبل از 

قسـطنطنیه بـه  7871در مقاوله نامه سال 

نحو حقوقی غیرقابل ابهام مقرر شده بود 

شط، قع در  یره وا ند جز چپ و چ ساحل   که 

خاک ا سمتی از  میق شکیل  ند یران را ت  .ده

رغم روش مشکوک ایران در فسخ یکجانبه  علی

که طی آن بـرای اولـین  7811پیمان مرزی 

با مرز صریحًا تعیین شده بود، به هیچوجه 

تالوگ در  صل  کاربرد ا که  ست  ید نی بع

نوان  به ع بادان  جاور آ نه م قه رودخا منط
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بخشــی از حقــوق عرفــی دوجانبــه بــین دو 

اینکه عراق از مخالفت کشور، یا به دلیل 

صل جرای ا خاص  با ا قه  تالوگ در آن منط

،شد ممنوع می
8
 .آور گردیده بود الزام 

تو این واقعیت به بدین ترتیب، در پر

می ظر  سپتامبر  ن ظامی  قدامات ن که ا سد  ر

مسلمًا با هدف توسعه طلبی در ایران  7890

پذیرفت عرب . صورت  شط ال یت  به اهم ظر  ن

شور، تغی هر دو ک سبتًا برای  ضی ن یرات ار

رًا عراق اشتیاق جزئی در منطقه را که ظاه

می مر  آن را دارد، ن ی  ا نوان  به ع توان 

یده  یت ناد فتکم اهم مه. گر عدی  نا های ب

ین تصور را  عراق به سازمان ملل متحد ا

طلبی  یت کرد که عراق واقعًا قصد توسعهتقو

 51نامـه حمادی، وزیر خارجـه، در . دارد

 :نویسد چنین می الذکر اکتبر فوق

شط » بر  ما  مل  یت کا ضمین حاکم برای ت

العرب، یعنی رودخانه ملی کشور ما، و 

ــه  ــیم ک ــعی باش ــه در موض ــرای اینک ب

ــال  ــالً اعم ــت را عم ــوانیم آن حاکمی بت

کنیم، بعد از اینکه ایران از شناسائی 

حاکمیــت مــا بــر آن رودخانــه امتنــاع 

ورزید و برای بستن آن به روی کشتیها 

                                                           

8. Estoyped. 
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 ساحلزور شد، الزامی است که  متوسل به

رب شط الع. شرقی رود در کنترل ما باشد

 .«تنها راه ما به جهان خارج است

 

او افزود که تا ایران به طور کامل 

مالً و  عرب را ع شط ال بر  عراق  یت  حاکم

قانونًا به رسمیت نشناخته است عراق نمی 

تذکر  ند و م ضار ک خود را اح قوای  ند  توا

 :گردید که

مالحظــات نظــامی و وضــعیت از نظــر »

جغرافیــائی، بــرای دفــاع امکــان دارد 

پیش  تری در  ضع به لی در موا شد و رو با

 .«پشت سرموضعی نیست

 

ی مورد سرانجام، وز عراق در  جه  ر خار

های مرزی اشاره کرد که صرف  موافقتنامه

عراق و ایران، اکنون تنها نظر از نظرات 

نامه قسطنطنیه بین دو کشور مجری  مقاوله

س هیچ.... تا که  جه این بل تو ی  از  قا

سندگان  که نوی شریاتی  به ن ضر  له حا مقا

از جمله نشریات )اند  آنها دسترسی داشته

عراق سمی  م  (ر شان ن ین  ن عراق ا که  هد  د

مقاوله نامه را به این مفهوم تفسیر می 
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کند که تمامی شط العرب، از جمله جزایر 

 .و ساحل چپ آن، جزو خاک عراق است

ته یران از رویهمرف ضایتی ا ، درک نار

شورای امنیت و قطعنامه های  818قطعنامه 

بعدی سازمان ملل که چیزی بیش از قبلی 

ست شوار نی جه د به هیچو شتند  تی . ندا ح

نظرات رسمی عراق نشانگر چیزی بیش از ی  

تهــاجم معمــولی اســت کــه مقاصــد توســعه 

ند شی در آن دار حداقل نق نه  ین . طلبا ا

از نظــر حقــوق  م نظــامی عــراق کــهاقــدا

ــین ــن الم ب ــت در ای ــانونی اس ــل غیرق ل

 .ها محکوم نشده است قطعنامه

 

 

 مسئوليت ـ3

های شورای  ایران با رد کلیه قطعنامه

امنیت و مجمع عمومی نه تنها عدم رضایت 

باره  لل در سازمان م شی  خط م خود را از 

نشان داد بلکه از همان [ فارس]جنگ خلیج 

د بــا آغــاز، شــرایطی بــرای همکــاری خــو

ختالف  حل ا برای  لل  سازمان م شهای  کوش

اولین شرط ایران که تاکنون . تعیین نمود

بر آن اصرار ورزیده است با آغاز درگیری 

گردد می  مرتبط  سلحانه  قد . م یران منع ا
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است که رمیم عراق و شخ  صدام حسین رئیس 

نگ  شروع ج سئول  ید م شور با هور آن ک جم

ـــه  ـــتار محاکم ـــود، و خواس ـــناخته ش ش

تجاوز از پیش طرح ریزی »کاران این جنایت

«شده
9
ست  که . ا ند  می ما باقی  سؤال  ین  ا

آیا عملیات عراق و نقطه نظرهای آن دولت 

ور در فــوق از نظــر حقــوق بــه شــرح مــذک

سته  بین ین خوا برای ا کافی  یل  لل دال الم

یر  در  یا خ هد  می د ست  به د یران  های ا

این مقاله به بررسی سایر شرایط ایران 

ه مربوط به جریان برخوردهای که به وی 

مسلحانه است، و از جمله درخواست ایران 

برای محکوم کردن عراق به خاطر تخلفات 

در برخوردهای [ انسانی]شدید از قوانین 

 .مسلحانه، نمی پردازیم

یه  نه عل نگ تجاوزکارا به ج قدام  ا

کشور دیگر، به وی ه وقتی که منتهی به 

، یکی خاک دیگران شود[ قسمتی از]اشغال 

ز شــــدیدترین تخلفــــات از قــــوانین ا

طبقه بندی . المللی به حساب می آید بین

ــات چ ــوان جنای ــه عن ــاتی ب ــین تخلف ن

خوبی بیان می  هالمللی این امر را ب بین

جنگ جهانی  این طبقه بندی، پیش از. کند

                                                           

9. "Premeditated act of aggression". 
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هــای غیرالزامــی  دوم، تنهــا در قطعنامــه

اهداتی که هرگز مجمع جامعه ملل و در مع

.  عمل آمده بود هنیامد باجرا در به مرحله

ــو ــامی منش ــای نظ ــام دادگاهه رها و احک

المللی نورنبرگ و توکیو که از لحاظ  بین

که  یاتی  خاطر جنا به  فراد را  نائی ا ج

علیه صلح مرتکب شده بودند مسئول شناخت، 

المللی  به اینگونه ارزیابیها در سطح بین

جدی یت  شید اهم مه. تری بخ های  در قطعنا

م یر مج به اخ یز  لل ن سازمان م مومی  ع ع

تهــا در مــورد جنایــت خــاص مســئولیت دول

در پیش . المللی اشاره شده است تجاوز بین

ها نویس مهم مواد مربوط به مسئولیت دولت

بین قوق  سیون ح شده در کمی یه  لل  ته الم

جدی  ق   حد، از ن لل مت عده]سازمان م [ قا

ــات مم ــوان جنای ــه عن ــاوز ب ــت تج نوعی

کمیسیون . شده است المللی نام برده بین

چنین تعریف می  مزبور اینگونه جنایات را

ند بین»: ک یات  سایر  جنا که از  لی  المل

پی  نابراین،  ستند و، ب شدیدتر ه جرائم 

آمــدهای حقــوقی وخــیم تــری بــه دنبــال 

 .«دارند

صلح  یه  یت عل سائی جنا یت شنا و اهم

بین قوق  سناد ح جاوز در ا یت ت لل  جنا الم
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این نظر است مذکور، به وی ه در تقویت 

قانونی و  نه، غیر های تجاوزکارا که جنگ

ولــی در نورمهــای . بــل قبــول انــدغیرقا

یت  بین نه جنا عام،  بول  مورد ق لی  المل

ی  به  علیه صلح و نه جنایت تجاوز، هیچ

تا برای اعمال  نحو کافی تشریح نشده اند

بین قوق  یق ح سب  از طر ضوعه منا لل مو الم

شند چا. با سناد،  نه ا هذا اینگو رچوب مع

ــتفا ــابی اس ــرای ارزی ــاری ب ده از معی

بین بط  سلح در روا های م به  نیرو لی،  المل

جام  حد، در ان لل مت سازمان م برای  ی ه  و

ود در حفظ صلح و وظایف و اعمال صالحیت خ

می ست  به د یت  باالتر ا امن ند و  مه ده ز ه

  المللی حقوق آنها نشانه پیشرفت نظم بین

قعی به سوی نظمی است که در آن امکان وا

برای ی  نظام امنیتی جمعی جهانی وجود 

داشته باشد و در آن جز برای منافع عموم 

 .از نیروی نظامی استفاده نشود

 

 جنايت عليه صلحـ  3

بین قوق  ظر ح طه ن ین  از نق لل، ا الم

فراد که ا یت را  كهواقع یت  ي  سئول جنا م

عنوان  توان به اند می علیه صلح شناخته شده

ض یه ق می در رو بینسابقه مه لی  ای   المل
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ــ ــامی . تدانس ــای نظ ــام دادگاهه در احک

شده  بین صریح  یو ت نورنبرگ و توک لی  المل

است که منشورهایی که مبنای صالحیت آنها 

ت بهقرار گرف ید  قوق »عنوان  ه با ظاهر ح ت

الملل موجود در زمان ایجاد آن تلقی  بین

ای از صـــاحبنظران حقـــوق  عـــده. «شـــود

ه در الملــل از ایــن موضــع بــه ویــ  بــین

ارتباط با جنایات علیه صلح انتقاد کرده 

ند مورد . ا عد  عدًا در قوا یات ب ین جنا ا

یه  مورد کل مال در  بل اع عام قا بول  ق

ته  قرار گرف صیل  حث و تف مورد ب شورها  ک

ست ع. ا نگ ب ها ج قوع ده غم و لی ر الوه، ع

المللی، از زمان محاکمات نورنبرگ و  بین

کاب  شمول ارت سمًا م فردی ر هیچ  یو  توک

 .ایات علیه صلح شناخته نشده استجن

سته  بق خوا گاهی ط بود داد قرار  گر  ا

های ایران تشکیل شود تا سران عالیرتبه 

یه  کابی عل یات ارت خاطر جنا به  عراق را 

صلح محاکمه کند، این دادگاه نیز با این 

بین  قوق  بق ح که ط شد  می  برو  سؤال رو

الملل جاری ی  جنگ تجاوزکارانه تا چه 

ی می شود که بتوان آن را حدی جنایت تلق

بــه افــراد منســوب کــرد  معهــذا چنــین 

با  سؤال  ین  به ا ند  می توا گاهی  داد
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استدالل بیشتری از دادگاههای معروف سلف 

برخالف دوره قبل از . خود جواب مثبت دهد

ــتفاده از زور  7887 ــت اس ــون ممنوعی اکن

وجود دارد و مورد اعتراض واقع نشده یا 

عالوه،  هب. است با آن بندرت مخالفت شده

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه 

ــا ــوق  7810ل س ــول حق ــاره اص ــود درب خ

الملل به عنوان یکی از آثار ممنوعیت  بین

ـــگ  ـــه جن ـــذیرفت ک ـــتفاده از زور پ اس

ح به شمار می تجاوزکارانه جنایت علیه صل

الملل متضمن مسئولیت  رود و طبق حقوق بین

ست صطال. ا به ا برآن، در  یف »ح عالوه  تعر

بـه اتفـاق آراء  7818که در سال « تجاوز

در مجمع عمومی به تصویب رسید، آمده است 

صلح  ی  جنگ تجاوزکارانه جنایت علیه»که 

به بین لی  جب  میشمار  المل جاوز مو رود و ت

سئولیت بین ست م لی ا یب . «المل ما ترک ا

العاده کلی این مقررات، اختالف عقیده  فوق

پ شورهای ارو بین ک یق  بی عم شرقی و غر ای 

را، به وی ه در مورد قبول یا عدم قبول 

قات  خاطر تعل به  فراد  نائی ا سئولیت ج م

ر، نشان شدید از ممنوعیت استفاده از زو

می می ظر  به ن هد و  ختالف  د ین ا که ا سد  ر

 . عقیده قطعًا از بین رفته است
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به موازات آن، ارزیابی اقدام نظامی 

که در عراق علیه ایران در پرتو ضوابطی 

دادگاههای نورنبرگ و توکیو برای جنایات 

علیه صلح بکار رفت نیز مملو از مسائل 

در تصمیمات دادگاههای مزبور . اساسی است

عناصر تشکیل دهنده این جنایات فقط به 

عمومًا به نظر . صورت خالصه تعریف شده است

آن دادگاههــا اقــدامات نظــامی آلمــان و 

، آنچنان ماپن قبل و حین جنگ جهانی دوم

قت  گی مطاب یات جن های جنا با معیار ضح  وا

موارد شاذ جز در  که  شته  به دا ضرورتی 

ات دهنده آن جنای مشخ  کردن عناصر تشکیل

ای که در آن زمان بیش  مسئله. نبوده است

از هر چیز مورد نظر دادگاهها قرار داشت 

سئول  ند م می توا سی  چه ک که  بود  ین  ا

 . ارتکاب آن جنایات شناخته شود

ــرکت در  ــد از ش ــدکی بع ــگ ان رولین

صله  که بالفا شت  هار دا یو اظ گاه توک داد

یات  نه جنا یابی بیطرفا نگ ارز عد از ج ب

کاری  صلح  یه  کابی عل مافوق »ارت بًا  تقری

ست بوده ا سانی  .«...قدرت ان
10
ضیه   در ق

حاضر، کوشش در بررسی درگیری مسلحانه ای 

                                                           

10. B. V. A. ROLING: »Strafbaavheid van de agressieve odrlog (Criminality of aggressive 

war), Inaugural lecture, Groningen 1950, P. 4.  



  جنگ عراق عليه ايران...  533 

ساس  قط برا عًا ف مه دارد واق نوز ادا که ه

رج از اسناد ملل متحد، آن هم حقایق مستخ

کان  شتری، ام لی بی یاط خی یت احت با رعا

این واقعیات برای دادن پاسخ . پذیر است

هام  برای ات یا  که آ سؤال  ین  به ا مل  کا

یل  مورد دال ین  یران در ا سط ا حه تو مطرو

جو یت کافی و سلمًا کفا یر، م یا خ د دارد 

 .کند نمی

سخ  بدان پا ید  که با سؤالی  لین  او

شود ا ستداده  جود : ین ا نی و یا قرائ آ

یران  یه ا عراق عل ظامی  قدام ن که ا دارد 

مورد  صلح  یه  یات عل یف جنا شمول تعر را م

استناد در دادگاههای بعد از جنگ جهانی 

ــ ــورنبرگ چن ــور ن ــد  در منش ین دوم نمای

 :اند جنایاتی به شرح زیر تعریف شده

یا » شروع  قررات،  یه م یزی، ته طرح ر

نه نگ تجاوزکارا به ج قدام  گی  ا یا جن

هدات یا برخالف معا ها  مه  ، موافقتنا

المللی، یا شرکت در طرح  تضمینهای بین

یا توطئه دسته جمعی برای انجام هر ی  

 .«الذکر از موارد فوق

 

ــر  ــا عنص ــرخالف »آن دادگاهه ــگ ب جن

هدات ضمینهای معا یا ت ها  مه  ، موافقتنا



   533 سيزدهمشمارة / مجلة حقوقي 

لی بین ماهوی « المل نای  نوان مب به ع را 

ن یات نخواند ستقل جنا شدند م تذکر  د و م

یت  گی، ماه نین جن مورد چ تی در  که، ح

ــی  ــوان تجل ــه عن ــد ب ــه بای تجاوزکاران

ــئولیت  ــیر و مس ــودن و تقص ــانونی ب غیرق

عقاید جدید درباره جنایات . اثبات گردد

ارتکابی علیه صلح به تخلفات مشخ  ناشی 

تفاده از زور یــا ســایر از ممنوعیــت اســ

بین هدات  جه دارد تع یز تو لی ن در . المل

که در فوق ذکـر « 7818تعریف تجاوز سال »

ــ ــلح »د، ش ــه ص ــابی علی ــات ارتک جنای

ـــین ـــی ب ـــا « الملل ـــراز ب ـــگ »همط جن

شناخته شده است؛ در حالی « تجاوزکارانه

ــه  ــن قطعنام ــه ای ــه در مقدم ــاوز »ک تج

ستفاده  شکل ا ترین  ناک  شدیدترین و خطر

 .تلقی شده است« غیرقانونی از زور

ز دادگاههــای مزبــور تعریفــی کلــی ا

به دست ندادند، ولی « جنگ تجاوزکارانه»

بررسی عمیق آنها از سیاست خارجی آلمان 

و ماپن که منتهی به جنگ جهانی دوم شد 

این نتیجه را به دست داد که وقتی کشوری 

سلح  های م سترده از نیرو ستفاده گ به ا

می زند، به شرطی که  علیه کشور دیگر دست

به العملی نسبت به عمل مشا این امر عکس
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به  قوقی  ظر ح یز از ن بوده و ن شور ن آن ک

که،  شد بل یه نبا بل توج گری قا یل دی دال

یا  شغال  قدام ا ین ا هدف از ا برعکس، 

نگ  سلمًا ج شد، م شور با خاک آن ک ترل  کن

ست ته ا صورت گرف نه  جه . تجاوزکارا با تو

گیری که اقدام  به این تعریف، این نتیجه

جنـگ »ی   7890سپتامبر  55نظامی عراق در 

ج نهاوز کت به« ارا جه  ست، مو نظر  بوده ا

این اقدام که با حمالت هوایی به . رسد می

ده فرودگاه ایران شروع و با استفاده از 

جه  سرعت متو یائی ب نی و در های زمی نیرو

هدفهای دیگر گردید، از خصیصه سطح باالئی 

قبالً در این مقاله توضیح . برخوردار است

این عراق برای داده شد که توجیه رسمی 

بین قوق  قدام در ح ید  ا بل تأی لل قا الم

نیست و حتی براساس اسناد رسمی عراق هم 

می توان منطقًا پذیرفت که حمالت مزبور از 

جمله ملهم از مقاصد توسعه طلبانه بوده 

 .است

که  بات این کان اث صورت ام تی در  ح

مقاصد عراق صرفًا برای رسیدن به هدف خود 

ب یت  ختالف حاکم مورد ا عای  مامی  ردر اد ت

یری  شط جه گ ین نتی ست، ا بوده و ه عرب  ال

مسلمًا . باز هم به اعتبار خود باقی است
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نه  های تجاوزکارا صد جنگ با ق صدی  نین ق چ

موردنظر دادگاههای نورنبرگ و توکیو در 

ی در احکام آن ی  رده قرار نمی گیرد، ول

ته هیچ نک ها  که  دادگاه ندارد  جود  ای و

ح صد م برای مقا ستفاده از زور  دودتر، ا

برعکس، . خوانده نشود« جنگ تجاوزکارانه»

دادگاهها هر اقدام نظامی  طبق احکام آن

سترده به گ ست  ای  جرای سیا سیله ا نوان و ع

هم خارجی  مرزی  فات  حل اختال برای  تی  ح

کم جنا می . یت علیه صلح باشدتواند در ح

یق بارت دق که  به ع کرد  جه  ید تو تر، با

اه مدت دادگاه توکیو اقدام محدود و کوت

ماپن علیه قوای روس در دریاچه خاسان در 

ــ   7819 ــز ی ــه»را نی ــگ تجاوزکاران « جن

این موردی بود از اقدامات نظامی . خواند

ـــای ) ـــایر جنگه ـــدا از س ـــع، ج در واق

نه م پنتجاوزکارا حدود و ( ا هدافی م با ا

ای قرار داشت که مرز آن بروشنی  در منطقه

 .مشخ  نبود

صلح، م یه  یات عل حث جنا ضوع در ب و

خاطر  به  فراد  نائی ا سئولیت ج صلی، م ا

نه» نگ تجاوزکارا ست« ج یل . ا ین دل به ا

ندرکار  ست ا فراد د که ا شود  بت  ید ثا با

نه ر نگ تجاوزکارا مدًا ج طرحع یزی و  ا  ر
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آن را آغاز کرده مقدمات آن را فراهم و 

ء در چنین نحوی از انحا یا آگاهانه و به

ــرکت نموده ــایی ش ــد فعالیته ــداد . ان تع

توانند اساسًا چنین جنایاتی  ادی که میافر

لی به علت  را مرتکب شوند محدود است، و

تأثیر شدید مسائل اخالقی و وجدانی و در 

ماهنگی  یادی ناه حدود ز تا  موارد  خی  بر

تصمیمات دادگاههای نورنبرگ و توکیو، در 

این مورد، تعیین دقیق آنها امکان پذیر 

ست سی . نی بر سیا که ره ست  شن ا عذل  رو م

واقعی کشوری که جنگ تجاوزکارانه را طرح 

توان  آغاز می کند اولین کسی است که میو 

ــناخت ــدامی ش ــین اق ــئول چن . او را مس

نه در  هب که فعاال فرادی  یه ا عالوه، کل

نین  سته و همچ شرکت ج گی  ست جن یین سیا تع

ست  ین سیا صی از ا عات خا که اطال هایی  آن

فظ و در  خود را ح یه  صب عال ند و منا دار

ی اینگونه نقشه ها کم  می کنند نیز اجرا

 .اساسًا می توانند مسئول شناخته شوند

دربــاره امکــان شناســائی گروهــی از 

افراد که می توان آنها را مسئول شناخت 

ندارد؛  جود  ضر و ضیه حا می در ق سئله مه م

ظاهرًا  یران  سط ا حه تو هام مطرو یرا ات ز

عراق  هور  ئیس جم سین ر صدام ح به  حدود  م
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ات عمد به عنوان عنصر ذهنی است، ولی اثب

ست نه ای ا ضوع جداگا یت مو سلمًا . جنا م

چنین مدارکی را معموالً می توان از اوضاع 

که  سنادی  لی ا ست آورد، و به د حوال  و ا

ــد  ــد، مانن ــت ده ــه دس ــه الزم را ب ادل

سات  خذه، در جل صمیمات مت سات و ت صورتجل

ــه  ــل از حمل ــدت قب ــراق در م ــم ع  55رمی

فی در دســترس بــه حــد کــا 7890ســپتامبر 

بنــابراین، فعــالً بــه ایــن نکتــه . نیســت

ید توجه داشت توان پاسخی داد، ولی با نمی

الذکر به سازمان ملل،  های فوق که در نامه

نگ  شروع ج صد  که ق کرده  کار  عراق ان

نه  سعه طلبا صد تو یا مقا نه  تجاوزکارا

سپتامبر  71از سوی دیگر، در . داشته است

ر ایـران وزیر خارجه عراق بـه سـفی 7890

یران،  تار ا جه رف که در نتی طالع داد  ا

عراق ناگزیر شده برای پس گرفتن مناطقی 

شغال  حق ا یر  من غ یران  ظر وی ا به ن که 

شود سل  به زور متو ست،  مه . کرده ا از نا

های بعدی عراق نیز استنباط می شود که 

ــ ــد و ای ــل تردی ــداقل قاب ــار ح ن انک

 .برانگیز است سؤال

 

 جنايت تجاوز ـ3
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ت نویس مواد مربوط به مسئولی در پیش

بین قوق  سیون ح که در کمی ها  لل  دولت الم

ضمن  ست،  شده ا یه  حد ته لل مت سازمان م

سایر مطالب، پذیرفته شده که اصوالً تخلف 

ممنوعیت تجاوز را باید شدید دولتها از 

سؤال اساسی . المللی محسوب کرد جنایت بین

به آن شده این است  که بحث بسیاری راجع

حقوقی چنین جنایاتی در  پی آمدهایکه به 

الملل چه محتوائی می توان داد،  حقوق بین

و به وی ه اینکه از طرف کشورهای ثالثی 

شده  یر ن فات درگ ین تخل ستقیمًا در ا که م

ــ ــی ان ــمانتهای اجرائ ــه ض ــی»د چ « جزائ

 تواند یا باید معمول گردد  می

حد،  لل مت شور م فتم من صل ه بق ف ط

ــد و ــی توان ــت م ــورای امنی ــل ش ــود عم ج

تجاوزکارانه را احراز کند و بر آن اساس 

علیه دولتی که مرتکب چنین تجاوزی شده 

اگر فقط . است به اعمال زور متوسل شود

به همین دلیل هم باشد، خواسته ایران از 

شورای امنیت مبنی بر محکوم کردن اقدام 

ع ظامی  قوق ن جاوز، در ح نوان ت به ع راق 

 .الملل حائز اهمیت است بین

ی جاوز ا مل ت قع ع چه مو که  سؤال  ن 

طوالنی و  مذاکرات  ضوع  بد، مو می یا قق  تح
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دشواری طی سالهای متمادی در سازمان ملل 

منتهـی بـه  7818بوده است و سرانجام در 

بـه اتفـاق  ــ 1178( 58)تصویب قطعنامـه 

تعریف ». توسط شورای امنیت گردید ـآراء 

کــه در بــاال ذکــر شــد بــه ایــن « تجــاوز

طبق مفاد قطعنامه، . گردید نضمقطعنامه م

ویــ ه در نظــر بــود کــه ایــن تعریــف  بــه

 .رهنمودی برای شورای امنیت باشد

مومی  مع ع صیه مج ین تو قوقی ا ضع ح و

برخــی از نماینــدگان . محــل اخــتالف اســت

ه هنگام قبول تعریف تجاوز اعالم کردند ک

آور منشور  عنوان توضیح غیرالزام آن را به

از  ـ ر، سایریناز سوی دیگ. کنند تلقی می

آن را تفسیر الزام  ـجمله نماینده عراق 

آوری از اختیارات شورای امنیت و حقوق و 

رویه شورای . وظایف دول عضو می دانستند

قوقی  ضع ح سئله و به م عی  سخ قط یت پا امن

. قطعنامه درباره تجاوز به دست نمی دهد

بور از  شورای مز که  عدودی  موارد م در 

اوز شناخته است، به بعد عملی را تج 7818

به  گز  بوط هر های مر مه  یف »در قطعنا تعر

صریحًا استناد نشده و در بخشهای « تجاوز

یان  به م سخن  صراحت از آن  تر ب بوط کم مر

 .آمده است
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ــاوز»در  ــف تج ــروع «تعری ــه ش ، نقط

ست ساده ا سیار  هوم ب ین مف سائی ا : شنا

ستفاده از  لین ا ست از او بارت ا جاوز ع ت

شو برخالف من سلح  یروی م حدن لل مت در . ر م

یرو و موارد ستفاده از ن یزان ا که م ی 

آنطور که  ـآمدهای آن جزئی است، یا  پی

ید  ند تأک یل دار ی ه م به و بی  دول غر

در مواردی که طرفی که متوسل به  ـ کنند

زور شده است مقاصد تجاوزکارانه نداشته 

باشد، شورای امنیت می تواند از این اصل 

 . عدول نماید

سازمان ملل متحد باید  براساس اسناد

سـپتامبر  55پذیرفت این عراق بود که در 

ابتدا نیروی مسلح را مورد استفاده  7890

قبالً در . قرار داد خذ،  مین ما ساس ه برا

ین  که ا شد  ته  جه گرف له نتی ین مقا ا

یرو ستفاده از ن یران را ا یه ا سلح عل ی م

می شواری  حد  بد لل مت شور م بق من توان ط

لیات عراق و هدفهای دامنه عم. توجیه کرد

توان،  وسعه ارضی را که همراه آن بود میت

به  جه  جاوز»با تو یف ت شرایط «تعر ، از 

شدده  فه  نهو  ـم ست ـمخف بدین . دان

جه گرفت که دالیل کافی توان نتی ترتیب، می

ای که نماینده ایران به شورای  برای نامه
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نامه مزبور . امنیت تسلیم کرد وجود دارد

 :تبه شرح زیر اس

سلح » های م سط نیرو یران تو به ا جاوز  ت

ــمیمه  ــدرج در ض ــف من ــق تعری ــراق طب ع

شـورای امنیـت، بـه  1178( 58)قطعنامه 

منزلــه تجــاوز باســبق تصــمیم مــی 

 .«...باشد

سم  لین ق صداق او عراق م له  مل]»حم [ ع

 :مندرج در تعریف زیر است« تجاوز

تجاوز یا حمله نیروهای مسلح ی  کشور »

ی گر  شور دی خاک ک شغال به  نوع ا هر  ا 

جاوز  نین ت شی از چ قت نا تی مو ظامی ح ن

شور  خاک ک کردن  ضمیمه  یا  له ای  یا حم

ستفاده از  با ا ئی از آن  یا جز گر  دی

 .«ورز

 

جه آن ین نتی لی ا یران  و که ا طور 

است به این مفهوم نیست که شورای  معتقد

. امنیت ناچار باید به چنین تصمیمی برسد

با ت که  لل  سازمان م شور  بق من یف ط عر

شورای  ست،  شده ا ید  ها تأی جاوز بار ت

امنیــت از ایــن لحــاظ آزادی عمــل کامــل 

جه . دارد که در در گان  ین ار یه ا در رو

به  یت را  صلح و امن فظ  سئولیت ح اول م
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تهدیــدات علیــه »عهــده دارد، در مقابــل 

مل]صلح، نق  مقررات صلح یا  « تجاوز[ ع

اســتفاده بنــدرت از اختیــارات وســیع آن 

ید می آ مل  کس .بع شورای  تاکنون ع مل  الع

ضع م مورد و یت در  یران و امن بین ا جود  و

ای به دست نداده است که  عراق هیچ قرینه

عراق را  فوق  عاریف  بق ت ماالً ط شورا احت

ند و ب می ک کوم  به مح صمیم  ساس آن، ت را

 .گیرد اعمال زور می

شــورای امنیــت از آغــاز جنــگ خلــیج 

فوریـه  58بـرای اولـین بـار در [ فارس]

، آن هم با عبارات بسیار محتاطانـه 7891

یا حتی مستتر، نظر خود را بیان کرد و 

مورد  عراق را  له  بودن حم قانونی  سلمًا  م

، (7891) 795سؤال قرار نداد، در قطعنامه 

که شورای ا شد  تذکر  یت م قدامات »من ا

یه بین  اول یری  به درگ جر  که من ای را 

حتی « .ایران و عراق شد اسف بار می داند

س مین  سیار ه طور ب به  که  هم  عراق  رزنش 

یا ستتری ب مه م ند قطعنا مان ب شده در ه ن 

شورای امنیت همچنین ادامه »گوید  که می

، خنثی شده «درگیری را اسف بار می داند

ست یران . ا به ا شاره  شتر ا یر بی ند اخ ب

 .دارد
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شورای  ثات  لین مباح کی از او طی ی

فقط م  [ فارس]امنیت درباره جنگ خلیج 

وقت ایاالت متحده در سازمان  هنری، سفیر

ملل، صریحًا اظهار داشت که با حمله عراق 

ته  قرار گرف ید  مورد تهد یران  یت ا تمام

این اظهارنظر که با توجه به قضیه . است

گروگانها که هنوز در تهران ادامه داشت 

به خودی خود کامالً قابل توجه بود، مورد 

ضر در  ندگان حا ی  از نمای هیچ  یراد  ا

البته به استثنای نماینده عراق  ـجلسه 

نماینده فرانسه تا حدودی . قرار نگرفت ـ

از این نظر حمایت کرد و اعالم داشت که 

یکی از متخاصمان برای تضمین امنیت خود 

فزود  لی ا ست، و سته ا سلحه ب به ا ید  ام

یا او »:که گر، آ طرف دی مورد  ما در  ا

سایه  یه هم سالح عل ستفاده از  شه از ا همی

 .«ری کرده است خویش خوددا

جه صله  نتی سه بالفا نده فران یری نمای گ

ب مذکور  مالت  عد از ج شانگر روش  هب صوص ن خ

ست ضوع ا با مو خورد  یت دربر :  شورای امن

گر » بار دی که]ی   شود  می  [ یادآور 

صمیم شورای  ت فه  مورد وظی ین  یری در ا گ

بدیهی است این نتیجه گیری . «امنیت نیست

را است، زیمبتنی بر مالحظات سیاسی بوده 
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الملل برای  ظاهرًا هیچ مانعی در حقوق بین

عراق  له  کردن حم کوم  یت در مح شورای امن

ندارد جود  جاوز و نوان ت ین . به ع بر ا

توانست  اس، شورای امنیت، در واقع، میاس

له  یران مداخ عراق و ا بین  یری  در درگ

 .کند

 

 

 

 نتيجه ـ13

 7817ای کـه در  شش مـورد موافقتنامـه

یران و ظاهرًا ع بین ا ید  قد گرد راق منع

بین مبنای خوبی برای ادامه بهبود روابط 

بود لت  مه. در دو ین موافقتنا حاوی  ا ها 

مقرراتی جهت رفع اختالفات مرزی چند صد 

ساله برسر آبراه شط العرب یعنی موضوعی 

سایر  سیاری از  کزی ب سته مر که ه بود 

بین دو دو حران  می موارد ب شکیل  لت را ت

ــ. داد ــروع جن ــی ش ــارس در  گول ــیج ف خل

و تحلیل مواضع متخذه توسط  7890سپتامبر 

دو دولت که در اسناد سازمان ملل مربوط 

به مرحله اولیه جنگ منعکس است، نشان می 

اختالفات : دهد که به هیچوجه چنین نیست

بار  ی   شته و  مه دا هم ادا نوز  مرزی ه
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و این بار  ـدیگر مبنای توجیه رویدادها 

در مفهوم . فته استار گرقر ـ اقتوسط عر

به وی ه  ـالملل، تحلیل اسناد  حقوق بین

شورای امنیت سناد  جالبی از  ـ ا صویر  ت

ست  به د نگ  له اول ج عراق در مرح یات  عمل

توجیــه رســمی عملیــات نظــامی . مــی دهــد

علیـه  7890سـپتامبر  55گسترده ای که در 

فاع  قررات د با م ظاهرًا  شد  غاز  یران آ ا

قرر جه م به هیچو که  شروع،  هم م سختی  ات 

استداللهای دولت . نیست، مطابقت نمی کند

جامع و  ستفاده از روش  عدم ا برای  عراق 

مان  فق در پی مورد توا فات  حل اختال عی  قط

ل بـه اقـدام و، در عوض، توسـ 7817مرزی 

 .کننده نیست نظامی نیز چندان قانع

دهد  از آنجا که اسناد موجود نشان می

صد ت ظاهرًا از مقا عراق  قدام  سعه که ا و

نه هام می طلبا یز ال قدام  ن ین ا فت، ا گر

فات از  می شدیدترین تخل یف  ند در رد توا

ستفا یت ا بق ممنوع سلح ط های م ده از نیرو

الملل و در محدوده مفهوم تجاوز  حقوق بین

به این دالیل، شورای امنیت . دقرار گیر

تواند دستور دهد  هم میتوانست و هنوز  می

نوع  صاديتدابیری از  ت اقت ظامی یا ح ی ن

با توجه به تحلیل . علیه عراق اتخاذ شود
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بر  نی  یران مب سته ا كهما، خوا شخ   این

حسین یاید به خاطر جنایات  صدامپرزیدنت 

محاکمــه شــود، از ارتکــابی علیــه صــلح 

بین قوق  یدگاه ح ل د سبتًا الم شکلی ن ل، 

خود می به  فاوت  یرد مت می. گ نوز ن توان  ه

کیو یا طبق قواعد نورنبرگ و توگفت که آ

توان وی را مسئول دانست یا خیر، هر  می

لل  سازمان م جود در  سناد مو که در ا ند  چ

 .متحد قرائنی در این زمینه وجود دارد

               


