مفهوم آتش بس ،ترك مخاصمات و متاركة
جنگ
از ديدگاه

حقوق بينالملل
دکتر علی اصغر کاظمی

مقدمه
پذيرش قطعنامة  895شوورا
طرف جم هور

امنتوا از

ا سالمي ا يران و بر گزار

دور

اول مذاكرات با دبتركل سازمان ملل متحد
منجر به برقرار

آتش بس در جنگ هشاسالة

وآ آن يو
ود .متعاقو
وران گرديو
وراو و ايو
عو
سل سله م سائل و ابها مات ح قوقي مر بوط به
قطع يا ادامه حالا جنگي در منطقه خلتج
فووار  ،از جملووه ادامووة حوو

بازديوود و

بازرسي در دريا مطرح ميباشد ،كه در خور
تو جه و مدا قه ا سا .تحق ت

حا ضر كوش شي

ا سا در ج ها رو شن ن مودن اب عاد و جوا نآ
حقوقي اين موضوع اتكا

سواب  ،موازين و

عرف پذيرفته شدة بتنالمللي.
در اين تحقت

ابتدا اشارة مختصر

به

چگونگي پتدايش حالا جنگي و نتايج مترتآ
مفهوم آتشبس...،
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بر آن خواهتم دا شا .سپس به برر سي ا ين
سؤال مي پردازيم كه چه هن گامي و ت حا چه
خود را

شرايط و ضوابطي ا ين و ضعتا جا

به حا لا صلح خوا هد داد؟ در ا ين م ستر
وجوه تشابه و اختالف واژه هاا و اصطالحاتي
از قبتل «آتش بس»

1

«ترك مخاصمه»

2

«قطوع

عملتووات فعووال خصوومانه» 3،و بووارخره
«انعقاد قرارداد صلح» 4را بررسي و تحلتل
خواهتم نمود.

1
چه زماني حالا جنگي تحق
برا

پتدا ميكند؟

آنكه مشخص گردد چه هنگامي حالا

جن گي 5از ن ظر ح قوقي بو جود ميآ يد ،نخ سا
با يد به ذ كر ا ين نك ته پردا خا كه ا صورً
چه نوع جن گي مورد ن ظر ح قوو بتنالم لل
اسا .اجمارً جنگي كه در اينجا مورد توجه

1. Cease – fire.
2. Armistice.
3. Cessation of active hostilities.
4. Peace treaty.
 .5در اينجا رزم اسا دو اصطالح حقوقي را از هم تفكت
نمائتم .يكي «عمل جنگي» ) (act of warكه مبتن توسل به قوا
نظامي اسا و ممكن اسا به حالا جنگي ) (state of warمنتهي
گردد .برا توضتح به متن مراجعه شود.
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ا سا ه مان تعب تر

ا سا كه ژانژاكرو سو در

كتاب «قرارداد اجتماعي»( )2671خود بودان
ا شاره ميك ند؛ يع ني درگ تر
دولت ها

م سلحانه بتن

حاكم كه در آن ا شخاص بهع نوان

شهروند و مدافع ب طور ات فاقي در مقا بل
هم قرار ميگترند .به عبارت ديگر ،افراد
ً هتچگو نه
جوا مع درگ تر در ج نگ ماهت تا
د شمني باهم ندار ند ،بل كه ا ين دولت ها
كه

مت بوع آن ها ه ستند

م نافع و

برا

م صالح خا صي در حا لا خ صوما با هم قرار
ميگترند.
در قانون معروف بوه

”“Liber’s Code

ايوارت

متحده امريكا مصوب  12آوريل « ،2571جنوگ
حا لا درگ تر

م سلحانه

ع مومي،

ي

دولتها

حاكم» تعريف شده اسا.

بتن

6

در ت عاريف مختل في كه از حا لا جن گي
بهعمل آمده اسا ،برخي بر عوامل و اعمال
به ج نگ ،بع ضي

تو سل

بر عنا صر مشخ صة

ب تانگر و ضعتا ح قوقي آن و بارخره گرو هي
بر ن تات دولت ها

درگ تر در تل قي زد و

خووورد مسوولحانه بووهعنوووان جنووگ ت كتوود
دارند.

7

6. “Public war is a state of armed hostility between sovereign nations or governments.” United
States, General Orders 100, April 24, 1863.

.7

برا

مثال رجوع كنتد به:

مفهوم آتشبس...،
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حقو قدانان كال ست

معتقد ند برا

آن كه

از نظوور حقوووقي حالووا جنگووي در روابووط
بتنالمللي شناخته شود بايد اعالن جنگ يا
نوعي اولتت ماتوم كه ب تانگر ق صد ون تا
ً و جود
واق عي دو يا چ ند دو لا ا سا ر سما
دا شته با شد .به ع بارت دي گر ،ي

ع مل

ً من جر
مقاب له به م ثل 8مم كن ا سا ضرورتا
به پ تدايش حا لا جن گي ن گردد 9.از ا ين
ً حالا جنگي اعوالن
ديدگاه ،هنگامي كه رسما
مي شود ،ي
دولت ها

سل سله ح قوو و ت كالتف برا

متخا صم و بي طرف بو جود ميآ يد،

كه از آن جم له مي توان به ح
بازر

d

بازد يد و

در دريا و تكلتف دول بيطرف نسبا

به عدم مداخ له در ج نگ به ن فع يا ضرر
يكي از طرفتن درگتر اشاره نمود.
كه در تعب تر كال ست

م ثال بارز

و جود

حالووا جنگووي ميتوووان ذكوور كوورد ،هجوووم
نتروها

متف

در سال  2911به سرزمتن چتن

Richard Baxter. “The Definition of War”, in 16 Revue egyptienne de droit international, l
(1960).

8. reprisal.

.9

مثالًرجوع كنتد به:
John Bassett Moore: International Law (1906), pp.153-154.

رزم به توضتح اسا كه مادة  2كنوانستون سوم  2916رهه
متعاهد را مكلف ميسازد قبل از شروع هرگونه
دولتها
عملتات جنگي ،نتا و قصد خود را همراه دريل و شرايط
اولتتماتوم بهطور واضح به طرف ديگر اعالم نمايد.

121



مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

و ت صرف پكن و قسمتهائي از خاك چتن بدون
ا عالن ج نگ و در نتت جه و جود حا لا جن گي
اسا .در جا

ديگور ،جنوگ سوال  2916بوتن

ژا پن و چتن در آ غاز به ع نوان عمل تات
پلت سي

بدون و جود حا لا جن گي از ن ظر

حقوقي شناخته شد.
در ح قوو بتنالم لل جد يد كه م ت ثر از
ت حورت شگرف تكنو لوژ

قرن بت ستم ا سا،

دي گر و جود ا عالن ج نگ ي
برا

مؤل فة اسا سي

شناسائي حالا جنگي به حساب نميآيد

و صرف استفاده از نترو

نظامي وستلة ي

دو لا با ن تا آ غاز ج نگ ،برا

ت شختص ا مر

كفا يا دارد .از جم له درج نگ عراو عل ته
ايران ،كه در  11سپتامبر  2951بوا حملوة
ه مه جان بة عراو شروع شد ،مدركي دال بر
وه
ودارد .البتو
وود نو
وگ وجو
ومي جنو
والن رسو
اعو
دادگاههووا

ملووي در دعوواو

مربوووط بووه

پرداخا غراما و خسارات مرتبط با حالا و
وضووعتا جنگووي ،مواضووع مختلفووي اتخوواذ
حقوقي كه در

كردهاند .مثالً در چند دعوا
دادگاه ها مح لي ا يارت مت حده امري كا
م طرح بود بر خي حا لا جن گي بتن امري كا و
ژا پن را ب عد از ا عالن ر سمي و جود ج نگ
يعني  5دسامبر  2922تلقي نمودند و برخوي
مفهوم آتشبس...،
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دي گر معتقد ند بود ند كه به م جرد حم لة
غافلگترانه ژاپن به «پرلهاربر» يعنوي 6
دسامبر حالا جنگي وجود داشته اسا.
در خالل ج نگ كره ن تز د عاو

10

مختل في

در مورد و جود ج نگ با حا لا جن گي برا
مسائل مربوط به بتمه مطرح بود .در بعضي
از ا ين ق ضايا دادگاه ها و جود حا لا جن گي
را ت ي تد كرد ند ،در حالت كه بر خي دي گر
ور
ون درگتو
ود ايو
ودعي بودنو
مو
نمي توان

برا

بتمه) ي

«جنگ» به مفهوم حقوقي آن تلقي

نمود.

.11

پارها

ولحانه را
مسو

از ا مور ( بويژه

11

مثالً رجوع كنتد به:

Borchard: “When did the War Begin?” 41 American Journal of International Law, 621 (1947).

مثالً در قضايا زير وضعتا كره بهعنوان «موقعتا جنگي»
برا مسائل بتمه تلقي شد:
;)- Weissman V. Metropolitan Life Insurance Co., 112 F. Supp. 420 (S.D. Cal. 1953
- Gudewicz V. John Hancock Mutual Life Ins. Co. 331 Mass. 752, 122 N.E. 2d. 900 (1954).
در حالتكه در قضتة زير حالا جنگي كره وستلة

دادگا ت يتد نشد:

Beley V.Penn Mutual Life Ins. Co. 373 Pa.231, 95A. 2d. 202 (1953).

 .11برا

بررسي حقوقي وضعتا جنگ كره مثالً رجوع كنتد به:
Pye: “Legal Status of the Korean Hostilities” in 45 Georgia Law Journal 45 (1956).
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مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

1
چه زماني جنگ از نظر حقوقي پايان يافته
تلقي ميشود؟
طرو خات مه دادن

مع مورً ي كي از
و ضعتا جن گي انع قاد عهدنا مه يا قرارداد
صلح بتن دولت ها

به

متخا صم ا سا .به ع بارت

دي گر ،در حالت ها خا صي كه مخا صمات ع مالً
ق طع مي شود يا در حالتي كه قرارداد ترك
مخا صمه يا قرارداد ت سلتم بدون ق تد و
شرط ام ضاء مي شود( ،مان ند آن چه كه بر
آل مان و ژا پن در پا يان ج نگ دوم تحم تل
شد)

ً از ن ظر ح قوقي حا لا جن گي
ضرورتا

خات مه نمييا بد .معالو صف ،ا گر حا لا ق طع
تخاصم و متعاقآ آن عقآ نشتني نتروها به
پ شا مرز ها

شناخته

ً طورني از آن
ن سبتا

شده عم لي و ز مان
سپر

شود ،مي توان

گ فا ا ين و ضعتا مم كن ا سا

ي

ت فاهم

تلويحي بتن طرفتن درگ تر در مخاصمه برا
تحق

حالا جنگ پايان يافته ،تلقي گردد.

ا ين مط لآ ن تاز به تحل تل بت شتر دارد كه
در پي خواهد آمد.
ج نگ و مخا صمات م سلحانه به ي كي از
طرو زير خاتمه مييابد:
مفهوم آتشبس...،
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و قطع تخاصم ساده

12

و تسلتم يكي از طرفتن درگتر
و امضا
با ي

13

قرارداد صلح

بررسي اجمالي در تاريخ معاصر،

بندرت جنگها با تواف

سادة آتش بس و قطع

عمل تات خ صمانه پا يان پذيرفتها ند .ز يرا
در ا ين مورد ه مواره ا ين م سئله ح قوقي
م طرح ا سا كه آ يا ج نگ خات مه ياف ته تل قي
مي شود يا خ تر و از چه ز ماني و ت حا چه
شرايط و ضوابطي طرفتن درگ تر در ج نگ و
ك شورها
ن حو

ثا لث بي طرف كه م نافع آن ها به

با ج نگ گره خورده ا سا با يد با

م سئله بر خورد كن ند؟ قبالًگف ته شد كه صرف
تواف

بر سر آتش بس يا ترك مخاصمه ممكن

ا سا در ع مل ه مان حا لا صلح «دو فاكتو»
را دا شته با شد ،و لي از ن ظر ح قوقي حا لا
ج نگ تن ها با ام ضا

قرارداد صلح خات مه

ميپذيرد.
الف .روش سنتي ختم جنگ :ترك مخاصمه

از ن ظر ح قوو بتنالم لل

سنتي ،ق طع

عملتووات جنگووي و فووراهم آموودن شوورايط
12. Simple cessation of hostilities.
13. Subjuation.
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چ هارچوب قانوني در

ا ستقرار صلح در ي

شكل موافقتنا مه عم لي
مخا صمه» ي كي از موارد

مي گردد « .ترك
ا سا كه به صورت

كلي در مواد  17و 22كنوانستون  2916رهوه
پتشبت ني شدها سا .ترك مخا صمه كه مع مورً
با متانجتگر يا مساعي جملتة سازمان يا
دول ثا لث ان جام مي شود ع بارت ا سا از
«تعلت

موقا و قرارداد

طي قرارداد

مخاصمات»

بتن دولت ها

14

كوه

متخا صم درگ تر

در ج نگ عم لي مي گردد .ترك مخا صمه مم كن
اسا:
 .2محلي و موقتي و فاقد هرگونه آثار
و عواقآ ستاسي باشد،
 .1عمومي و مقدمة خاتمة جنگ باشد،
 .1جنبة مختلط داشته باشد (يعني قطع
عمل تات ن ظامي ه مراه با ا هداف و
مقاصد نهائي ستاسي).
ا ين نك ته ن تاز

به تو ضتح دارد

كه

اصووطالح «آتووش بووس» كووه در قطعنامووة 895
بهع نوان او لتن

گام

برا

حل و ف صل

اختالفات بتن ايران و عراو منظور شده از

برا

14. Suspension provisoire et convetionelle des hostilités.
مثال رجوع كنتد به:

- Levie: “Nature and Scope of the Armistice Agreement”, 50 American Journal of International
Law 880 (1956).

مفهوم آتشبس...،
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ًبه ق طع
ن ظر سابقة تاريخي و ح قوقي صرفا
ي

عمل تات جن گي در

برا

منط قة م عتن

ز مان م حدود به من ظور تخل تة مجرو حان و
تدفتن كشته شدگان
نترو ها
توا ف

خورده در ج نگ ( كه

با

فرما ندهان ن ظامي در منط قه

يا

وحنها
صو

شك سا

يا در

موارد

ت سلتم

ووط
وود) مربو
وي ميشو
ورد عملو
از نبو

مي شده ا سا .در وا قع ،آن چه در اين جا
مورد نظر اسا ش

دوم فووالذكر برا

ترك

به

صلح

مخا صمه ه مه جان به ج ها ن تل
ميتواند تلقي شود.
ورا
بو

15

ود
وه بعو
وره كو
ورزمتن كو
وال ،سو
مثو

ازخات مة ج نگ دوم ج هاني
اشوولالگر شووورو

بتن دو ن ترو

و امريكووا در موودار 15

در جه به دو ك شور شمالي و ج نوبي تق ستم
ً درگتر جنگ گرديد.
شد ،در سال  2981مجددا
 .15البته در بند  2قطعنامة نوامبر  2987مجمع عمومي
بحرن كانال سوئز كه براسا
سازمان ملل متحد برا
قطعنامة اتحاد برا صلح ) (Uniting for Peaceمصوبه  2981مجمع
عمومي قسمتي از اختتارات استقرار صلح شورا امنتا را
به علا اختالفنظر بتن اعضا دائمي آن عهدهدار گرديد،
از استقرار آتشبس در ي منطقة مورد تواف و قطع حركات
نظامي در آن برا تمام طرفها درگتر در مخاصمه صحبا
شده اسا .در بند  2همتن قطعنامه از اين آتشبس بهعنوان
بازگشائي كانال سوئز و برقرار
مؤثر برا
گامها
آزاد دريانورد در آن ياد ميشود .رجوع كنتد به:
General Assemly Resolution adopted on November 2, 1956, United Nations Document A/3256.
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حم لة كرة شمالي به كرة ج نوبي كه ع مالً
نتروها سازمان ملل متحد را درگتر كرد،
در سال  2981با يادداشا مشهور بوه «پوان
مون جوم» به ترك مخا صمه انجام تد ،لتكن
از ن ظر ح قوقي و ف ني دو
حالا جنگ بسر ميبرند.
برا

كره ه نوز در

16

آن كه مف هوم عم لي ا ين حا لا نه

ج نگ نه صلح مشخص شود ،مي توان به گزارش
و يژة فرما ندهي نترو ها

كره

مت حد در

اشاره كرد .اين گزارش در تواريخ  29اوت
 2986اعالم ميدارد كه كرة شمالي با داخول
نمودن تسلتحات جديد در ستستم دفاعي خود
ع مالً م فاد قرارداد « ترك مخا صمه» را ن قض
كرده و نترو ها دو طرف را از ت عادل و
خارج

توازن
نترو ها

ساخته ا سا .ا ين ع مل

به

سازمان م لل مت حد ا جازه ميد هد

كووه تسوولتحات مشووابهي در اختتووار خووود
بگترد.

17

16. United Nations Armistics with North Korea and the Chinese People’s Republic
(Panmunjom, July 27, 1953).

 .17رجوع كنتد به ) 37 U.S. Department of State Bu’lletin 393 (1957همچنتن
امنتا سازمان ملل متحد
نگاه كنتد به قطعنامة شورا
مورخ  16ژوئن  (U.N.Dos. S/1511) 2981در مورد كم به نتروها
كرة جنوبي برا بترون راندن نتروها كرة شمالي ،و نتز
قطعنامة  18ژوئن شورا امنتا ) (U.N.Doc. S/1501كه بر اقدامات
مجمع عمومي برا حفظ صلح در كره ت كتد ميكند.

مفهوم آتشبس...،
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 .1ترك مخاصمة عمومي:

كه در بار م تذكر شديم ،از

ه مانطور

ن ظر ح قوو بتنالم لل سنتي ،عرف م تداول
قطع عملتات جنگي كوه در كنوانسوتون 2916
ر هه پتشبت ني شده توافقي ا سا كه بتن
طرفتن متخا صم بع مل ميآ يد.
تواف

در مرحلة اول تعلت

عامل خصمانه

18

هدف ا ين

موقا اقدامات

ميباشد .اصطالح ”( “truceبوه

زبان انگلتسي) و ”( “trèveبه زبان فرانسه)
هم كم و بتش ه متن مف هوم را مير ساند،
و لي در گذ شته مع مورً ز مان كو تاهتر

را

19

كه

شامل ميشده اسا« .ترك مخاصمة خاص»

معمورً تحا عنووان ” “trucesنامتوده ميشوود
تن ها ق سمتي از منط قه يا صحنه عمل تات
جن گي را شامل مي گردد ،در حالت كه « ترك
مخاصمة عمومي»

20

در تمام مناط

اعوم از

ز متن و هوا و در يا مخا صمات را به حا لا
تعلت

در ميآورد.

اكثوور علمووا
ك شورها

حقوووو و دادگاههووا

مخت لف در شرايط و موارد مت عدد

بر ا ين عق تده بوده و ه ستند كه ق طع يا
18. temporay suspension of active hostiliteis.
19. particular armistice.
20. general armistice.
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مو قا عمل تات جن گي در حالت ها

تعل ت

ً
آ تش بس يا ترك مخا صمه ضرورتا

قرارداد

به حالا جنگي خاتمه نميدهد.
ا ين مع ني ،هم در قوانتن مدون جن گي
ورفته
ووقي پتشو
ور حقو
وه از نظو
وورهائي كو
كشو
ه ستند مو جود ا سا (مان ند

قانون ج نگ

زمتني ايارت متحده امريكا ،بنود )269
هم در آرا
ميشود.

محاكم حقوقي اين ممال

21

و

يافا

22

در اين كه
موارد

قرارداد

چه

ترك مخا صمه

را بايد شامل باشد هتچگونه روية

عر في مشخ صي و جود ندارد .در دو ج نگ اول
و دوم ج هاني به ع لا ويژ گي خاص آن ها ما
با قراردادها
سرو

تورك مخاصومه و تسولتم

23

كار دار يم ،ز يرا در اك ثر آن ها
غا لآ و مل لوب م شخص بود ند و

ك شورها

مع مورً شرايط فات حان ج نگ به طرف شك سا
خورده تحم تل مي شد؛ لتكن از ب عد از ج نگ
دوم ج هاني به موارد
قراردادهووا
م تانجتگر
ك شورها

بر خورد ميكنتم كه

توورك مخاصوومه ،چووه بووا
سازمان م لل مت حد

ثا لث ،در

يا دي گر

شرايط ادا مة و ضعتا

21. United States Law of Land Warfare, (Par. 479).
22. Kahn V.Anderson, Warden, Untited States, Supreme Court, 1921, 255 U.S. 1.
23. Capitualtory armistice.
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جن گي يا خات مة آن ،حا لا و و ضعتا مبه مي
بوجود آوردهاند.
معتقد ند كه در

كالً حقو قدانان كال ست
و ضعتا ترك مخا صمه ،حا لا جن گي نه تن ها
بتن ك شورها

متخا صم بل كه در راب طه با

اين كشورها و دولتها

بي طرف به قوت خود

باقي ميماند .در روية كالست

يا سنتي در

حا لا ترك مخا صمة ع مومي تو سل به كل تة
ا قداماتي كه طرفتن متخا صم در خالل ج نگ
مانع از انجام آن مي شدند ،همچنان ممنوع
مدرن

ا سا .رو يه بتنالم لل

تا

حدود

متفوواوت اسووا و در حالووا توورك مخاصوومة
عمومي ،كشورها

متخاصم تنها از توسل به

ورك
ورارداد تو
ً در قو
وريحا
وه صو
وداماتي كو
اقو
مخاصمه قتد گرديوده منوع شودهاند.

24

بوه

عبووارت ديگوور ،در اينجووا ارادة طوورفتن
درگتر در جنگ با توجه به اوضاع و احوال
تعتتن كننده اسا.

25

 .2ترك مخاصمه در دريا

26

24. Von Glahn: Law Among Nations. P. 576.
قرارداد آتشبس
نمونة ي
ً اينكه محتوا
 .25توضتحا
بهطور كلي در بندها  256و  255قانون جنگ زمتني ايارت
متحدة امريكا تصريح شده اسا.
26. Naval armistice.
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مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

در نوشوووتهها

حقووووقي و اسوووناد و

قرارداد ها كم تر به مورد و يژه آ تش بس يا
ترك مخا صمه در در يا و ترتت بات خاص آن
ا شاره شده ا سا.

27

ً ترك
از آن جا كه بع ضا

مخا صمة ع مومي شامل م ناط

در يائي ن تز

مي گردد ،با ا ستنتاج از رو يهها

م تداول

مي توان گ فا كه چ نتن حالتي تن ها ج نگ
دريائي و بمباران دريائي را منع ميكند.
اكثوور حقوقوودانان دربووارة ادامووة حوو
ا ستقرار محا صرة در يائي

برا

ك شورها

متخا صم ساكااند؛ لتكن به ن ظر مير سد كه
ح

«بلو كه كردن» و ساير ح قوو م نتج از

آن يع ني توق تف م صادرة ك شتيها د شمن،
تفتووتش و بازرسووي كشووتيها
ك شتيها

حا مل كار

بيطوورف و

قا چاو جن گي به قوت

خود باقي ميما ند م گر آن كه قرارداد ترك
مخا صمه كه با ارادة طرفتن درگ تر منع قد
وي را
وا خاصو
وا ممنوعتو
ودوديا يو
وود محو
ميشو
تصريح كرده باشد.

 .27البته در قرارداد ترك مخاصمة كره مورخ  16ژوئته
 2981اشارة مختصر در مادة  28آن به تسر قرارداد به
قوا دريائي مستقر در آبها مجاور منطقة غترنظامي شدة
بتن دو كره يعني مدار  15درجه گرديده اسا .رجوع كنتد
به:
Arnold Toynbee: Major Peace Treaties of Modern History, 1648-1967, Vol. IV, p. 2663.
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در وا قع ،پا سخ به ا ين سؤال كه آ يا
ح قو ك شور متخا صم در در يا در خالل ترك
مخا صمه پا يدار ميما ند يا خ تر ،مو كول
مي شود به ا ين مو ضوع كه طرفتن دارا

چه

ترك مخا صمه در ارت باط

با

بردا شتي از

اختتام حالا جنگي يا ادامة آن هستند.
كه در ي

قرارداد ترك

مع مورً موارد
مخاصمه ملحوظ ميشوند عبارتند از:

و تاريخ و ز مان مؤثر ق طع عمل تات
خصمانه.
و مدت زمان اجرا

ترك مخاصمه.
طرفتن

و خ طوط ا ستقرار نترو ها

28

(خطوط عقآ نشتني و آتشبس).
و در صورت لزوم تعتتن مناط
و تع تتن روا بط دولت ها
اهالي بومي (مناط

بيطرف.

متخا صم با

اشلال شده).

و اقدامات ممنوعه.
و و ضعتا ز ندانتان جن گي در خالل ترك
مخاصمه.
و در صورت لزوم پتشبتني ها
ارت باط

با كمت تهها

رزم در

مخت لف م شورتي در

امور نظامي ،ستاسي و اقتصاد

كه در خالل

28. lines of demarcation.
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ترك مخا صمه و ق طع مو قا عمل تات خ صمانه
مطرح ميشود.

29

ماده  21كنوانسوتون  2916رهوه در

طب

صورتيكه هر ي

طرفتن

از

مخاصمه ،يكي از مواد تواف
ن قض ك ند ،ا ين ح

برا

ترك

قرارداد

را بطور جد

طرف دي گر اي جاد

ميشووود كووه عملتووات خصوومانه را از سوور
ميگ ترد .ا ما م شكل ه مواره ا ين بود كه
«نقووض جوود » چووه مفهوووم دارد و «حالووا
اضطرار»

30

مورد نظر مادة  21كدام اسا!
سادة ا ين مف هوم آن ا سا

تعب تر

كه

وا
نتروهو

ورك
وس و تو
والل آتشبو
وم درخو
متخاصو

مخا صمه

از ان حاء

ح

به ن حو

ندار ند

توان رز مي و قدرت ن ظامي خود را به ضرر
دي گر

ا فزايش ده ند .به ع بارت دي گر ،در

صورتيكه چنتن عملي صورت تحق
طرف دي گر م جاز ا سا
پت شگتر

مانع از آن

پتدا كند،

با تو سل
شود

به

ح

يا در نها يا

اگر اين امر متسر نباشد .تسلتحات مشابه
و همطراز

وارد ستستم دفاعي خود كند.

29. United States Law of Land Warfare, Pars. 487 et. Seq fully documented in: Howard S.
Levie: “The Nature and Scope of Armistice Agreement”, 50 American Journal of International
Law (1956), pp. 880 – 906.
30. urgency.
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و ضعتا دو

كره از ا ين ن ظر

كه

طي

سالتان دراز طرفتن در حا لا ترك مخا صمه
بوودون دسووتتابي بووه يوو
بودها ند

عهدنامووة صوولح

كه بتوا ند از ن ظر ح قوقي

و ضعتا جن گي خات مه د هد ،جا لآ و

به

حائز

اهمتا اسا.
 .1نظر محاكم حقوقي در ارتباط باا اداماه
يا خاتمة جنگ

در مورد اين كه آ يا به صرف ا ستقرار
آتش بس يا ترك مخا صمه ،حا لا جن گي خات مه
يافتووه تلقووي ميشووود يووا ختوور ،آرا
دادگاه ها و نظر يات عل ما

ح قوو مت فاوت
بت مة ع مر ي

ا سا .مثالً در طرح د عوا
روزنا مهنگار امري كائي كه در خالل ب حران
سوئز در  21نوامبر  2987وستله قوا
ك شته شد ،ي

مصر

داد گاه امري كائي ن ظر داد

كه از تاريخ  7نوامبر  ،2987يعنوي زموان
ا جرا

توا ف

آ تش بس ،حا لا جن گي خات مه

يافته اسا .دادگاه از جمله ميگويد:
… The Resolution of the United Nations is to be considered here
as having The same effect of terminaing war and restoring peace,
as a traditional treaty of peace… .
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به ع بارت دي گر ،داد گاه در تف ستر
قرارداد ها

خصو صي (در اين جا

قرارداد

بت مة ع مر) ميگو يد كه «قطعنا مة سازمان
م لل مت حد از ن ظر

ت ثتر ح قوقي آن

خات مة ج نگ و بر قرار

صلح

قرارداد صلح تلقي ميگردد».

31

بر

به منز لة
البته رزم

به تو ضتح ا سا كه ن ظر داد گاه در ا ين
ً
مورد شامل حال ك شورهايي مي شود كه صرفا
عملتووات خصوومانه را متوقووف ميكننوود و
اهت مام و يژة دي گر

در ج ها اخت تام ر سمي

جنگ بعمل نميآورند .به عبارت ديگر ،نتوا
يا ن تات ك شورها

متخا صم در اين كه حا لا

جن گي با يد خات مه ياف ته تل قي شود يا
ختر ،مالك تشختص وضعتا اسا.

32

ً در تمووامي زد و خوردهووا
تقريبووا
مسلحانه كه بعد از جنگ دوم جهاني اتفاو
اف تاد ،نوعي آ تش بس يا ترك مخا صمه از
طر ي

سازمان م لل مت حد يا ك شورها

ثا لث

بر قرار شد كه ب ندرت منت هي به انع قاد
قرارداد صلح گرد يد.

33

بزعم ب ستار

از

31. Shneidernman V.Metrapolitan Casualty Co. United States, Sup. Court (N.Y.)App. Div. Ist
Dept, November 9, 1961, 220 N.Y.S. 2d. 947.

32. Von Glahn: Law Among Nations (1966) pp. 573-574.
 .11نمونة بارز آن جنگ اعراب و اسرائتل اسا (تواف ها
مختلف شورا
ترك مخاصمة عمومي  ،2929و قطعنامهها
امنتا و مجمع عمومي در چهار مرحله زماني) .تنها در
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ورك
ً از تو
وه غالب وا
وومي كو
ودانان مفهو
حقوقو
مخا صمه ا حراز شده ه مواره تعل ت

حا لا

تخا صم ف عال بوده ا سا نه پا يان ج نگ به
معني حقوقي آن.
نك تة رزم به تذكر اين كه ب عد ستا سي
آتش بس و ترك مخاصمه كه دولتها با توجه
به او ضاع و ا حوال ز مان و م كان به آن
ً در دادگاه ها
توجه دارند بعضا
مسووتلزم صوودور رر

حقوقي كه

موورتبط بووا پرداخووا

غرا ما ،ج بران خ سارت ،م سائل بت مة ك شتي
ها و غ تره ميبا شد ،به ن حو دي گر
مي گردد و

ً آرا
ضرورتا

دادگاه ها

تعب تر
م لي

درخ صوص اين كه ج نگ خات مه ياف ته ا سا يا
خ تر ،نميتوا ند مالك قط عي و ضعتا با شد.
رزم به تو ضتح ا سا كه ح تي دادگاه ها هم
در موارد مخت لف آراء وت عابتر مت فاوتي
از ي

وضعتا مشابه ارائه كردهاند .برا

مثال و همانطور كه قبالً گفته شد و بعضي
از دادگاه ها ا يالتي امري كا در مورد
و جود حا لا جن گي در شبه جز يرة كره آرا
مورد جنگ ويتنام بود كه قرارداد صلح پاريس در سال 2961
قبل از پايان جنگ منعقد شد و بعد از آن ويتنام جنوبي
سقوط كرد و امريكا عمالً تسلتم شد و نتروهايش را با
سرشكستگي از منطقه خارج ساخا .جنگ هند و پاكستان سال
 2962هم متعاقآ كنفرانس  2961ستمال منجر به برقرار خطوط
كنترل در كشمتر گرديد و قرارداد صلح منعقد نشد.
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مت فاوتي صادر كردها ند كه مورد ا ختالف
حقوقدانان نتز هسا.

34

ب .تفكيك مفاهيم ترك مخاصمه و آتش بس

تفك ت

م فاهتم ترك مخا صمه و آتش بس،

با و جود ا ختالط مع ني كه ا ين دو در ع مل
پ تدا كردها ند ،از ن ظر آ ثار و عوا قآ
ح قوقي و ستا سي در فرا گرد

كه من جر به

ا ستقرار و ضعتا صلح مي گردد ،حائز اهم تا
اسا.
گاهي

ترك مخا صمة م حدود،

قرارداد

واء
وامي امضو
والي نظو
ودهان عو
وتلة فرمانو
وسو
مي شود ،اما به علا اهمتا ستاسي كه برا
طرفتن درگ تر در

پي دارد ،م جوز چ نتن

ا قدامي و ستلة دولت ها

مت بوع آن ها صادر

ميگردد.
مع مورً ترك مخا صمه برخالف آتش بس به
وا
ودود و موقو
ورارداد تعلت و محو
ووم قو
مفهو
عملتووات نظووامي كووه ممكوون اسووا متووان
فرما ندهان بخ شهائي از

صحنة ج نگ

پتش

آيد ،بتن فرماندهان كل قوا منعقد مي شود

.11

رجوع كنتد به پانويسها

 21و .22
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ً بالفا صله
و عمو ما
معتبر اسا.

پس از ام ضاء م جر

و

35

خصت صة ح قوقي و عم لي ب ستار م هم ترك
مخا صمه ع بارت ا سا از

به حا لا تعل ت

درآ مدن عمل تات ن ظامي بدون پا يان دادن
به «ج نگ» يا «حا لا جن گي»،
تفكت و

در اين جا

وي» و
وات جنگو
واهتم «عملتو
وتن مفو
بو

«حا لا جن گي» كاربرد عم لي و ح قوقي پ تدا
ميكند .يعني با استقرار ترك مخاصمه عمالً
مف هوم او لي به حا لا تعل ت در ميآ يد
بدون آن كه ع بارت دو مي د ستخوش تلت تر
بشووود .از نظوور حقوووو بتنالملوول آثووار
عديدها

بر اين تفكت

مترتآ اسا كه يكي

از آن ها ه مان ادا مة و جود ح قوو دولت ها
متخاصم از جمله ح

بازديد و بازرسوي در

در يا و توق تف ا موال متخا صم يا كار هائي
كه م شكوك به ح مل به مق صد متخا صم رو

 .15توجه داريم كه در اين مقطع هنوز وارد انعقاد
قرارداد صلح نشدهايم .طبتعي اسا كه برا اين منظور،
هركشور طب قوانتن جار يا اساسي خود برا الحاو به
بتنالمللي يا عهدنامة صلح اقدام ميكند.
عهدنامهها
بند هو
اسالمي ايران طب
مثالًدر قانون اساسي جمهور
مادة يكصد و دهم «اعالن جنگ و صلح و بستج نتروها به
پتشنهاد شورا عالي دفاع» از وظايف و اختتارات رهبر
اسا.
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ك شتتها

بي طرف ه ستند و مم كن ا سا توان

نظامي حريف را افزايش دهند ،ميباشد.
از بعد از جنگ دوم جهاني اكثر موارد
كه منجر به انع قاد

جن گي

قرارداد

وورها
وتن كشو
وده بو
ومه گرديو
مخاصو

ترك

واتح و
فو

مللوب بوده و در واقع ترك مخاصمه همراه
با ا شلال ن ظامي ت مام يا ق سمتي از خاك
طرف شك سا خورده ات فاو اف تاده ا سا.
هر

صورت ،مف هومي

ا حراز

كه از

شده ه مواره تعل ت

36

در

ترك مخا صمه
و ضعتا جن گي

بوده اسا نه ختم آن.
مثالً ب عد از اي جاد ك شور ا سرائتل در
سووال  ،2925اولووتن جنووگ بووتن اعووراب و
اسرائتل درگرفا .در سال  2929ي

قرارداد

ترك مخا صمه بتن ا سرائتل و ك شورها
درگ تر ام ضاء

شد ،ا ما ا ين

عرب

به مف هوم

انع قاد عهدنا مة صلح ن بود .هن گامي كه
ً در سال  2987اسرائتل با حملوه بوه
مجددا
م صر ،صحرا

ستنا و نوار غزه را ا شلال

ميك ند ،دبتر كل

سازمان م لل مت حد

طي

 .11مانند ترك مخاصمة معروف به «روتند» ) (Rethondesدر 2925
مادة  28آن آلمان وادار به فسخ قراردادها
كه طب
بخارسا و «برسا لتتوس » ) (Brest – Litovskشد؛ همچنتن ترك
مخاصمة آلمان و فرانسه در  2921پس از اشلال فرانسه و
ترك مخاصمهها تحمتلي وستلة دول متف به دول محور در
سالها  2922و .2928
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وع
وه مجمو
وه  2987بو
واريخ  9مو
وي در تو
گزارشو
عمومي برداشا خود را از مسائل مرتبط با
ورائتل
ور و اسو
ومة مصو
ورك مخاصو
ورارداد تو
قو
توضووتح ميدهوود.

37

او از جملووه اظهووار

ميدارد كه رعا يا قرارداد ترك مخا صمه
تو سط ي كي از طرفتن ،مو كول و م شروط به
رعا يا آن تو سط طرف دي گر ا سا .به ع بارت
دي گر ،ن قض قرارداد بو ستلة ي

طرف م جوز

عكسالع مل م شابه از طرف دي گر تخا صم را
توج ته ميك ند .ح تي ن قض تع هدات مم كن ا سا
مو جآ ف سخ كا مل قرارداد ب شود ،گو اين كه
ا ين تعب تر

مورد

پذيرش محا فل ح قوقي

بتنالمل لي نت سا .دبتر كل در ا ين گزارش،
با تفك ت

مف هوم ترك مخا صمه از آتش بس

ً ي كي از ب ندها
( كه بع ضا
مخا صمه را
مواد دي گر
برا

شامل

بود) ميگو يد

ترك مخا صمه

كه ن قض

توجتهي منط قي

ن قض آتش بس نت سا .م سئلة ع مدة مورد

ا ختالف در اين جا ح
و ح

قرارداد ترك

در يانورد

ع بور از تن گة ت تران

آزاد ا سرائتل در در يا

سرخ بود كه به ع لا م حدودياها

اع مال

شده بو ستلة م صر مورد اع تراض ا سرائتل

37. United Nationals Document No. S/3296 at 6, 7.
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وا قع

شد و در نتت جه مو جآ وا كنش ا ين

دولا و نقض آتشبس گرديد.

38

ً در سال  2976محاصورة
دولا مصر مجددا
دريائي اسرائتل را برقرار كرد و جنگ شش
روزة ا عراب و ا سرائتل من جر
فاحش ا عراب و از د سا دادن

به شك سا
سرزمتنها

شبه جزيرة ستنا ،ساحل شرقي كانال سوئز،
نوووار غووزه ،سوواحل غربووي رود اردن و
بلنديها

جورن شد.

در سال  2961چهارمتن دور جنگ اعوراب
و اسوورائتل (جنووگ «يوووم كتپووور» در 7
اكت بر) در گر فا كه من جر به شك سا ن سبي
ور
ون درگتو
ود .ايو
ورائتل گرديو
اسو

وز از
نتو

ژانو ية سال ب عد طي توافقي بتن م صر و
واز
وام جداسو
ورائتل «ب وهنو
اسو

وا»
نتروهو

39

پا يان پذيرفا .ا سرائتل و سوريه ن تز به
توا ف

م شابهي ر ستدند و ا ستقرار

آتش بس برا

نوعي

ا عزام هت ئا ناظران سازمان

 .11در سال  2987اسرائتل تحا فشار امريكا و شورو
سرزمتنها اشلال شده را تخلته ميكند و با متانجتگر
ايارت متحده امريكا ح عبور از تنگه تتران و دريا
سرخ از طرف مصر تضمتن ميگردد .همچنتن رجوع كنتد به
قطعنامة  21نوامبر  2987مجمع عمومي ) (U.N.Doc. A/3256كه بند
 2آن خواهان آتشبس اسا و در بند  1آن به طرفتن متخاصم
لزوم رعايا قرارداد ترك مخاصمة  2925گوشزد ميشود.
39. Disengagement of forces.
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م لل در منط قها حا ئل ع مالً صورت گر فا.
حا لا جن گي بتن م صر و ا سرائتل تن ها با
انعقاد قرارداد صلح نتمبند «كمپ ديويد»
كه با متانجتگر

ايارت متحده بتن مصر و

اسوورائتل امضوواء شوود ،بووه حووال تعلتوو
درآ مد.

40

ا ين حر كا به ع لا مخال فا دي گر

ك شورها عر بي نتوان سا ع مالً حا لا ج نگ را
به صلح مبدل كند و خصوما و تضاد كماكان
در روا بط ا عراب و ا سرائتل همان ند آ تش
زير خاكستر باقي ماند.
ج نگ ا سرائتل و لب نان هم كه منجر به
اشلال جنوب اين كشور شد در  26مواه موه
 2951طي ي

قرارداد «ختم حالا جنگ» بوتن

نماي ندگان دو ك شور ام ضاء شد.
قرارداد ن تز

41

ا ما ا ين

به ع لا مخال فا جناح ها

وار
واه اعتبو
والً هتچگو
وان عمو
وف در لبنو
مختلو
قانوني و اجرائي بايسته را كسآ ننمود.

رزم به تذكر اسا كه بعد از انعقاد كمپ ديويد
.11
كشورها مخالف آن در جبهة امتناع قرار گرفتند و مصر
را از جرگة خود بترون راندند .پس از كشته شدن
انورسادات ،مصر توانسا بدون للو رسمي قرارداد صلح كمپ
ديويد ،زمتنه را برا رجعا تدريجي خود به كشورها عرب
فراهم آورد.
 .11در قرارداد چنتن مذكور اسا:
"The state of war between Israel and Lebanon has been terminaten"".
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ج .از ترك مخاصمه تا قرارداد صلح

ود در
واره شو
وار اشو
وه در بو
وانطور كو
همو
موارد

ا ستمرار

طورني تعل ت

تخا صم و

عمل تات جن گي مم كن ا سا تعب تر به ي

صلح

دو فاكتو ب شود؛ ا ما در مورد اين كه چه
مدت زماني ضرورت دارد چنتن حالتي ادامه
يا بد ،بتن حقو قدانان ات فاو ن ظر و جود
واني اول،
وگ جهو
ود از جنو
وثالً بعو
ودارد .مو
نو
ا يارت مت حده امري كا به ع لا خوددار
كن گره از ت صويآ

قرارداد «ور سا »

تا

مدتي از نظر حقوقي و فني در حالا جنگ و
تخا صم

با آل مان

كنگره طوي يو

ً
باقي ما ند .متعاق با

قطعناموه مشوترك موورخ 1

ژوئتة  2912به حالا جنگي بوتن امريكوا و
آلمان ودولا اتريش

و هنگر

پايان داد.

بعد از مدتي اين اقدام طوي قورارداد 22
نوامبر  2912بتن ايوارت متحوده و آلموان
ت يتد شد.

42

ب عد از ج نگ ج هاني دوم و ضعتا ح قوقي
جنگ بتن ايارت متحده امريكا با ايتالتا
و بللارسووووتان و مجارسووووتان توسووووط
 .12مثالً رجوع كنتد به:
Hudson: “Duration of War Between the United States and Germany” 39 Harvard Law Review
1020 (1926).
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قراردادها

صولح از تواريخ  28سوپتامبر

 2926و با ژاپن از تواريخ  15آوريول 2981
پا يان يا فا .قرارداد صلح با آل مان ن تز
طي قطعنامة مشترك  159كنگره در تاريخ 21
اكتبر  2982به ت يتد رئتس جمهور امريكوا
ر ستد.

43

در ا ين قطعنا مه ت صريح شده بود

كه كل تة كار و مالالت جاره و م نافعي كه
«قانون منع تجارت با دشمن»

براسا

44

قبل

از اول ژانوية  2926توقتف با تسختر شوده
بود كماكان تحا شمول مقررات مربوط قرار
دا شته ،م فاد قطعنا مه در سرنو شا آن ها
نخواهد گذارد.

ت ثتر

45

پس مالحظه ميگردد كه بتن ترك مخاصمه،
يا به ع بارتي آ تش بس ،و انع قاد قرارداد
صلح ممكن اسا زمان كم و بتش طورني سپر
شود و تن ها ب عد از ام ضاء و ال حاو به
قرارداد صلح ا سا كه حا لا جن گي از ن ظر
حقوقي

46

خاتمه ميپذيرد.

 .11در اين قطعنامه اعالن شد كه حالا جنگي مصوبه 22
دسامبر  2922كنگره پايان مييابد .در تاريخ  12اكتبر
با اشاره به
 2982نتز پرزيدنا ترومن طي اعالمتها
قطعنامه حالا جنگي را از تاريخ  29اكتبر  2982للو
مينمايد.
 ،Trading with Enemy Act .11مصوبه  7اكتبر .2926
45. Bishop: International Law, 3 rd. ed. (1971), p.950.
46. de jure.
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كه در آن قرارداد

م ثال جا لآ دي گر

صلح ق بل از پا يان مخا صمات
ر ستد

به ام ضاء

مورد ج نگ ويت نام ا سا .از ن ظر

حقوقي جنگ ويتنام در سوال  2961بوهموجوآ
قرارداد صلح پاريس خات مه يا فا .ا ما تا
سال  2968كه ويتنام شمالي و وياكنگ عموالً
سرزمتن ج نوب را به ا شلال ن ظامي خود
درآوردند ،ادامه پتدا كرد .رزم به تذكر
ا سا

قرارداد

كه ب عد از ام ضا

او لتن دور مباد له ا سرا
توا ف

صلح،

جن گي كه مورد

قرار گرف ته بود عم لي شد .در سال

 2962به علا تشوديد زد و خوورد ،ويتنوام
ج نوبي م قر مذاكرات را ترك كرد .پس از
ا ستعفا

ژ نرال ت تو ره بر ويت نام ج نوبي

وياكنگها نتز از ادامة مذاكره با رهبر
جديد ويتنام جنوبي امتناع كردند .نتتجه
آنكه پس از اشلال سايگون پايتخا ويتنام
ج نوبي بو ستلة نتور ها

كمونت سا ،ويت نام

جنوبي عمالً در  19آوريل  2968بدون قتود و
47
شرط تسلتم شد.
 .17در ژوئن  2967حكوما انقالبي در ويتنام
عمالً دو ويتنام در  1ژوئتة همان سال به هم
شورا امنتا نتز در سال  2966عضويا ويتنام
ي كشور مستقل در سازمان ملل متحد مورد
داد.

مستقر شد و
ملح شدند.
را بهعنوان
تصويآ قرار
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جنگ هند و پاكستان در  2962نتوز طوي
كنفرانس «ستمال»

48

در سال  2961منجور بوه

ورا
ورف بو
وا دو طو
موافقو
كنترل»

49

ورار
برقو

ووط
«خطو

در كشمتر گرديود .در سوال 2961

همچ نتن دو

طرف

طي كنفران سي در ده لي

موافقا كردنود قريوآ بوه  910111زنوداني
جنگي كوه از سوال  2962در اسوارت بودنود
مباد له شوند .تا آن جا كه از قرائن بر
ميآ يد ،ه نوز دو ك شور ه ند و پاك ستان
موف

به دستتابي به ي

قرارداد صلح همه

وه
وا كو
ون رو اسو
ودهاند و از ايو
وه نشو
جانبو
ب كرات

شاهد م سابقة ت سلتحاتي و چ نگ و

د ندان ن شان دادن طرفتن به ي كديگر بوده
و هستتم.

48. Simla.
49. Lines of control.
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1
قطعنامة  591و آتش بس در جنگ ايران و
عراو
بعد
سواب

از

در

مرور اجمالي

مفاهتم

و

حقوقي و عملي اصطالحات آتش بس،

ترك مخاصمه و پايان حالا جنگ و استقرار
وضعتا صلح؛ حال برميگرديم به قطعنامة
 895شورا

امنتا و شرايطي كه هماكنون

در جنگ هشاسالة بتن عراو و ايران از
نظر حقوقي حاكم اسا.
قبل
مختصر
شورا

از

هرچتز

به

ماهتا

امنتا

ضرورت
حقوقي

سازمان

باشتم تا از آن طري

دارد

اشارة

قطعنامهها
متحد

ملل

داشته

اورً اعتبار قانوني

آنها را در چهارچوب موازين بتنالمللي
بشناستم و آنگاه قدرت اجرائي آنها را
برا

حل اختالفات بتنالمللي ،جلوگتر

از

ً پايان
تجاوز و توسل به جنگ و نهايتا
دادن به وضعتاها

مخاطرهآمتز كه ممكن

اسا صلح بتنالمللي را به خطر اندازد،
ارزيابي نمائتم.
قطعنامهها

صادره

بتنالمللي از جمله شورا

از

ارگانها

امنتا سازمان
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ملل متحد را معمورً حقوقدانان از منابع
فرعي حقوو بتنالملل در چارچوب بند )(b
15

مادة

اساسنامة

دادگستر
حقوقدانان

بتنالمللي

ديوان

قلمداد

ميكنند.

برخي

آنها

عنوان

”“soft law

از

به

(قوانتن نرم) در مقابل ”( “hard lawقوانتن
كه

سخا)

منبعث

قراردادها

از

چندجانبة

عهدنامهها
بتنالمللي

و

اسا،

ياد كردهاند.
بيترديد قطعنامهها

شورا

امنتا كه

فصل

هفتم

منشور

ملل

متحد

و

حائز

شرايط

اجماع

يا

آن

از

چارچوب

در

صادر

ميگردد
نسبي

اكثريا

جمله آرا

آرا

مواف

پانزده

اعضا

عضو

دائمي شورا اسا،

به دلتل اختتاراتي كه ،شورا

مذكور طب

مواد  22و  21و ساير مواد برا
اجرا
و

آن دارد ،دارا

عملي

كشور

يا

خاص

وزن حقوقي ،ستاسي

ميباشد.

كشورهائي

تضمتن

البته

كه

ممكن

قطعنامة

اسا

شورا

امنتا آنها را ملزم به انجام يا منع
ميكند،

موارد

از

گردن

نهادن

به

تصمتمات شورا امتناع ورزند و به دلتل
موضعگتر

و مانورها

بطن شورا و بتن اعضا
152



ستاسي خاصي كه در
دائمي آن انجام

مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

اين

ميشود،

حافظ

ارگان

هتچگاه

صلح

توفت

نتابد كه به مواد  22و  21توسل

يابد

درآورد.

و

مثالها

را

آنها
متعدد

مرحلة

عمل

در اين خصوص وجود دارد

كه تذكر آنها باعث تطويل كالم ميگردد.

50

از متان تمام قطعنامههائي كه شورا
امنتا سازمان ملل متحد

در خالل جنگ هشا

سالة عراو و ايران تصويآ كرد ،قطعنامة
 895را ميتوان از نظر حقوقي محكمترين و
از نظر ستاسي متوازنترين آنها قلمداد
نمود.

در

اين

گذشته ،شورا

قطعنامه،

برخالف

دفعات

ً اشاره به نقض
امنتا صريحا

صلح واقدام براسا

مواد  19و  21فصل

هفتم منشور ملل دارد و در خاتمه نتز
بطور تلويحي به گامها
اجرا

ضرور

بعد

برا

آن ،يعني توسل احتمالي به مواد

 22و  21اشاره نموده اسا.

51

 .51مثالً رجوع كنتد به قطعنامهها بيثمر شورا امنتا
برا مسائل مختلف جهاني از جمله مسئله فلسطتن .برا
امنتا در حل اختالفات
بررسي در مورد نقش شورا
بتنالمللي رجوع كنتد .به:
Louis B.Sohn: “The Security Council’s Role in the Settlement of International Disputes”, 78
American Journal of International Law, 402 (1984).

 .51بهطور كه از قرائن استنباط ميگردد ،پتشنويس مادة
بوده اما به
صراحا بتشتر
 21قطعنامه ابتدا دارا
پتشنهاد يكي از اعضا شورا به اين ترتتآ تدوين گرديده
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پس در باد امر كامالً مشهود اسا كه
اعضا شورا امنتا در تصمتم خود مبني
بر پايان دادن به جنگ عراو و ايران
كامالً مصمم بوده و بهعنوان اولتن گام
صلح خواستار رعايا بدون
جها برقرار
وقفة آتشبس شدهاند.
بند  2اجرائي قطعنامه عالوه بر اينكه
به طرفتن درگتر در مخاصمه تكلتف ميكند

52

كه بهعنوان نخستتن مرحله در جها حل
مذاكره ،آتشبس

اختالف فتمابتن از طري

را رعايا و كلتة عملتات نظامي در زمتن
و دريا و هوا را قطع كنند ،از آنها
ميخواهد

بدون

وقفه

به

پشا

مرزها

شناختهشدة بتنالمللي عقآ بنشتنند.

1
ابهامات مترتآ بر بند  1قطعنامة 591

اسا .مواد  22و  21منشور ملل متحد به ترتتآ مربوط
ميشود به اعمال فشار بدون استفاده از قوة قهريه برا
تضمتن اجرا خواسا شورا از جمله تحريم كامل اقتصاد و
خطوط مواصالت دريائي ،هوائي و زمتني ،امور پستي،
تلگرافي ،راديوئي و قطع مناسبات ديپلماتت (مادة  )22و
بارخره استفاده از نترو نظامي متشكل از قوا اعضا
سازمان ملل متحد برا استقرار صلح (مادة .)21
52. Demands.

151



مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

توازن

با وجود آنكه سعي شده اسا ي

حقوقي و ستاسي در بند فووالذكر ايجاد
گردد مفاد اين بند از جهات مختلف دارا
ابهام

و

بكارگتر
آن

به

اشكال

اسا.

اينكه

عبارت آتشبس و مشروط گذاردن
مدت

مذاكره

نخسا

با

به

زماني
و

حل

طرفتن

كه

كلتة

فصل

از

طري

اختالفات

فتمابتن (موضوع بند  2قطعنامه) خواهند
پرداخا،

استحكام

آن

را

ي

بهعنوان

مؤلفة اصلي ترك مخاصمه سسا و ناپايدار
نموده اسا .به عبارت ديگر ،اگر به عللي
يكي از دو طرف سعي در ايجاد فشار برا
گرفتن امتتاز بتشتر در جها حل اختالف
قطعي و دائمي و شرافتمندانة مورد تواف
طرفتن

نمايد،

احتمال

اينكه

تهديد

و

توسل به عملتات خصمانه دوباره آغاز شود
وجود دارد.

53

از طرف ديگر ،عقآ نشتني

.51كما اينكه ديده شد بعد از پذيرش قطعنامه  895از
جانآ ايران ،نتروها عراو بسرعا از مرزها بتنالمللي
گذشتند و نقاط وستعي از خاك ايران را برا مدتي به
اشلال خود درآوردند .حتي بعد از آنكه دور اول مذاكرات
نتويورك با متانجتگر دبتركل سازمان ملل متحد منجر به
استقرار آتشبس در تاريخ  11اوت  2955گرديد ،نتروها
عراقي قبل از دور دوم مذاكرات در ژنو اقدام به
دو
تحريكات خصمانه و جابجائي در مناطقي از مرزها
كشور نمودند .اين عمل چتز جز ايجاد فشار غترمستقتم
برا كسآ امتتاز نميتواند تلقي شود.
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بدون وقفة نتروها به پشا مرزها
شدة بتنالمللي دارا

شناخته

دو عامل ابهام اسا

و دبتركل سعي نمود در طرح اجرائي اولته
خود مورخ  28اكتبر  2956كه به ت يتد
شورا

امنتا
كه

بعد

رستد،

با

حضور

و

طرحها

هتئا

ايراني

نتويورك مطرح شد ،تا حدود
برطرف

را

نمايد،

اما

تكمتلي
در

اين ابهامات

تاكنون

اشكارت

اصولي به قوت خود باقي اسا.
اولتن اشكال زمان شروع عقآ نشتني
نتروها اسا كه در اولتن طرح همزمان با
روز

”“D

يا روز استقرار آتش بس منظور

شده بود و در مذاكرات بعد
با فرجهها

با دبتركل

كوتاه ،كم و بتش به همتن

صورت باقي ماند .اما مشكل عمده ناشي از
در پذيرش

آن بود كه عراو هتچگونه تعهد

آنچه بتن هتئا نمايندگي جمهور
دبتركل

با

تواف

شده

بود،

اسالمي

برا

خود

ً اين مورد را همراه
منظور نداشا و بعضا
ساير

با

مذاكرات

مستقتم

عراو برا
عنوان

جداول

زمانبند
نمود.

موكول

به

ي

به

تعبتر،

طرح اجرائي دبتركل و نقش و

متانجي

مذاكرات

اهمتتي

قائل

ً در
نبوده و نتسا و تمايل دارد خود ررسا
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اين زمتنهها در مذاكرات رودرو با ايران
بده بستان نمايد.
عامل دوم ابهام ،عقآ نشتني به پشا
مرزها

شناخته شدة بتنالملل اسا كه بنا

به طبتعا و ماهتا مرزها

مورد اختالف

بحث انگتز ميباشد .در دور اول مذاكرات
هتئا ايراني در نتويورك ،دبتركل مرزها
مورد

تواف

عنوان

قرارداد
عملي

مبنا

الجزيره
عقآنشتني

به

را

نتروها

پتشنهاد نمود ،كه بهدلتل محدوديا متدان
عمل قرارداد مرز دولتي و حسن همجوار
ايران

بتن

و

عراو

،2968

هتئا ايراني قرار نگرفا.

مورد

موافقا

54

بيترديد دبتركل با آگاهي از موضوع
منفي عراو نسبا به اعتبار قرارداد 2968
با چنتن محافظهكار

سعي در رفع مشكل

داشا .اكنون كه مذاكرات رودرو در ژنو
آغاز

شده

اسا

و

موضعگتر ها

عراو

بتدريج از پردة ابهام خارج ميشود ،مشكل
اجرا

اولتن

بند

اجرائي

قطعنامه

در

 .51استدرل هتئا نمايندگي ايران اين بود كه اگر بنا
 2968بتن ايران و
و حسن همجوار
باشد قرارداد مرز
ً بهمنظور عقآ نشتني
الحاقي صرفا
عراو و پروتكلها
شناخته شدة بتنالمللي (for the purpose
نتروها به پشا مرزها
) os withdrawal of forcesمالك قرار گترد ،از اعتبار و قطعتا و
كلتا آن به عنوان ي سند محكم حقوقي بتنالمللي ميكاهد.
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ارتباط با عقآ نشتني نتروها نتز آشكار
ميگردد .و تازه اين اولتن گام در راه
پرپتچ و خم و پر فراز و نشتآ دستتابي
معاهدة صلح پايدار و شرافتمندانه

به ي

و همه جانبه اسا كه قطعنامه  895در بند
 2خواستار آن ميباشد.
نتيجه كلي
شايد آتشبس مورد گفتگو در بند ي
قطعنامه به مرور زمان كه طرفتن درگتر
مذاكرات طورني خود هستند عمالً مبدل به
همان حالا ترك مخاصمة دو فاكتو و تعلت
بلند مدت اقدامات عامل خصمانة مورد نظر
1

بند
اسرا

قطعنامه
جنگي

كه

براسا

به

مبادلة

مربوط

كنوانستون

21

سوم

اوت  2929ژنو اسا ،بشود .در آن صورت نتز
و بنابه آنچه كه گفته شد و حالا جنگي و
تمام آثار حقوقي مترتآ بر آن از جمله
ح

بازديد و بازرسي در دريا به قوت خود

باقي

خواهد

ماند.

ادامه

يا

قطع

اين

حالا موكول به ستاسا دولتمردان خواهد
بود كه باتوجه به مصالح دراز مدت كشور
بايد دنبال شود.

151



مجلة حقوقي  /شمارة يازدهم

با گذ شا حدود دو هف ته از ز مان ر سمي
ا ستقرار آتش بس در ج نگ ا يران و عراو و
در حالت كه نماي ندگان دو ك شور متخا صم
هماك نون در مذاكرات رودرو
با م تانجتگر

خود در ژ نو

دبتر كل سازمان م لل مت حد،

ه نوز ا ندر خم كو چة ت نگ و پرپتچ و خم
تفستر بند  2قطعنامة  895بودند ،حدود 71
مورد ن قض آتش بس در مرز ها

زمت ني و آ بي

گزارش شده بود .بع ضي از موارد ذ كر شده
به مرا تآ از حد ن قض آ تش بس مقط عي و
م حدود و ات فاقي فرا تر رف ته ا سا .بدون
ش

ا گر م تل و ن تا دا من زدن به تحري كات

و جود ميدا شا ،هر كدام از ا ين موارد ن قض
برا

درگ تر

م جدد دو ك شور در ي

ج نگ

تمام عتار كافي مي بود؛ اما اكنون پس از
گذ شا ه شا سال ،ملت ها

ا يران و عراو و

جامعة بتنالمللي در مجموع خواستار چنتن
وضعتتي نتستند .طبتعي اسا كه پس از ايون
ه مه سال ج نگ و خونريز  ،كا ستن از شتاب
خصوما و متعادل كردن نتات ستاسي دولتها
با موازين ح قوقي بتنالمل لي و معتار ها
اخال قي و و جدان ان ساني ،كار

بس د شوار

ا سا .تن ها سعة صدر ،ح سن ن تا و اح ترام
ود
واني ميتوانو
ووقي و انسو
ووازين حقو
وه مو
بو
مفهوم آتشبس...،
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زمت نه ساز ن تل به ي

صلح شرافتمندانه،

ه مه جان به و پا يدار در روا بط ملت ها
م سلمان ا يران و

عراو با شد .در چ نتن

شرايطي ،آتش بس مورد نظر بند  2قطعنامة
 895ميتواند مستر نتل بوه هودف متعوالي
صلح را ه موار سازد و حا لا جن گي بتن دو
ك شور نه تن ها در صحنهها

كارزار بل كه

در انديشه و قلوآ آحواد ملتهوا
پايان پذيرد.
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دو طورف

