
 

  
  
  
  
  
  
  
  

    در حمله به افغانستان  آمريكامفهوم دفاع مشروع و اقدام 

  

  ####حميدرضاجمالي       

                                               

  مقدمه

 منشور ملل متحد به صورت يكي از اصول اساسـي منـع           2 ماده 4توسل به زور در بند    
  42مـاده (ه است و البته از سوي دولتها صرفاً در قالب امنيت دسته جمعي ملل متحد       شد

)  منـشور 51مـاده (ي دفاع از خود در قبال حملـه مـسلحانه        طبيعو براساس حق    ) منشور
  . استجازم

ملل متحد  منشور  با عنايت به عدم حصول تصميم مشترك ميان دولتها در چارچوب            
ي قبلـي شـوراي امنيـت، ايـن         هـا   مبنايي طبق قطعنامه  چنين  نبودن  و  ) شوراي امنيت (

 پيشدستي در دفـاع از خـود، بـه عنـوان            الملل  بينشود كه آيا در حقوق       ميسؤال مطرح   
 مورد پذيرش قـرار گرفتـه اسـت؟ مبـاني دفـاع             المللي  بينيكي از عوامل رافع مسئوليت      

 كـاران  نومحافظـه  قـش ن توان براي آن ارائـه داد؟       چيست؟ و چه توجيه حقوقي مي     گيرانه  پيش
  ؟ تا چه ميزان استآمريكاي در اين اقدام دولت يآمريكا

 
  انشگاه آزاد اسالمي شهرضاالملل و عضو هيئت علمي د دانشجوي دكتري حقوق بين #
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ترين اقدام تروريستي در      كه بزرگ  ،آمريكا در   2001 سپتامبر   11وقايع تروريستي   در  
 چهار فروند هواپيماي مسافربري همـراه مـسافران از فرودگاههـاي    ،طول تاريخ نام گرفت  

برجهـاي دوقلـوي تجـارت    بـه  از ايـن هواپيماهـا    ربوده شد كه دو فرونـد        آمريكامختلف  
 يار هواپيماي چهارم نيز در راه اجـ .جهاني و يك فروند به ساختمان پنتاگون كوبيده شد 

   . نفر جان خود را از دست دادند6000 در اين حوادث جمعاً بيش از .عمليات سقوط كرد
منازعات ناظر به    به يك رويكرد اساسي در تمام        2001اكنون حوادث يازده سپتامبر      

 كـه همـواره     ،خاورميانـه .  تبديل شـده اسـت     المللي  بينو جهاني و امنيت     اي    نظم منطقه 
 دوبـاره مـورد توجـه سياسـتمداران،     ، ايفـا كـرده اسـت     المللـي   بـين نقش مهمي در امور     

  .آفرينان شده است  و نقشها استراتژيست
 ايـاالت  ،ر نتيجـه  د ، سـپتامبر گذشـته و     11سال از حمـالت تروريـستي        ششتقريباً  

سياسـت  « به عنوان هدف عمده حمالت تروريستي، اقـدامات متعـددي ازجملـه              ،متحده
  .ه استرا آغاز نمود» گيرانه دفاع پيش

 جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژيم بعث عراق بـوده  ، در خالل اين مدت  
ـ            كه   ،اين تحوالت . است ا اصـول حقـوقي     با مداخله نظامي و توسل به زور محقـق شـد، ب

الملـل انطبـاق    مندرج در منشور ملل متحد و ساير هنجارهاي پذيرفته شده حقـوق بـين           
  .المللي را ابداع نمود اي و بين  نظم جديدي از حفظ صلح و امنيت منطقه ونداشت

 حــوادث  ايــن ســاعت پــس از24 يعنــي كمتــر از ، ســپتامبر12شــوراي امنيــت در 
 حاصـل ايـن نشـست    .ايـن موضـوع رسـيدگي كنـد     تشكيل جلسه داد تا بـه     ،تروريستي
هـاي پيـشين شـوراي      برخالف اغلب قطعنامه ،  صدور قطعنامة كوتاهي بود كه      ،اضطراري

قطعنامـة  ( در اين قطعنامـه     .  به اتفاق آراء به تصويب رسيد      ،امنيت در خصوص تروريسم   
در شـهرهاي     ضـمن محكـوم نمـودن اعمـال تروريـستي          ، شوراي امنيت  ،)1368شمارة  

  اعـالم نمـود كـه ايـن اقـدام            ، و اظهار همدردي با قربانيان و بازمانـدگان حادثـه          ريكاآم
 المللـي   بـين  صلح و امنيـت       ضد  تهديدي بر  ،هر عمل تروريستي ديگري   مانند  تروريستي  

 بر شناسايي حـق ذاتـي       ، شوراي امنيت  تأكيد 1368ترين نكتة قطعنامة      مهم  شايد .است
رسـد شـوراي     مـي  بـه نظـر      .منشور ملل متحد است   دفاع مشروع فردي يا جمعي مطابق       

و بسياري از    (آمريكا به طور ضمني ديدگاه      ،امنيت با درج چنين عبارتي در اين قطعنامه       
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 يـا   »حملـة مـسلحانه   «مبني بر تلقي اعمال تروريستي به عنوان نوعي         ) كشورهاي غربي   
حملـة  «بـه عنـوان      »تروريـسم « شناسايي   . قرار داده است   تأييد را مورد    »تجاوز نظامي «

 ، منشور ملـل متحـد     51 مادة   ، بر طبق  كند كه  مي قاعدتاً دولت قرباني را مجاز       »مسلحانه
   .براي دفاع از خود متوسل به نيروي نظامي شود

عـضو    15 مـة سـابقة ه   بـا رأي مثبـت كـم   ، مانند قطعنامة قبلي،نيز 1373قطعنامة 
 كـه  ،ر ايـن قطعنامـة مفـصل    د. منـشور صـادر شـد   هفتمشوراي امنيت و در قالب فصل      

 تاكنون به شمار    المللي  بيناحتماالً جامع ترين قطعنامة شوراي امنيت در مورد تروريسم          
 سـپتامبر   12 (1368و  ) 1999اكتبـر   19 (1269ي  هـا    بر قطعنامـه   تأكيد ضمن   ،آيد مي

 كـه كليـة اعمـال    هدش  اعالم ،آمريكاو محكوم نمودن مجدد اعمال تروريستي در    ) 2001
 تهديـدي بـراي صـلح و امنيـت          ، از جمله اقدامات تروريستي اخير     ،المللي  بينيستي  ترور
دفاع مـشروع   حق ذاتي« مجدد بر تأكيداز نكات مهم اين قطعنامه    يكي   . است المللي  بين

 گنجانــدن عبــاراتي دال بــر شناســايي حــق دفــاع مــشروع در . اســت»فــردي و جمعــي
رسـد    به نظـر مـي     .ي تازه و قابل تأمل است      كه در مورد تروريسم است ابتكار      اي  نامهقطع

 توسل به زور بر ضد عامالن اقدامات تروريـستي يـا حاميـان              تأييدشوراي امنيت درصدد    
اين امر بي شك حاصـل رويـه كـشورهاي     . بوده است»دفاع مشروع«آنها به عنوان نوعي   

  .ذينفوذ طي دو دهة گذشته است

  

  تروريسم و دفاع مشروع

  توسـل بـه حـق    ،ويژه در بحث مقابله بـا آن      ه   ب ،وط به تروريسم  يكي از معضالت مرب   
مفهوم و شرايط دفاع مـشروع   دربارة   بحث   .دفاع مشروع در برابر اقدامات تروريستي است      

حق دفـاع   كه  است  اين   مهم   .آن خارج از اين مقال است     مربوط به    مختلف   ههايو ديدگا 
 منـشور ملـل متحـد    51در مـاده  واضح و روشن اي  مشروع در مفهوم اصلي خود به گونه   

در اجـراي   را  آنكه بتوان اين استثنا بر اصل عـدم توسـل بـه زور               بيبيني شده است     پيش
از جمله تهديد يا نقض صلح يا اقدامات تجاوزكارانه ويـا    (51موارد خارج از محدوده ماده      

ان  منـشور و خـارج از محـدوده زمـاني آن ـ تـا زمـ       3و2 مـواد » تهديد با توسل به زور«
 .قابل تسري  دانـست ) ...مداخله شوراي امنيت ـ وبدون رعايت شرط ضرورت ـ تناسب و  
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 منشور بر اين باورند كه مفهوم دفـاع مـشروع           51ن به تفسير موسع از ماده       احتي معتقد 
ناپذير بـوده و در      محافظت از حقوق اصلي و ضروري يك كشور در مقابل ضررهاي جبران           

.  در دسـترس نباشـد     يگونـه وسـيله حمـايتي ديگـر        چقابل اعمال اسـت كـه هـي       زماني  
ـ اناوستفريقاي جنوبي عليه بوچون آكشورهايي   اسـرائيل عليـه مـصر    ، زامبيا و زيمبـاوه  

  عليـه ليبـي    آمريكـا و   ) 1981(و عـراق    ) 1975(،  اردوگاه فلسطينان در لبنان       )1967(
تروريـستي يـا    ، اعمـال    2001 و 1998و افغانستان در سـالهاي      ) 1998( سودان )1986(

 منشور دانسته و دفاع مشروع را       51مندرج در ماده     »حمله مسلحانه «را برابر با     خطر آن 
ي هـا    و قطعنامـه   661قطعنامـه   ( شـوراي امنيـت       طبق نظر  ،با اين حال  . اند جايز شمرده 

 )  در قضيه نيكاراگوئـه    1986ي سال   أر ( دادگستري المللي  بين ديوان    و  )1373 و   1368
 . باشد نظامي  قرباني حمله مسلحانه و    ،ع منوط به اين است كه يك كشور       حق دفاع مشرو  
نيروهاي مسلح منظم در امتـداد  از سوي  شامل اقدامات انجام شده  تنها نه حمله مسلحانه 

ي نظامي غيرمنظم يا شورشـياني كـه بـه       اهگروه بلكه اعزام    ،باشد ميالمللي   يك مرز بين  
 كـشور ديگـر بـا چنـان شـدتي           بـر ضـد    نظامي،   وسيله يا از جانب يك دولت به اقدامات       

 نيروهـاي مـسلح مـنظم     از سـوي  ورزند كه منتهي به يك حمله مسلحانه واقعي          مبادرت  
شامل كمك به    »حمله مسلحانه « ليكن   .شود مي نيز به عنوان حمله مسلحانه تلقي        ،شود

 .شـود  مـي  نهـا شورشيان  به صورت مساعدتهاي تسليحاتي و لجـستيكي يـا سـاير حمايت       
د متوسـل بـه   يستنن» حمله مسلحانه«مشمول  حق ندارند در مقابل اقداماتي كه    ها  كشور

 حقوقدانان بر اساس قواعد حقـوقي و بـا توجـه بـه          بسياري از . پاسخ نظامي جمعي شوند   
 بر اساس تفسير مضيق، قابل اعمال دانـسته  ، را51قصد طراحان منشور ملل متحد، ماده       

قابل اعمـال   ) آن نه تهديد به حمله يا احتمال     (ه نظامي   كه فقط در صورت وقوع حمل      اند
تفسير موسع از حق دفاع مشروع و تبيين آن به عنوان ابزار مقابلـه بـا اقـدامات         .باشد مي

نمايـد    ميتروريستي  از يك سو ايجاد خلل در اجراي صحيح و قانوني حق دفاع مشروع                  
مانـد   مـي  و قانونمند باز     مؤثر،ه صحيح و     از مبارز  تنها  نه المللي  بيناز سوي ديگر جامعه      و

شـود،   مـي  مداخله و ترور متداول      ،تجاوزبه صورت   بلكه شيوه نادرست مبارزه با تروريسم       
را  ي قدرتمنـد  ها   كشور ، عالوه بر اين   1.گردد ميخود عامل تشديد اقدامات تروريستي      كه  

 
كننـده حقـوق     هاي تعيين  حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني و بر هم خوردن برخي مقوله           «نتونيو كسسه،   آ. 1

   .55ص. 1380بهمن و اسفند  ،174 -173، ش  فصلنامه اطالعات سياسي ـ اقتصادي ترجمه زهرا كسمتي،،»الملل بين
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 يا اينكه شوراي امنيـت  ؛توانند انجام دهند  ميكند كه در حالت عادي ن      ميقادر به اعمالي    
  حقوق بين الملل را بـه خـشونت        ، تفسير موسع از دفاع مشروع     .دهد مياجازه انجام آنرا ن   

  1.كشاند مي
ي خـود در خـصوص      ها  كه شوراي امنيت در تمامي قطعنامه     يادآوري شود   الزم است   

» المللـي   بـين تهديـدي بـراي صـلح و امنيـت          « اين قبيل اقدامات را      ،اقدامات تروريستي 
ــت  ــسته اس ــه(دان ــا قطعنام در . )1373 ،1368 ،1267 .1189 .1054،1070 ،833 يه

 و  هـا ويژه اقدامات تروريستي را بـه چـالش كـشيدن تمـامي دولت            ه   نيز ب  1373قطعنامه  
ولـي در    ؛ول منشور ملل متحد دانـست      اص تمامي بشريت خواند و آن را مغاير با اهداف و         

 ، در نتيجه  .استندانسته  » هانحمله مسلح «ي را   ، اقدامات تروريست  ها  هيچ يك از قطعنامه   
بـه عنـوان دفـاع مـشروع مجـاز      را  توسل به زور ، منشور51بر اساس تفسير مضيق ماده      

 شـوراي  تأكيـد  وجـود دارد  1373 و 1368ي ها ويژه در قطعنامهه كه باي   نكته. داند  نمي
شور ملل متحد   دفاع مشروع فردي يا جمعي مطابق با من       طبيعي  امنيت بر شناسايي حق     

   .است
 زيرا اگر مقرر است حق دفـاع        ؛ در درون خود تعارض دارند     ، به نوعي  ،اين دو قطعنامه  

فقـط   51  مـاده     ،مشروع فردي يا جمعي مطابق با اصول منشور ملل متحد انجـام شـود             
 واين استثنائي است بـر اصـل منـع          ؛داند ميدفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه جايز         

رسد شوراي امنيت با درج چنـين عبـارتي در ايـن        مي به نظر    ،به هر تقدير   .رتوسل به زو  
 و بسياري از كشورهاي غربي مبني بـر تلقـي           آمريكا ديدگاه   ، به طور ضمني   ،دو قطعنامه 

 قـرار   تأييدرا مورد   » تجاوز نظامي «يا   »حمله مسلحانه «اعمال تروريستي به عنوان نوعي      
 بر ضد عامالن اقدامات تروريستي يا حاميـان آنهـا بـه       توسل به زور   تأييدداده و در صدد     

  .بوده است »دفاع مشروع«عنوان نوعي 
جنبه خاص دارد و مجوزي است كـه بـه نفـع              )2001 سپتامبر   12 (1368قطعنامه  

 سپتامبر صـادر شـده      11كشورها و دولتها براي توسل به زور و مقابله با عمل تروريستي             
 ازايـن جهـت كـه       ؛جنبـه عـام دارد     )2001 سـپتامبر  28 (1373 اما قطعنامه دوم     ؛است

 
1. John Roberts,  World News Letter.  
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هـر دو   . كنـد  مـي ابزارهاي قابل استفاده براي مقابلـه بـا تروريـسم را معـين و مـشخص                 
 عضو صـادر شـده      15 ءآرا   عضو دائم شوراي امنيت و به اتفاق       پنجي مثبت   أقطعنامه با ر  

  .ست بسيار بسيار مهم ااست و اين امري
 سپتامبر يـك حملـه اسـت و در مقدمـه     11 كه حادثه   آمده است  1368در قطعنامه   

 شـوراي امنيـت     ، اين قطعنامه  5 در بند    . منشور اشاره شده است    51قطعنامه نيز به ماده     
 بـراي  )شـود  شامل مي توسل به زور را كه عمالً(آمادگي خود را براي توسل به هر ابزاري    

  .مقابله با اعمال تروريستي اعالم كرده است
هـا بـاز     شوراي امنيـت راه را بـراي دولت        گيرند كه  مينتيجه  چنين  بند  گروهي از اين    
 ولي اگر به هر دليلي ترجيح دادند كـه بهتـر اسـت              ؛ استفاده كنند  51گذاشته تا از ماده     

 شـوراي امنيـت     ،اقدامات نظامي براي مقابله با تروريـسم در قالـب منـشور انجـام گيـرد               
 از ايـن    آمريكـا  انگلـستان و     ست كـه نهايتـاً     اين تفسيري ا   .كند ميآمادگي خود را اعالم     

كنند و مبناي حقوقي موضع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي عـضو     ميقطعنامه  
   1. اين قطعنامه است5 همين بند پيمان آتالنتيك شمالي دقيقاً

  : ذكر دو نكته ضروري است ،در هر حال
 1368 مقدمـه قطعنامـه       بر شناسايي حق دفاع مشروع فردي يا جمعـي در          تأكيد .1

   . حال آنكه مقدمه قطعنامه فاقد چنان اعتبار و اثر حقوقي است؛آمده است
 حق دفاع مشروع حقي است ذاتي و طبيعي واعمال اين حق طبـق     ،تر اينكه   و مهم  .2
 و آمريكـا  اگـر  .نياز به مجوز هيچ سازماني ندارد) حداقل در مرحله اول    ( منشور   51ماده  

ـ  مـي افغانستان دفـاع مـشروع   بر ضد مسلحانه خود را    متحدانش عمليات     ديگـر  ،ندستدان
ـ  مـي د  و اگر ننبونيازي به اخذ مجوز از شوراي امنيت          اعطـاي چنـين حقـي از    ،ندستدان

  . معني و مفهومي ندارد، ديگرالمللي بينسوي شوراي امنيت يا هر مرجع 
  

  

 
مـاه    دي ،1 ش   ،2 س   ،المللـي   تن مركـز مطالعـات عـالي بـين        لبو ،»ابعاد حقوقي مقابله با تروريسم     «،مشيد ممتاز ج. 1
  .4-7 صص ،)1380(
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   المللي هديد صلح و امنيت بين تروريسم و ت

 تروريـسم را تهديـد   ،هـاي متعـدد    در قطعنامه، شوراي امنيت،اره شدكه اش طور  همان
   . دانسته استالمللي بينصلح و امنيت 

 با المللي بينصلح و امنيت    نسبت به    احراز هر گونه تهديد      ، منشور 39طبق نص مادة    
 شوراي امنيت تنها در مواردي مجاز بـه         ، و طبق تفسير مضيق از آن      .شوراي امنيت است  

 مورد تهديد قرار گرفته يا نقض شده يـا عمـل            المللي  بينست كه صلح و امنيت      مداخله ا 
  .تجاوز صورت گرفته باشد

 ، تلقي گـردد   المللي  بينصلح و امنيت    بر ضد   اينكه عمليات تروريستي به خودي خود       
اي گسترده باشـد كـه        مگر اينكه چنين عملياتي به گونه      ؛رسد ميچندان صحيح به نظر ن    

 مورد تهديـد قـرار   ، حداقل در يك منطقة جغرافياي مشخص   ، را المللي  نبيصلح و امنيت    
 شـوراي  ، اين تشخيص با شوراي امنيت است39 از آنجا كه طبق مادة ، اين با وجود .دهد

 امـا ايـن گونـه       .تواند عمليات تروريستي را  تهديدي با وصف مذكور تلقي كند           ميامنيت  
صـالحيت شـوراي امنيـت اسـت و در          برداشت و تفسير از منشور ملـل موجـب توسـعة            

 محـور اصـلي   ، طبق اين نظريه.گيرد مي نظريه صالحيت محدود آن شورا قرار       چهارچوب
 منـشور باشـد و سـاير        2 و 1تصميمات شوراي امنيت بايد اصول و اهداف مقرر در مـواد            

   .مقررات منشور را بايد در كنار آنها قرار داد و بر اساس آنها تفسير نمود
 كه خصوصاً از سوي بسياري از حقوقـدانان         ،حيت نا محدود شوراي امنيت    نظريه صال 
يي مطرح شده و مورد حمايت قرار گرفتـه، مـورد انتقـاد             آمريكا المللي  بينو صاحبنظران   

   .بسياري ديگر  واقع شده است
به اصـول و اهـداف منـشور    مقيد  فقط ،پذيرش اين نظريه به منزله آن است كه شورا        

بسا ممكن است سـاير مـواد منـشور در بـسياري از مـوارد          باشد و چه   2 و 1مقرر در مواد    
واقع از همان اصـول  در  ، با تفسير موسع از اصول و اهداف،سنديت خود را از دست بدهد   

  .و اهداف نيز دور افتد و در نهايت به يك قدرت بالمنازع غير حقوقي مبدل گردد
 تروريـسم   ، بـه تـواتر    ، امنيـت  توان چنين برداشت نمـود كـه شـوراي         مي ،در مجموع 

 به حـساب آورده و در ميـان آن   المللي بينصلح و امنيت نسبت به   را تهديدي    المللي  بين
تـوان    مي، تا حدود زيادي ،نجا كه امروزه  آدو، پل ارتباطي مستحكمي ايجاد كرده است تا         
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منيـت   صـلح و ا    المللـي   بينتروريسم  «طبق آن،    شد كه بر     المللي  بينمدعي وجود قاعده    
  » .كند  را تهديد ميالمللي بين

  

    تروريسم و مفهوم تجاوز

هاي متعدد، اقدامات تروريستي را   در قطعنامه،شوراي امنيتذكر شد، طور كه  همان
    .دانسته است» المللي بينتهديد صلح و امنيت «

ور  در صورت تجاوز يـك كـش   ،از طرف ديگر، اين اصل در منشور سازمان ملل پذيرفته شده كه           
كشور ديگر، تا زمان اقدام از سوي شوراي امنيت، يا در صورت عدم هر گونه اقدام از سـوي ايـن   به  

توانـد از سـاير    تواند در قالب دفاع مشروع واكنش نشان دهد، و همچنين مي       ركن، كشور قرباني مي   
  . كشورها تقاضاي كمك نمايد تا بتواند دفاع مشروع جمعي به عمل آورد

تجـاوز  «كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا اعمـال تروريـستي              اما سؤال مهمي    
باشد؟ بـا توجـه      مي منشور ملل متحد     51در مفهوم ماده    » حمله مسلحانه «يا  » مسلحانه

 از سـوي شـوراي امنيـت در         ،به طرح موضوع دفاع از خـود در قبـال اعمـال تروريـستي             
مفهـوم حملـه مـسلحانه بـه     كـه امـروزه     گفت  توان   مي آيا   ،1373 و   1368ي  ها  قطعنامه

  عمليات تروريستي نيز تسوي يافته است ؟ 
 »جنگ« سپتامبر، اعالم نمود كه يك       11حادثه  پس از   ،  آمريكاجمهور   جرج دبليو بوش، رئيس   

امـا مـشكل    . اياالت متحده صورت پذيرفته و آن دولت در مقـام دفـاع از خـود بـر خواهـد آمـد                    با  
ن اسـت كـه برخـي از حقوقـدانان و سياسـتمداران بـر ايـن                وجـود دارد ايـ    اينجا   كه در    اي  اساسي
حملـه  را سـپتامبر    11حادثـه   توانـد      نمـي  آمريكـا  كه جنگي رخ نداده، يا به عبارت ديگر،          انذ  عقيده

  .  منشور استفاده كند51د كه از ماده يابمسلحانه تلقي كند تا براين اساس اجازه 
، تمام ايـن    در نظر بگيريم  وريسم  هاي شوراي امنيت را در خصوص تر       اما اگر قطعنامه  

دهد كه شوراي امنيـت چگونـه زنجيـروار مـسائل را كنـار هـم                 ميبه خوبي نشان    موارد  
تروريـسم را بـه منزلـه حملـه     عد گذارد تا زمينه را براي صدور قطعنامه آماده كند و ب        مي

  1.دنبال دارده د كه دفاع مشروع را بنماي مسلحانه تلقي 

 
  .4ممتاز، ص. 1
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 راصـادر   1373 و   1368 منـشور دو قطعنامـه       هفـتم فـصل   اسـاس    شوراي امنيت بر  
 . عضو دائم شـوراي امنيـت صـادر شـده اسـت             پنج  هر دو قطعنامه با رأي مثبت      .كند مي

 سپتامبر يك حمله اسـت      11كند كه حادثه     مي اعالم   )مقدمه (1368ويژه در قطعنامه     هب
سـل بـه هـر ابـزاري     كند كه شوراي امنيت آمادگي براي تو مي  قطعنامه اعالم5و در بند  

   .براي مقابله با اعمال تروريستي را دارد) گيرد ميكه عمالً توسل به زور را هم در بر (
در پاسخ به اين سؤال كه آيا اعمال تروريستي تجـاوز يـا حملـه مـسلحانه در مفهـوم           

 ايـاالت   ،از جملـه اسـرائيل    ـــ    برخي كـشورها نيـز       ،باشد مي منشور ملل متحد     51ماده  
 . پاسخ مثبت داده اند    ،اساس تفسير موسع از دفاع مشروع       بر  ــ فريقاي جنوبي متحده و آ  

 بحـث دفـاع   ، پيمان آتالنتيك شـمالي 5با استناد به ماده اي  سازمان ناتو نيز طي اعالميه 
اياالت متحده را نـوعي حملـه       بر ضد   مشروع جمعي را طرح نمود و عمليات انجام گرفته          

  1.قلمداد نمودكليه اعضاي سازمان  هبمسلحانه 
 3. و دبير كل سازمان ملـل متحـد        2همچنين است نظر شوراي همكاري و امنيت اروپا       

 چرا كـه اگـر      ،ردبرخي از صاحبنظران نيز معتقدند كه نوعي تعارض در قطعنامه وجود دا           
»  صـلح  ضنق«بايست وضعيت مربوط را نوعي       مي ، داشته تأكيدشورا بر حق دفاع از خود       

   .كرده است ميشور قلمداد  من39به مفهوم ماده 
 ،يك عضو ملل متحـد    به  در صورت وقوع حمله مسلحانه      «  ، منشور 51به موجب ماده    

 را بـه عمـل      المللي  بينكه شوراي امنيت اقدامات الزم براي حفظ صلح و امنيت            تا زماني 
و خـواه    خـواه فـردي      ، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتـي دفـاع از خـود               ،آورد

   .»اي وارد نخواهد كرد  لطمه،عيجم دسته
 ايـن  .استفاده نمـوده اسـت  )  Attack  Armed(» حمله مسلحانه«اين ماده از اصطالح 

 و نكته ايـن اسـت       . پيش شرط داشته باشد    ،امر موجب گرديده كه توسل به دفاع از خود        
نـسه   البتـه مـتن فرا     .نمايـد  مياستفاده ن ) Aggression( » تجاوز«كه اين ماده از اصطالح      

 
1. NATO Press Releases ( 2001 ) 124، 12 September 2001 ( http : ///www.nato.int / 

docu/pr/2001/pol. 124 e. htm ) 

2. http // unifo. state. gov / topical / pol / terror. 01101112. htm. 

3. http // unifo. state. gov / topical / pol / terror.01100903. htm. 
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توانـد   مـي استفاده نمـوده كـه   ) Aggression armée(» تجاوز مسلحانه«منشور از اصطالح 
   .نزديكي دو اصطالح حمله ي مسلحانه و تجاوز باشدحاكي از 

 تعريف دقيق و روشني از پديـده تجـاوز نـداريم و             الملل  بين در حقوق    ،از طرف ديگر  
 تعريفـي از  ، صادر كرده اسـت  1974 كه مجمع عمومي در سال       ،3314فقط در قطعنامه    

 اگـر   ،شود كه شوراي امنيـت     مي اين قطعنامه متذكر     ، همچنين .خورد ميتجاوز به چشم    
تواند در آينده از اين تعريف براي موارد مختلف اسـتفاده            مي ،مايل باشد و مصلحت بداند    

دهد كه حتي خود مجمع هم معتقد اسـت كـه ايـن تعريـف         مي نشان   وضوع اين م  .نمايد
 و شوراي امنيت اين آزادي را دارد كه قطعنامـه           ؛اي است براي شوراي امنيت     ا توصيه تنه

 اين قطعنامه ابزاري اسـت بـراي تعريـف          .را كنار بگذارد و خود به نحو ديگري عمل كند         
   .تجاوز بدون اينكه تعهدي براي شوراي امنيت داشته باشد

دهد و استفاده    ميد دولت رخ    دو يا چن  ميان   جنگ   الملل،  بيندر حقوق   بر اين،   عالوه  
 در حقـوق    .بـوده اسـت   نادرسـتي   نامگـذاري   در اين مورد    » جنگ«از واژة   اياالت متحده   

 .باشـد  مـي  قابل انتـساب بـه دولـت ن        ، عمل يك شخص يا موجوديت خصوصي      ،الملل  بين
شود كه آن فـرد يـا        ميرفتار يك فرد يا گروهي از افراد در صورتي عمل يك دولت تلقي              

حقيقت در ارتكاب عمل به دستور يا تحـت هـدايت و كنتـرل آن دولـت عمـل                   گروه در   
  1.نموده باشند

 ،چنانچه دولتي از محاكمه و استرداد مظنونان به عمليات تروريستي خودداري نمايـد            
 المللي  بين تعهدات   ضرا پذيرفت و در اين مورد تنها نق       » حمله مسلحانه «توان بحث    مين

 731ي  هـا    اين موضوع در قطعنامه    . مطرح است  ، دولت لليالم  بينو مسئوليت   پيش آمده   
 تأييـد مريكن و نيز در مـورد سـودان    ـ ا  در خصوص قضيه پان) 1992 (748و ) 1992(

دارد هنگـامي    مـي اظهار   2 آقاي گاجا  .اند  برخي از صاحبنظران اين ديدگاه را پذيرفته       .شد
ولت تنها در صورتي كـه در   آن د،باشدنكه عمليات تروريستي قابل انتساب به يك دولت        

 
1. Report of the International Law Commission ( ILC ) Fifty –Third Session، 2001 ( A/56/10 ) 

PP. 103 -109. 

2. Giorgio Gaja،  In What Sense Was There an Armed Attaek ?  EJIL Discussion Forum. 
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 ، بنـابراين  . است المللي  بين داراي مسئوليت    ،اتخاذ اقدامات پيشگيرانه كافي كوتاهي ورزد     
   .اتفاق افتاده استاي   كه حمله مسلحانه گفتتوان مين

يي كـه نـسبت بـه    هـا توان بـراي برخـورد بـا موجوديت    مي نالملل بيناساس حقوق  بر
آن استفاده نمود مگر آنكـه  » جنگ«قرار دارند از اصطالح  تر نپايياي  شورشيان در مرتبه

   1. مسلماً در جنگ شركت داشته باشد،موجوديت
دانـستن حمـالت    » حملـه مـسلحانه   «رسـد توجيـه شـوراي امنيـت در           مـي به نظـر    
  :  سپتامبر با استدالالت زير قابل توجيه باشد11ترورريستي 

 مجمـع عمـومي و تـا    ،امنيـت شـوراي  (سازمان ملل متحـد و اركـان سياسـي آن         . 1
تواننـد در تغييـر مفـاهيم موجـود در حقـوق             مـي ) حدودي دبيرخانه به رياست دبير كل     

يي بزننـد كـه بـا تحـوالت حقـوق      هـا  توسل به زور نقش داشته باشند و دست به تفـسير    
 حملـه  ، تجـاوز ،ويـژه مفـاهيمي چـون دفـاع از خـود        ه   ب ؛ همسو و همگام باشد    الملل  بين

 ،ئه نشده و شـوراي امنيـت      اتعريفي از آنها ار   ملل   كه در منشور     …لح و  نقض ص  ،مسلحانه
   .ي در تكميل تعاريف داشته استمؤثرنقش 
توانند بـا موضـعگيريها و       مي نيز   المللي  بين هر يك از دولتها و ساير اعضاي جامعه          .2
   .گذار باشندتأثير ،ي خود بر نحوه تفسير منشورها رويه

يباً اقدامات دولتها در قبال اعمال تروريستي بر مبناي دفـاع     تقر ،90 از ابتداي دهه     .3
ايجـاد  دهنـدة     نـشان توانـد    ميخود  اين   مواجه نشده است كه      نيمشروع با مخالفت چندا   

 ايجادكننده تعهدات عرفـي     ، كه در كنار رويه دولتها     ، موضوعي نوعي اعتقاد حقوقي گردد   
   .است
تر شدن مفهـوم دفـاع        وسيع ،شنگتن   گستردگي حمله تروريستي به نيويورك و وا       .4

گيـري يـك عـرف آنـي و فـوري       كند و بايد گفت ايـن حادثـه شـكل          مي تأييدمشروع را   
)Instant Custom ( 2.داشته استدر پي را   

 
1. Jardan Paust Addendum :(( War and Responses to Terrorism )) September 2001، ASIL 

Insights. ( http : //www.asil. org/insights 77.htm ). 

2. Antonio Cassese، OP.Cit.  
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در ) Lex Ferenda(به سمت حقوق مطلـوب  ) Lex Lata(به تعبير ديگر حقوق موجود 
 تـسري   ، به عمليات تروريستي    تحت شرايطي  ،حال حركت است و مفهوم حمله مسلحانه      

   .يافته است
كنـيم  برداشـت    ميشود اين است كه اگر فكر      ميمسئله حساسي كه در اينجا مطرح       

خصوص كشورهاي  ه   ب المللي،  بينشوراي امنيت غلط است و خطرات بزرگي براي جامعه          
يـن   حتماً بايد اقداماتي به عمل آيد تـا جلـوي عرفـي شـدن ا        ،دنبال دارد ه   ب ،جهان سوم 

 نگذاريم اين تعريف بـه  ، به عبارت ديگر. گرفته شود، به هر قيمتي،تعريف جديد از تجاوز  
 شـوراي امنيـت و يـا حتـي     ، در مـوارد مـشابه  ،يك قاعده عرفي تبديل شود تا در آينـده     

 استفاده كنند و عمليالت تروريستي را به يـك گـروه كـه در               وردي ديگر از اين م    ها  دولت
 آن  ،شوراي امنيت در  شدن مسئله   مطرح   قبل از      نسبت دهند و   ،اند  مستقر شده  يكشور
بـه زور متوسـل   خود رأسـاً    ، دارد  حقوقي  مبناي اي  با استناد به اينكه چنين قاعده      ،دولت
  1.شود

وضعيت جديد در سخنراني جرج بوش اول در كنگرة ، 1990 سپتامبر 11 در        
تقريباً يك دهه بعد و . اني توصيف شدبه عنوان فرصتي براي ايجاد نظم نوين جه آمريكا

، جرج بوش دوم حمالت تروريستي به مركز تجارت جهاني 2001 سپتامبر 11درست در
 51براساس اين اظهار، ماده . اياالت متحده تلقي كردبا و پنتاگون را به عنوان جنگ 

وان  پيمان آتالنتيك شمالي به عن5منشور ناظر به دفاع مشروع فردي يا جمعي و ماده
اياالت متحده مورد به ابزار قانوني مرتبط جهت واكنش سريع به حمالت تروريستي 

  .استناد واقع شد
هواپيمـا  .  انجام پـذيرفت   آمريكااياالت متحده   به   حمالتي   2001 سپتامبر سال  11ر  د

يي نمودنـد و از آنهـا بـراي تخريـب        هـا  كربايان هواپيماهاي مسافربري را تبديل به موش      
پـس از ايـن     . هاني و ايراد خسارت به ساختمان پنتاگون اسـتفاده كردنـد          مركز تجارت ج  

عـامالن ايـن   نـسبت بـه     رئيس جمهور اياالت متحده اعالم داشت كه اين كـشور            ،حادثه
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شـد كـه كليـه    آشـكار  چند روز پس از وقوع حمالت،    1.حوادث شديداً اقدام خواهد نمود    
خـارج از   در   سـازماني كـه      ،انـد   بوده »القاعده«عامالن اين حادثه عضو سازمان تروريستي     

 اكتبر گزارشي منتشر ساخت كـه       14 دولت انگليس در  .  افغانستان مشغول فعاليت است   
  2.داد بين گروه القاعده و دولت غيررسمي افغانستان روابط نزديكي وجود دارد مينشان 
ت  از طريـق حمـال   (Operation Enduring Freedom)اين اساس عمليات آزادسازي  بر

هر دو دولت انگلـيس و ايـاالت        . هوايي گسترده و اعزام نيروي زميني افغانستان آغاز شد        
متحده به شوراي امنيت گزارش دادند كه اين عمليات در راسـتاي اعمـال حـق دفـاع از                   

كه توسل به زور در قالب      اي     منشور ملل متحد بوده است، ماده      51خود و طبق مفاد ماده    
   3.دهد مياجازه  (Armed Attack)حمله مسلحانهدفاع از خود را در قبال 

 سپتامبر اعالم كرد كه جنگ با تروريسم طـوالني خواهـد بـود،              11جرج بوش پس از   
شود و حتي پس از سرنگوني رژيم طالبان ادامـه           ميجنگي كه با حمله به افغانستان آغاز        

   4.خواهد يافت
  

   و جنگ پيشگيرانهالملل بينكاران، تروريسم  نومحافظه

آمدنـد كـه     راهيابي بوش به كاخ سـفيد، در اطـراف وي تيمـي گـرد                به محص تأييد  
هـاي   نماينـدگان كمپاني   ،نماينـدگان كمپانيهـاي نفتـي     (نماينده چهار نهاد و نمـاد مهـم         

پـردازان    و نظريه  هاو استراتژيست  ،و تبليغاتي اي    ي رسانه هانمايندگان كمپاني  ،سازي اسلحه
  .دند بوآمريكادر ) سياسي و نظامي

 
1.  Serge Sehememann, “U.S. Attacked,Hijacked Jests Destroy Twin Towers and Hit 

Pentagon in Day of Terror, Peresident Vows to Exact Punishment for “Evil”,N.Y. Times, 

Sept.12,2001.                                 

2.  British Release Evidence Against Bin Laden,www. Salon. Com/news/../2001/10/4/british   

 evidence/print.htm.                                                                                                                      

3.  Letter dated 7 October 2001 of the United States of America to UN.UNSCOR.56 th  sess. 

U.N. DOC. S/2001/946. Letter dated 7 October 2001 of the United Kingdom British and 

Northern Irland to the U.N. UN.DOC.S/2001/947.  

  .76 ص  ،1382 مرداد و شهريور، ، اطالعات سياسي اقتصادي،»الملل جنگ عراق، نقض حقوق بين «،ادبهروز تركز. 4
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پردازان سياسي و نظامي مغز متفكر هرم قدرت و حلقه رابـط ميـان سـه گـروه       نظريه
 مبـاني انديـشه     ورونـد    مـي  به شمار    آمريكامهره اصلي پشت صحنه سياست      شاه     ديگر و 

 ،جملـه  آن از   ؛دهد ميآنها چند اصل است كه مباني فكري حاكمان كاخ سفيد را تشكيل             
  .كارگيري زور براي بقاي دموكراسيه اعتقاد به دموكراسي قوي و ب

 صرفاً انتخاب يـك     2000 در سال  آمريكاانتخاب جرج واكر بوش به رياست جمهوري        
سـر كـار آمـد كـه      جديـد بـر  اي  ت حاكمـه ئـ رئيس جمهور نبود بلكه با انتخـاب وي هي       

   . ت را كامالً متحول ساخآمريكااستراتژي سياست خارجي 
پدر سياسـي نظـامي   . جو كردو و صهيونيسم جست  منشأ اين گروه را بايد در يهوديت        

نا آرت و   ها    كمك افرادي چون   ا ب ،آمريكااو در   . دانند مياين گروه را لئو اشتراوس يهودي       
ي  شـيكاگو  ي انديـشه سياسـي جهـان را در دانـشگاه    هـا  ترين حلقه  سايرين، يكي از قوي   

بـه نـام حلقـه    ي ا  مجموعـه 1973پس از مرگ وي، شاگردانش در سال .  شكل داد  آمريكا
  .وجود آوردنده اشتراوس ب

مبـاني فكـري كـاخ      اكنون   چند اصل است كه اين اصول         مبتني بر  انديشه اشتراوسي 
  :دهد ميسفيد را تشكيل 

   به خير و شرهاي يونان باستان و تقسيم ارزشها بازگشت به انديشه. 1
  ييگرا تحقير نسبيت. 2
  اروپاي روشنگري ها ي دورهها مخالفت با انديشه. 3
  اعتقاد به دموكراسي قوي. 4
   1.كارگيري زور براي بقاي دموكراسيه ب. 5

   با جمع شدن اعضاي حلقه اشتراوسي برگرد بوش، جريان امـور تـا حـد زيـادي از                  
 و »ي پنتـاگون هـا عقاب«  خارج شده و به دست    آمريكاكنترل و نظارت وزارت امور خارجه       

ئي و نظـاميگري افراطـي در       آمريكـا موكراسي قوي    و دو مقوله د    ؛مؤسسه اينتراپرايز افتاد  
  .قرار گرفت  آمريكاي امنيت ملي ستهاس سيارأ

 
، 33 ش،خليج فارس و امنيت ،»كاران جديد در آمريكا  نظامي محافظه ـ  مباني انديشه سياسي« . رستميعلي اكبر. 1
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ماههاي رياست جمهوري بوش مجالي براي عملي شدن پيـدا          نخستين  اين تحول در    
  1. را آماده اجراي اين استراتژي جديد نمودالمللي بين سپتامبر محيط 11 اما حادثه؛نكرد

ادي چون ديـك چنـي، رونالـد رامـسفلد، پـال ولفـو وتيـز و                 اطرافيان اصلي بوش افر   
 رنـد ي نفتي، تسليحاتي و مالي دا      هاريچارد پرل هستند كه عموماً سابقه فعاليت در شركت        

ـ  ـــ  ي خود بايد از قـدرت عظـيم خـويش   شها براي بسط افكار و ارز  آمريكاو معتقدند    ه ب
  2.برداري كند  استفاده و بهره ــخصوص قدرت نظامي

 از  ،رامسفلد به عنوان وزير دفاع و كاندوليزا رايس، مشاور امنيـت ملـي            دونالد  ب  انتخا
تـري   نـه سوي بوش نشان داد كه بايد سياسـت انزواگرايـي را كنـار بگـذارد و نقـش فعاال      

.  سپتامبر باعث شد راستگرايان از اقبال بيشتري برخوردار شـوند          11حادثه. برعهده گيرد 
روهاي دولـت    ان جديد سياست خارجي درآمدند و ميانه      رامسفلد و رايس به عنوان طراح     

. بوش از جمله پاول وزير خارجه و جرج نت رئيس سازمان سيا را در حاشيه قـرار دادنـد                  
بازگشت اليوت آبرامز و ظهور مايكل لدين بر لبه تنـد عـرب سـتيزي سياسـت خـارجي                   

  . افزودآمريكا
 بود كه حلقه مردان رياسـت        سپتامبر نگذشته  11 هنوز چند روزي و حتي ساعاتي از      

جمهوري كامل شد و بوش تام ريـچ را بـه عنـوان وزارت تـازه تأسـيس امنيـت داخلـي                      
  3.برگزيد

 مشروعيت جنگ پيشگيرانه با جنـگ بازدارنـده قابـل      ،المللي  بيناز منظر حقوقدانان     
 مريكاآ با اتكا به اين گفته دانيل وبستر وزير وقت خارجه            ،كاران نومحافظه. مقايسه نيست 

الوقوع كامالً   درصورتي كه ضرورت دفاع در يك تهديد قريب        « كه گفته بود   1841در سال 
آشكار شود، طرف مورد تهديد از اين حـق برخـوردار خواهـد بـود كـه دسـت بـه اقـدام                  

ترين ابـزاري   شايد مهم . ، سعي در مشروع جلوه دادن دكترين خود دارند        »پيشگيرانه بزند 
ن در جهت مشروع جلوه دادن جنگ پيـشگيرانه مـورد قبـول             كه از سوي نومحافظه كارا    

 
مؤسسه فرهنگي مطالعـات و تحقيقـات   (تهران  .)4 كتاب آمريكا ( :كاران آمريكا  تبارشناسي نومحافظه  .زاده مهدي نجف . 1

  .21 ص .1379 ابرار معاصر، المللي بين
  .5  ص.1381، 13  ج.اي مطالعات منطقهفصلنامه مباني نظري سياست خارجي دولت بوش،  .القلم محمود سريع. 2
  .22ص. زاده، همان مهدي نجف. 3
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 در  المللـي   بـين رشد و نضج تروريـسم      .  بوده باشد  المللي  بينقرار گرفته، مسئله تروريسم     
را فراهم نموده تا سياست مهار همراه با بازدارنـدگي بـه سياسـت              اي    ي اخير زمينه  هاسال

  1.دهدجهت جنگ بازدارنده در دولت بوش تغيير 
 بـه صـراحت سياسـت مهـار و        ،2002 در سخنراني اول ژوئـن     ،بوشزمينه،  ن  همي در

بايست جنگ را در جبهه خود دشمن پـي گيـريم و             ميما  « :بازدارندگي را رد كرده گفت    
در جهـاني   .  پيش از آنكه مجالي براي بروز و ظهور يابند، مقابله كنيم           ها،با بدترين تهديد  

ه قابـل اطمينـان عمـل پيـشگيرانه اسـت و مـن       كنيم، تنها را  ميكه امروز در آن زندگي      
 آمريكـا  ،بنـابراين . اطمينان دارم اين سياست در برخورد با تروريـسم مـؤثر خواهـد بـود              

دست به اقدام   اجرا شوند، در برابر آنها      بايست پيش از آنكه تهديدات وحشتناك كامالً         مي
  . »مقتضي بزند

ت، نـ نـشگاه نظـامي وسـت پوي    در داآمريكـا وي در سخنراني خود در جمع نظاميـان     
وي دكتـرين بازدارنـدگي را      . خطوط اصلي راهبرد نظامي تازه اين كشور را ترسـيم كـرد           

، آمريكـا در دكترين نظامي نـوين      : متعلق به دوران سپري شده جنگ سرد خواند و افزود         
وي دربـاره   . كننده محور جنگ با تروريسم خواهد بـود        حمالت پيشگيرانه و ضربات غافل    

ي هادر حمله به مراكز توليد سـالح      اي    كاربرد جنگ افزار هسته   : ترين تصريح كرد  اين دك 
   2. به رسميت شناخته شده است،حل كشتار جمعي، به عنوان آخرين راه

اگر منتظر بمانيم تا تهديدها از قول به فعل درآيند، در آن صورت بـيش از                « :او گفت 
بايد به جنگ دشمن بـرويم      « 3».ادخواهيم د دست   را از    هاحد چشم انتظار نشسته فرصت    

 بـه رويـارويي      ــ پيش از بروز  ــ  ي او را مختل سازيم و با شديدترين تهديدها          ها  و برنامه 
  4.برخيزيم

يك حمله پيشگيرانه امروزه از اين رو ضرورت پيدا كـرده اسـت        : ديك چني نيز گفت   
 سـران و  يها كه درخالل جنـگ سـرد از طريـق اجالسـ          ،ي قبلي تأمين امنيت   هاكه روش 

 
1.  Schle Singer, Jr. Arthur, “Eyeless in Iraq”The New Yourk Review of Books, Volume 50, 

Number 16, October 23,2003.                                                                                                    

2. Fox News, 2 June 2002. 

3. White house, 2 June 2002. 

4. ibid.                                                                                                                      



 165            مفهوم دفاع مشروع و اقدام آمريكا در حمله به افغانستان

توانـد جلـوي حمـالت       مـي ي نـدارد و ن    يشـد، ديگـر كـارآ      مي تأمين   المللي  بيني  هاپيمان
 تأكيـد وي مانند بوش  1.گذارند، بگيرد  مياز خود برجاي ن   اي     كه هيچ نشانه   ، را اهتروريست

  2»خواهيم تا زماني كه خيلي دير شده باشد خويشتنداري كنيم ميما ن«: كرد
ي گروههابر ضد   ناتو، براي اقدام    :  نيز اظهار داشت   آمريكافاع  ونالد رامسفلد وزير د   د   

اي،  ي، بيولوژيكي و هـسته    يتروريست و كشورهاي تهديدكننده و دارنده تسليحات شيميا       
  3.»تواند منتظر دستيابي به يك مدرك كامل باشد ميبيش از اين ن

 : گفـت  ي وزارت دفـاع نيـز     يي شيميا هاميشل فلورنوي كارشناس پيشين تكثير سالح     
 در ارتبـاط بـا انهـدام انبـار     ،ضروري است كه اياالت متحده قبـل از شـكلگيري بحـران        «

مـوارد حملـه   از در برخـي  . تسليحاتي دشـمن، دسـت بـه يـك حملـه پيـشگيرانه بزنـد            
آميـز بـه    فاجعـه حملـه  پيشگيرانه ممكن است بهترين راه يا تنهـا راه جلـوگيري از يـك       

  4.» باشدآمريكا
ي بوش، كالين پاول، دونالـد      ها، بيشتر در سخنراني   آمريكاخارجي  اصول تازه سياست     

تبيـين شـده    ) 2002مـصوب سـپتامبر   (رامسفلد و سرانجام در سند راهبرد امنيـت ملـي         
  5.است
 پيش از انتشار سند راهبرد ملي، در پـنج نوبـت زوايـاي گونـاگون            ،جرج دبليو بوش    

 6.مطرح ساخت المللي بينجديد موقعيت  را در آمريكاسياست خارجي 
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پـذي   امكـان مطالعه سند راهبرد امنيت ملي شناخت ابعاد سياست خارجي بـوش را      
 ....گانه، تنظيم شده است  بخشهاي نهاين سند در. سازد مي

 و  آمريكـا  براي مبارزه با تروريسم جهاني و پيشگيري از حمالت بـه             ها  تقويت اتحاديه 
  ....دوستانش

ي ويژه  ها، متحدان و دوستانش با سالح     آمريكاتن  جلوگيري دشمنان از به خطر انداخ     
      ....كشتار جمعي
 كـه بـه خطـر پديـده تروريـسم،           هـستند  هابخـش همـين   در بحث ما    مهم  محورهاي  

ي ويـژه كـشتار   هاي سركش، خطـر گـسترش سـالح   هاي مبارزه با آن، وضع دولت ها  شيوه
 تنها گزينه مطلـوب  به عنوان  (Preemptive Policy)گيرانهجمعي و سرانجام سياست پيش

  .پردازد مي
ي هاافـزار اتمـي يـا سـالح        ي ديگر به جنگ   اههگرواين احتمال كه گروه القاعده و يا        

كـه گـروه بـوش پيـشنهاد     اي   چاره. ستآمريكاترين نگراني    بيولوژيك مجهز شوند، بزرگ   
است كـه در بخـش پـنجم سـند راهبـرد،      ) (Preemptive attackحملة بازدارنده كند،  مي
 با توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ          ،ي سركش هاخطر دولت :  آن توضيح داده شده است     رةدربا

 اسـت و سـهل انگـاري دوره    الوقـوع  قريـب ي تروريستي، خطـري فـوري و      گروههاآنها با   
  .كلينتن، دشمنان تازه را در موقعيت برتر و بسيار خطرناك قرار داده است

ده بـا تعـابيري چـون        ضمن توصيف دشمنان خطرنـاك در ايـاالت متحـ          ،جرج بوش 
ي سركش يا محور شرارت، ضرورت توسل به اقـدامات فـوري بـراي دفـع خطـر                  ها  دولت

:  وجـود دارد آمريكـا در نظر او سه خطر اصلي بـراي   . قطعي و نزديك را يادآور شده است      
 هـستند و    اهي ضعيف كه پايگاه تروريست    هاي تروريستي با دستيابي جهاني، دولت     هاسازمان

سازمان القاعده و دولت افغانـستان نمونـه دو گـروه نخـست بـه شـمار           . ي سركش هادولت
 .روند مي

 نبايد  ؛اعالم كرد كه گذشت زمان به سود ما نيست        » وضع اتحاديه «بوش در سخنراني  
  1.تر شود بيكار بنشينيم تا خطر نزديك و نزديك

 
1. Jeffery Record, op. cit.  
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 ،هزينه به موقـع اقـدام نكـردن، بـه راسـتي           :  گفت 2002 سپتامبر 10رامسفلد نيز در  
نت تصريح كرد كه جنگ با تروريسم بـا شـيوه   يبوش در وست پو  1.بار خواهد بود   مصيبت

 پـيش از  ،بايـد بـا خطرهـا   . بايد نبرد را در ميدان حريف انجام داد. شود ميدفاعي پيروز ن 
كند كه نبايد اجـازه داد تـا دشـمنان           مي تأكيدسند راهبرد   .  درگير شد  ،آنكه ظاهر شوند  

  .ندضربه نخست را وارد آور
اقـدام  «، بـه مفهـوم سـاخته و پرداختـه گـروه بـوش يعنـي               هاجموع ايـن ديـدگاه    م 
 . انجاميده است» نهگيراپيش

حمله ابتكاري بـه علـت وجـود        « :ست از  ا ي عبارت گيرتعريف رسمي پنتاگون از پيش    
  2.» دشمنالوقوع قريبنشانه انكارناشدني از تهاجم 

 بازدارنـده  بـا جنـگ   (Preventive War)نه در اسناد رسمي پنتاگون، به تفـاوت جنـگ پيـشگيرا   
(Preemtive War) ي اسـت كـه درگيـري    مـوقعيت جنگ پيـشگيرانه آغـاز نبـرد در    . اشاره شده است

  3.نزديك نيست ولي گريزناپذير است و تأخير در آن خطر بزرگي به دنبال دارد  نظامي
 

    نظريات مربوط به دفاع مشروع

   دفاع مشروع سنتي-الف

 پذيرفتـه   ، به عنوان يك قاعده آمره پس از جنگ دوم جهاني          ،ل به زور   توس اصل عدم 
 از تهديـد يـا      المللـي   بـين  را در روابـط      اهـ  منشور ملل متحد دولت    2 ماده 4بند. شده است 

 دادگستري هم اين اصـل را نـه فقـط بـه            المللي  بينديوان  . توسل به زور منع كرده است     
 الملـل   بينعنوان يك اصل اساسي حقوق      كه به   بل عرفي   الملل  بيننوان يك اصل حقوق     ع

  4.به رسميت شناخته است

 
1.  Donald Rumsfeld, “The Price of Inaction Can Be truly Catastrophic”,  Asahi Shimbun, 

(Japan). 10  September 2002.   

2.  US Department of Defence. DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Joint 

Publication. 1-o2 (Washington: Department of Defence. 12 April 2001. P. 333.   

3. ibid. P. 336.                                                                                                                                 

4.  Nicaragua V.United States. ICJ Reports (1986), para. 190.                                                    
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 استثناء حـق دفـاع مـشروع را         الملل  بين اين اصل مسلم حقوق      همنشور ملل متحد ب    
  .افزايد مي

 منشور به عنوان حق ذاتي فـردي يـا جمعـي شناسـايي      51حق دفاع مشروع در ماده    
  .شده است

 زور، حق دفـاع مـشروع در پاسـخ بـه     اصل عدم توسل بهمربوط به مهمترين استثناء   
حمالت است كه در منشور ملل متحد به عنوان يك حق طبيعي مورد اشاره قرار گرفتـه                 

 تـا زمـاني كـه شـوراي     ،يك عضو ملـل متحـد   به  در صورت وقوع حمله مسلحانه      « :است
 را بـه عمـل آورد، هـيچ يـك از            المللي  بينامنيت اقدامات الزم براي حفظ صلح و امنيت         

وارد اي    دفـاع مـشروع فـردي يـا دسـته جمعـي لطمـه             ذاتي  ات اين منشور به حق      مقرر
آورنـد   مـي اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع مشروع به عمل              . نخواهد كرد 

 اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كـه       .فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند     
ارد و به موجب آن براي حفظ صـلح و اعـاده امنيـت             شوراي امنيت بر طبق اين منشور د      

 و در هر موقع كه ضروري تـشخيص دهـد اقـدام الزم بـه عمـل خواهـد آورد،        المللي  بين
  .»ي نخواهد داشتتأثير

  :دارد مي پيمان ناتو نيز بيان 5 ماده
ي آمريكاه يك يا چند عضو در اروپا يا         بنمايند كه حمله مسلحانه      مياعضا موافقت   «  
اي، حـق   شود و در صورت وقـوع چنـين حملـه    ميه تمامي اعضا محسوب    بي حمله   شمال

 … منشور ملل متحد اعمال خواهد شـد،  51دفاع مشروع فردي يا جمعي مندرج در ماده       
هر حمله مسلحانه و تمامي اقدامات متعاقب آن سريعاً به شوراي امنيت گـزارش خواهـد                

قـدامات ضـروري جهـت حفـظ صـلح و           چنين اقداماتي هنگامي كه شوراي امنيت ا      . شد
  ». اتخاذ نمايد متوقف خواهد شدالمللي بينامنيت 

  :ند ازا  عرفي، شرايط دفاع مشروع عبارتالملل بين منشور و حقوق 51با توجه به ماده
اصل ضرورت، فوريت، اجتناب ناپذيري، نداشتن انتخاب ديگر و نداشتن فرصتي براي            

  ؛بررسي و مذاكره
جويانه جهت انتقـام،   فع حمله مسلحانه منحصر شود، نه اقدام تالفيتوسل به زور به د 

  ؛مجازات يا ارعاب عمومي
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  )اصل تناسب (؛توسل به زور بايد با هدف دفع تجاوز مناسب باشد
توسل به زور بايد به محض اينكه تجاوز پايان يافت يا شوراي امنيت اقدامات ضروري               

  .راي امنيت گزارش شود و فوراً به شو؛دگردرا انجام داد متوقف 
ورزند بايد اصول اساسي حقوق بـشردوستانه      مييي كه به دفاع مشروع مبادرت       هادولت

  .را رعايت كنند
 منـشور، دفـاع مـشروع را در صـورت وقـوع حملـه               51 مـاده  :وقوع يك حمله مسلحانه   

تـي اشـاره دارد و بـه    البته اين مـاده بـه مخاصـمات ميـان دول         . شمارد ميمسلحانه مجاز   
  .ندارداي   يك سازمان غيردولتي خارجي يا حمالت تروريستي اشارهةالت مسلحانحم

داشت كه حـق دفـاع مـشروع    اعالم   دادگستري در قضيه نيكاراگوئه      المللي  بينديوان  
كـه بـه حـد يـك حملـه      آميـزي     خـشونت فردي يا جمعي فقط در صورت وقوع اقدامات         

توجه به تعريف مجمع عمـومي از مفهـوم          با   ،ديوان. مجاز خواهد بود  اند،   مسلحانه رسيده 
 در حكم   المللي  بين نتيجه گرفت كه اعزام نيروهاي مسلح منظم به ماوراء مرزهاي            ،تجاوز

 و نيروهاي نامنظم يا مزدورهـا از طريـق          گروههاهمچنين اعزام   . باشد ميحمله مسلحانه   
 ةمـسلحان يك دولت در صورتي كه از چنان شدتي برخوردار باشد كه به حد يـك حملـه                 

   1.شود محسوب ميتوسط نيروهاي منظم رسيده باشد، حمله مسلحانه 
 در صورتي كه دولتي با زوري كه بـه حـد حملـه مـسلحانه نرسـيده باشـد                    ،نابراينب 

تهديد شود بايد به اقداماتي متوسل شود كه كمتر از حد دفاع مشروع مسلحانه باشـد يـا            
 1974مجمـع عمـومي در   . را دريافت كندبراي اعمال اقدام شديدتر مجوز شوراي امنيت

  : ماده است8 مشتمل براين تعريف  .اقدام به تعريف تجاوز نموده است  3314،2در قطعنامه
سـت از كـاربرد نيـروي        ا تجـاوز عبـارت   : دهد مي تعريف كلي از تجاوز ارائه       1در ماده 

ي حاكميت، تماميت ارضي يا اسـتقالل سياسـي كـشور         بر ضد   يك كشور   از سوي   مسلح  
  . ديگر يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد

 
  Op.Cit. Para. 194-195.،1. NicaraGua Case  

2. Definition of Agression United Nations General Assembly Resolution 3314 (xxx) 1974.      

                    



 انستانغاي؛ ويژه اف تحوالت منطقه               170

كند كه پيشي جستن يك كشور در كاربرد نيروي مـسلح مغـاير              مي تصريح   2در ماده 
  .با منشور، نشانه اوليه اقدام تجاوزكارانه به شمار خواهد آمد

 بـه قلمـرو   تهاجم يا حملـه مـسلحانه  : كند مي نيز مصاديقي از تجاوز را ذكر   3در ماده 
 ناشي از تهاجم يـا حملـه مـسلحانه، الحـاق     ، ولو موقت،يك كشور، هرگونه اشغال نظامي   

يـك كـشور،    بر ضد   جابرانه تمام يا بخشي از قلمرو يك كشور، بمباران يا كاربرد سالحي             
وسيله نيروهاي مسلح كشور ديگر، حملـه مـسلحانه   ه محاصره بنادر و سواحل هر كشور ب 

ريايي يا هوايي يا ناوهـاي هـوايي و دريـايي غيرنظـامي يـك كـشور،                 به نيروي زميني، د   
استفاده يك كشور از نيروي مسلح خود در قلمرو كشور همپيمان، ادامـه حـضور نيـروي                 
مسلح يك كشور در سرزمين ديگر پس از انقضاي مهلت پيمـان، اجـازه يـك كـشور بـه                    

عمليـات تجاوزكارانـه    ادن  دكشور ديگر مبني بر اينكه سرزمين خود را به منظـور انجـام              
، گروههـا، نيروهـاي   هـا  ام دستهعزكشوري ثالث در اختيار آن كشور قرار دهد، ا        نسبت به   

عمليـات  دادن  توسط يا از جانـب يـك كـشور بـراي انجـام              به  نامنظم يا مزدوران مسلح     
  .كشور ديگربر ضد مسلحانه 

توانـد   مـي امنيت  عمليات برشمرده شده فوق دربرگيرنده همه موارد نيست و شوراي           
  ) 4ماده( .عمليات ديگري را احراز كند

توانـد عمـل تجـاوز را توجيـه كنـد       گونه مالحظه سياسي، اقتصادي، نظامي و غيره نمـي       و هيچ 
  )5ماده(

بازدارنده دفاع مشروع -ب
∗  

شـود كـه دفـاع مـشروع را در           مـي  دكترينـي مطـرح      ،در حوزه دفـاع مـشروع     اكنون  
معروف شده كه   بازدارنده  اين دكترين به دفاع مشروع      . شمارد ميي خاص مجاز    هاوضعيت

پاسـخ  بازدارنـده   طبـق دفـاع مـشروع       .  دارد دفاع مشروع پيـشگيرانه   تفاوت با   مفهومي م 
وقوع يافته و دولـت قربـاني دريافتـه    اي   يا آنجا كه حملهالوقوع قريبمسلحانه به حمالت    

   .باشد مي مجاز ،است كه حمالت بيشتري در حال طراحي است

 
Preventive – Anticipatory Self – Defence*   
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حمله ابتكاري به علت وجـود      «ست از   بازدارندگي عبارت ا  در تعريف رسمي پنتاگون،     
  1 ». دشمنالوقوع قريبنشانه انكار نشدني از تهاجم 

 حالـت  :شـمرد  ميتوسل به زور را در چند حالت مجاز  بازدارنده  دكترين دفاع مشروع    
ا خطر بالقوه بلكـه مبنـي   نه صرفاً مبني بر تهديد ي اي    كننده اول اين است كه شواهد قانع     

اي مـسلحانه صـورت     احتمـاالً حملـه  ، بنـابراين ، وجـود دارد و   الوقـوع   اي قريـب    بر حملـه  
بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته اسـت و          حالت دوم اين است كه دولتي يك      . گيرد مي

اي مبني بر آمادگي دشمن براي حمله مجدد وجـود           نندهكشواهد آشكار و متقاعد   اكنون  
 در اين حالت نيازي نيست كه دولت قرباني منتظـر وقـوع حملـه ديگـري بمانـد و                    .دارد
 دفاع بايد پـس از گذشـت        ،در اين حالت  .  متوسل شود  بازدارندهتواند به دفاع مشروع      مي

زمان معقولي از حمله ابتدائي صورت گيرد و ويژگي دفاع مناسـب بـا حمـالت مـسلحانه               
 در حال طراحـي يـك سلـسله حمـالت باشـند             اهچنانچه تروريست .  را داشته باشد   بعدي

ــاني  ــت قرب ــيدول ــوگيري از حمــالت   م ــد جهــت جل ــدتوان ــواهد  بع ــا داشــتن ش ي و ب
  2.اي اقدام كند متقاعدكننده

توانـد   مـي افغانـستان   بر ضـد     سپتامبر   11 اقدامات اياالت متحده و متحدانش پس از      
افتاده است و شـواهد قـانع    را در مواردي كه حمالتي اتفاق       بازدارنده  تئوري دفاع مشروع    

 هرچند ايـن حمـالت هنـوز شـروع     ،مبني بر طراحي حمالت بيشتر وجود دارد  اي    كننده
  3.، تقويت كندباشدنشده 
 در بازدارنـدگي  زمان مجاز بـراي توسـل بـه اصـل     المللي بين حقوق و قضات   انادتاس

 و قـواي    دانند كه دشمن آشكارا دست به بـسيج نيـروي نظـامي بزنـد              ميحمله را وقتي    
  .اش آماده حمله باشند زميني، هوائي و دريائي

 
1. US Department of Defence, “An attack initated on the basis of incontrovertible evidence 

that an enemy attack is imminent.”, DOD Dictionary of Military and Associated Terms. 

Joint Publication. 1-02 (Washington: Department of Defence, 12 April. 2001, P. 333.)          

، بهـار  1، ش 17، س فصلنامه سياست خـارجي ، »الملـل  تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بين «في،  محسن شري . 2
  .96 ص .1382

3.  Mary Ellen O’ Cornell, The Myth of Preemptive Self- Defence. American Society of 

International La www. Asial. Org.                           
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 از شرايط   المللي  بيندر متن سند راهبرد امنيت ملي، تعريف استادان حقوق و قضات            
مورد انتقاد قرار گرفته و اعـالم شـده كـه خطـر نزديـك بايـد                 بازدارنده  مشروعيت اقدام   
  1. و اهداف دشمنان امروز تعريف شودهامنطبق بر توانايي

  (Peemptive Self – Defence) دفاع مشروع پيشگيرانه-ج

 منشور ملل متحد يك استثناء آشكار بر ممنوعيت عمومي توسل يكجانبه بـه       51ماده
اين ماده به هيچ وجـه حـق   . زور وارد كرده است و آن دفاع مشروع فردي يا جمعي است  

ي يـا توسـعه      بـه دليـل تـرس از اينكـه آن دولـت در حـال طراحـ                 ،حمله به دولت ديگر   
  .كند مياي ن ي قابل استفاده در حمله احتمالي است، اشارههاسالح

شـود كـه يـك دولـت بـراي           مـي اصطالح دفاع مشروع پيشگيرانه به مـواردي گفتـه          
 حتي در   ،شود ميدولتي ديگر به زور متوسل      از سوي   سركوب هرگونه احتمال حمله آتي      

مله وجود ندارد و مواردي كـه هـيچ        مواردي كه هيچ دليل و اعتقادي مبني بر طراحي ح         
   2.صورت نگرفته استاي  حمله اوليه

اشـاره شـده    بازدارنـده   در اسناد رسمي پنتاگون، به تفاوت جنگ پيشگيرانه با جنگ           
ي است كه درگيري نظـامي نزديـك نيـست    موقعيتجنگ پيشگيرانه آغاز نبرد در   «: است

  3».ولي گريزناپذير است و تأخير در آن خطر بزرگي است
كنند معموالً دو اسـتدالل را    ميحقوقداناني كه از نظريه دفاع مشروع پيشگيرانه دفاع         

 ديويـد  ،(Lee Casey)، لي كيسي (Oscar Schachter)گروهي از جمله اسكار اسكچر . كنند مطرح مي
  (Anthony Clark)و آنتوني كـالرك    (Robert Beck) رابرت بك ،(David Rivkin)ريوكين 

آنها اسـتدالل   4.كنند مي منشور ملل متحد اشاره 51 در ماده (Inherent)  ذاتيبه اصطالح
 

1.  The National Security of U.S.A. P. 15.   

  .3شريفي، ص . 2
 3. A war initated in the blief that military conflict, which is not imminent, is inevitable, and 

that to delay,  would involve great risk.” (Wshington : Department of  Defence، 12 April 

2001. P. 336.              

4.  Lee. A. Casey and David B. Rivkin Anticipiatory Self- Defence against Terrorism is Legal 

December 14 2001. (www. Wlf. Org/U. pload / casey. Pdf); Anthony Clark Arend and Robert 

J. Beck, International Law and the Use of Force 1993; Oscar Achachter ‘The Right of States 

to Use Armed   Force” Mich. L. Review vol. 82, 1984.   



 173            مفهوم دفاع مشروع و اقدام آمريكا در حمله به افغانستان

عـدم وقـوع    حتـي در صـورت   ،كنند كه حقوق عرفي قبل از منشور، دفـاع مـشروع را       مي
كـه  انـد     حـاكي از ايـن    تـر    كارانـه  ي محافظه هابرداشت. داده است  ميحمله مسلحانه اجازه    

 باشـد،  الوقوع قريباي  يرانه را هنگامي كه حملهالملل عرفي دفاع مشروع پيشگ  حقوق بين 
  .نددا ميجاز م

 بايد گفت كه تئوري حق ذاتـي بـر مبنـاي تفـسير حقـوق                ،در پاسخ به اين استدالل    
 توان آن را   مي عرفي قرار دارد كه قبل از منشور ملل متحد جاري بوده است و ن              الملل  بين

 الزمه اثبات اين نظريـه ايـن خواهـد          ،راز طرف ديگ  . براي اين زمان مورد استناد قرار داد      
 و ؛بر تمامي ساختار و اهداف ملل متحد برتري داشته باشـد  » ذاتي«بود كه تنها اصطالح     

  1.است و اين غيرمنطقي است) حمله مسلحانه (51 و ماده2 ماده4نتيجه آن ناديده انگاشتن بند
اصـل قاعـده    برداشت ديگري از نظريه حق ذاتي اين است كه حق دفاع مشروع يـك               

توانسته آن را تغييـر      ميدولتها ن ورد تبعيت   آمره بوده است و منشور ملل متحد يا رويه م         
اما بايد در نظر داشت كه هيچ صاحب نظري دفاع پيـشگيرانه را بـه عنـوان قاعـده                   . دهد

   2.آمره معرفي نكرده است
منـشور ملـل   ي قواعـد   اي نظريه دفاع مشروع پيشگيرانه، به كار      تأييد در   ،گروهي ديگر 

آنها كارآيي قواعد توسل به زور را زير سؤال برده و به تـداوم نقـض      . كنند ميمتحد اشاره   
گيرند كه نظام منشور و قواعـد        ميكنند و نتيجه     ميدولتها اشاره   از سوي   مقررات منشور   

 اقـدامات دولتهـا نقـض حقـوق          از در پاسخ بايد گفت كـه بعـضي       . آن ديگر كارآيي ندارد   
. يري قاعده عرفي جديـد مطـرح شـوند        گ  در جهت شكل  اي    ايد به عنوان رويه   هستند و نب  
  3. و حتي اياالت متحده اصراري بر تغيير قاعده ندارندالمللي بينهم جامعه 

. كننـد  مـي  نظرات علمي عموماً نظريه دفـاع مـشروع پيـشگيرانه را رد              ،به هر ترتيب  
ي هايـد يـا توسـل بـه سـالح          دادگستري نيز در قـضيه مـشروعيت تهد        المللي  بينديوان  
 عرفـي در شـرايط عـادي، صـرف      الملـل   بينبر اين اعتقاد است كه طبق حقوق        اي    هسته

 
1.  Mary Ellen O’cornell op.cit.                                                                                                      

2. ibid.               

3. ibid.                                                                                                                                           
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 ،اي  بنـابراين صـرف داشـتن سـالح هـسته     1.غيرقانوني نيستاي  ي هسته هاداشتن سالح 
  .باشد ميكننده يك حمله مسلحانه غيرقانوني ن بدون تهديد به استفاده، توجيه

 ،بـه عنـوان مثـال     . شـمارد  ميوعيت دفاع پيشگيرانه را مردود      شوراي امنيت نيز مشر   
  از سـوي 1981اسـيديك عـراق در    اي    شوراي امنيت در پاسخ به بمباران رآكتـور هـسته         

اسرائيل با توجيه دفاع پيشگيرانه، اعالم داشت كه حمله نظامي اسرائيل در تضاد آشـكار               
  2.باشد مي المللي بينبا منشور ملل متحد و قواعد 

 و بريتانيا در قضيه ايجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق، به دفاع             آمريكاالت متحده   ايا
 تصميم گرفتند كه حوزه دفاع مشروع را در اين قـضيه            1999و در . مشروع استناد كردند  

موضع آنها اين بود كه فقط هنگام وقوع حمله مـسلحانه بـه زور متوسـل                . گسترده كنند 
حدي گسترده است كه دفاع مشروع پيـشگيرانه را هـم           تانشوند بلكه حوزه دفاع مشروع      

البته آنها صراحتاً به اين حق استناد نكردند و حتي پيشگيرانه بـودن آن را    . گيرد ميدربر  
 زيرا دولتها بيميلي آشـكاري نـسبت بـه دفـاع مـشروع پيـشگيرانه داشـتند و                   ؛رد كردند 

دفـاع مـشروع ادعـايي ايـاالت         به صورت مستقيم يا غيرمستقيم،       ،فرانسه، روسيه و چين   
   3.متحده و بريتانيا را مورد انتقاد قرار دادند

  

   سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع11 حوادثتأثير

 منشور ملـل  51 عموم دولتها تفسير مضيقي از ماده،2001 سپتامبر 11قبل از حوادث  
ستي مـستقر  ي تروريـ ها شبكهدر برابر دولتها حق دفاع مشروع  اكثر. دادند ميمتحد ارائه  

همچنين اكثر دولتهـا اقـدام      . دادند ميي ديگر را مورد شناسائي قرار ن      اهدر سرزمين دولت  
دولتهـا،   و از ديد اكثر   . دانستند ميمسلحانه به قصد جلوگيري از حمالت آتي را مشروع ن         

  .يا دفاع مشروع پيشگيرانه غيرقانوني بودبازدارنده دفاع مشروع 

 
1. Legality of the Use of Force OP.Cit   

2. SC. Res. 487 (June 19. 1981).                                                                                              

 ، ش16، سسياسـت خـارجي   . ترجمه محسن شريفي.الملل و توسل به زور عليه عراق      حقوق بين  .كريستين گري . 3
  .  835-836 صص .1381، پائيز 3
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العمل به حمالت تروريـستي      ريقاي جنوبي در مورد عكس    اياالت متحده، اسرائيل و آف    
 را  هاي تروريست ها  توانند به حق دفاع مشروع استناد كنند و پايگاه         ميكردند كه    مي تأكيد

 51نگرش اين دولتها بـر تفـسير موسـع از مـاده           . در دولت ميزبان مورد حمله قرار دهند      
  . منشور مبتني بود

سـاس اقـدام نظـامي بـه عمـل آورده بودنـد كـه بـا                 البته در مواردي دولتها بر ايـن ا       
 يا انتقاد و اعتـراض عمـومي مواجـه          ،شوراي امنيت يا مجمع عمومي    از سوي   محكوميت  

و يا با اعتـراض چنـداني       قرار گرفت   حمايت  مورد  موارد نيز اين اقدامات     از  در برخي   . شد
  :از جمله. مواجه نشد

  ؛1956يي در مجارستان درآمريكاي خرابكاري هاحمله شوروي به پايگاهــ 
  ؛1981؛عراق دراي  حمله اسرائيل به رآكتورهاي هستهــ 
  ؛1982حمله اسرائيل در پاسخ به حمالت ساف به لبنان درــ 
  ؛1985 د پايگاه ساف در اين كشور درحمله اسرائيل به تونس به علت وجوــ 
 ئي درآمريكايك  به ليبي درپي انفجار در برلين غربي و كشته شدن آمريكاحمله ــ 

  ؛1986
  ؛1993 به عراق درپي آشكار شدن نقشه ترور جرج بوش پدر درآمريكاحمله ــ 
 در آمريكاي ها  به افغانستان و سودان درپي انفجار سفارتخانهآمريكاحمله هوائي ــ 

  ؛1998 تانزانيا و كنيا در
  ؛1991 و بريتانيا درآمريكا  از سويايجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق  ــ

  .2001ي تروريستي منافقين در عراق درها پايگاهدر مورداقدامات ايران ــ 
، شوراي امنيـت طـي دو قطعنامـه         2001 سپتامبر 11پس از وقوع حمالت تروريستي    

 بـه    اين حمالت را محكوم كرد و حق دفـاع مـشروع فـردي يـا جمعـي را                  1373و1368
ازجملـه در دو قطعنامـه فـوق،        ،ي متعـدد  ها  شوراي امنيت در قطعنامه   . رسميت شناخت 

اما در قطعنامه فوق    . شناخت مي» المللي  بينتهديد صلح و امنيت     «اقدامات تروريستي را    
  مصوب 1368بويژه در قطعنامه    . كند مي تأكيدبر حق ذاتي دفاع مشروع فردي و جمعي         

سپتامبر يك حمله اسـت و در   11 كه حادثهكند مي، در مقدمه اعالم 2001  سپتامبر12
كند كه آمادگي بـراي توسـل بـه هـر ابـزاري بـراي مقابلـه بـا اقـدامات                 مي، اعالم   5 بند

  .داردرا تروريستي 
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اياالت متحده صورت پذيرفتـه و آن دولـت         با  بوش بالفاصله اعالم كرد كه يك جنگ        
 اساسـنامه  5 با استناد به ماده ،اي ناتو نيز طي اعالميه . در مقام دفاع از خود برخواهد آمد      

 را آمريكـا در مورد و عمليات انجام گرفته ساخت ، بحث دفاع مشروع جمعي را مطرح   ناتو
همچنين است نظـر شـوراي       1.كليه اعضاي سازمان قلمداد نمود    به  نوعي حمله مسلحانه    
قطعنامـه نيـز بـا رأي موافـق       3.و دبيركل سـازمان ملـل متحـد       2همكاري و امنيت اروپا   

  .ده استشراي امنيت صادر  عضو شو15اء رآاعضاي دائم و اتفاق 
 و بريتانيـا، اعتـراض و مخـالفتي نيـز از سـوي دولتهـا صـورت        آمريكـا در قبال حمالت نظامي  

  .برخي از حقوقدانان معتقدند كه قاعده سنتي دفاع مشروع تغيير كرده و اصالح شده است. نگرفت
  اكتبـر 10 سپتامبر تـا 12 معتقد است كه رويه دولتها بين (Over Bering )آور برينگ 

  .دهد كه قاعده سنتي دفاع مشروع اصالح شده و دامنه آن توسعه يافته است  نشان مي2001
 ، منشور اعتـراض نكردنـد و      51يك از اعضاي شوراي امنيت به تفسير جديد ماده         هيچ

آنتونيو كاسسه معتقد اسـت   4.باشد مي منشور مشروع 51 تفسير موسع ماده  ،بدين ترتيب 
بـه نظـر    .  چارچوب حقوقي دفاع مشروع را تغيير داده است        2001 سپتامبر 11كه حوادث 

رسد كه طي چند روز، رويه تمامي دولتها در اين جهت بود كه يك حمله تروريـستي                  مي
يـك دولـت    از سـوي    يك سازمان تروريستي مانند تجاوز مسلحانه       از سوي   سازمان يافته   

و دول ثالـث بـه حـق دفـاع     تواند به حق دفاع مشروع فـردي   ميباشد و دولت قرباني      مي
  5.مشروع جمعي توسل جويند

 
1. NATO Press Releases (2001) 124, 12 September 2001. (www.. nato. int/docu/pr/2001/pol.               

2.  Unifo. State. Gov/topical/pol/terror. 01101112. Htm.                                                               

3. Unifo. State. Gov/topical/ pol/terror. 01100903. Htm.                                               

4. Over Bring “Military Self-Defence against International Terrorism” (www. Kkrva.                          

e/eng/vswspj/016/bring. Shtml).                         

5  Antonio Cassese Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international 

law. (ejil. Org/ forum-wtc/ny-cassese-02. Html).                                                                    
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  يريگ جهينت

  : بايد، توجيه حقوقي داشته باشده نظامي به افغانستانبراي اينكه حمل
 منـشور و در چـارچوب دفـاع مـشروع سـنتي صـورت         51يا اين حمله بر اساس ماده     

فسير موسـعي   يا بر اساس ت    ؛ با شرايط دفاع مشروع منطبق نيست       گرفته باشد، كه اساساً   
كـه  بازدارنده است    منشور دارند، دفاع مشروع      51 از ماده  هاكه برخي از حقوقدانان و دولت     

 صورت نگرفته بود، حتي با تعريف       آمريكا به   افغانستاناز ناحيه   اي    با توجه به اينكه حمله    
نيـز منطبـق نبـوده،  و يـا آن را دفـاع پيـشگيرانه                بازدارنده   از دفاع    آمريكارسمي دولت   

 39 طبق مـاده   المللي  بيننظر از اينكه احراز تهديد عليه صلح و امنيت            صرف ،ناخت كه ش
منشور با شوراي امنيت است و در صورت احراز اين امر نيز اقدامات نظامي يا غيرنظـامي                 

 با تصميم شوراي امنيت عملي است، لذا ايـن تهـاجم خـالف              42 و 41 در چارچوب مواد  
ه را با تفـسير موسـع       بازدارندآن بوده و  اگر دفاع مشروع        قض  ا و ن  الملل  بينقواعد حقوق   

 الملـل   بـين كه دفاع مشروع پيشگيرانه اساساً در حقـوق          الزم است    پذيرفته شده بدانيم،    
  . باشد ميمردود 

ي نداشـته اسـت و      تـأثير  سپتامبر بر مفهوم دفاع مـشروع        11رسد حوادث  ميبه نظر   
ـ  بازدارندههت تقويت نظريه دفاع مشروع       را در ج   1373 و 1368يها  توان قطعنامه  مين ه  ب

  .غيرقانوني استهمچنان  الملل بين در حقوق بازدارندههنوز دفاع مشروع . كار گرفت
ي شوراي امنيت را درخصوص تروريسم كنار هم بگـذاريم، تمـام ايـن              ها  اگر قطعنامه 

 هـم   دهد كه شوراي امنيـت چگونـه زنجيـروار مـسائل را كنـار              مي به خوبي نشان     واردم
تروريـسم را بـه منزلـه حملـه     بعد گذارد تا زمينه را براي صدور قطعنامه آماده كند و         مي

  .دارددر پي كه دفاع مشروع را اي   حمله ،مسلحانه تلقي كند
 اين مفهوم دفاع مشروع نيست كـه تغييـر يافتـه و تفـسير موسـع از                 ،به عبارت ديگر  

. م حمله مسلحانه تغيير يافتـه اسـت       بلكه مفهو .  منشور معتبر شناخته شده است     51ماده
 سـپتامبر فقـط مـصاديق حملـه مـسلحانه را      11قاعده عرفي ايجاد شده در اثـر حمـالت      

تـوان   مـي  و ن  ؛ سپتامبر را از مصاديق حمله مـسلحانه قـرار داد          11گسترش داد و حمالت   
  .به آن استناد كردبازدارنده براي مشروعيت دفاع 
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