
 

 چکیده

دفاع مشروع یکی از اصطالحات و مفاهیم اساسی در حقوق بین الملل بوده و از                      

چه در این میان قابل تأمل و         ها قرار داشته است، آن     دیرباز مورد توجه و استناد دولت       

باشد که درگذر زمان دچار تحوالتی شده          توجه است ماهیت حقوقی دفاع مشروع می       

یی که امروزه شاهد ارائۀ مفاهیم جدیدی در       است و تغییراتی در آن به میان آمده به گونه

ها از مفهوم حقوقی دفاع      این تعابیر که جدیدترین برداشت     .  قالب دفاع مشروع هستیم    

مشروع میباشند زمینه را برای حملۀ نظامی ایاالت متحده و متحدانش به  کشورهایی                    

ها و مفاهیم   همچون عراق فراهم نمودند؛ اما نکتۀ قابل تأمل این است که این برداشت               

ها ها تا چه اندازه از مشروعیت داشته و اعمالی که بر مبنای این برداشت              برخواسته از آن  

صورت پذیرفته یا خواهند پذیرفت از چه میزان قانونیت و مشروعیت برخوردار بوده و                 

 بررسی ماهیت حقوقی حق دفاع مشروع 

سیید لییی نقیقیی ممی،ومی               :گان  نویسنده

فاار  التحالیل    )سیده فاطمه موسوی و نصغر سیجانی 

 (کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شیراز



 

 .خواهند بود و معیار پذیرش این اعمال به عنوان قاعده دفاع مشروع چیست

 .گیرننه  تجاوز  لرف بین نقمیلدفاع مشروع  دفاع پیش: گان کییدیونژه

 مقدمه

هاا وقاوع    ها و باه تباآ آن     ها و افزون خواهیصلح و امنیت جهانی، به علت وجود جاه طلبی

ها علیه دول دیگر باه خطار افتااده و ایان تاااوزات              حمالت نظامی و یا تهدیدهای برخ دولت

عمومًا منار به خسارات جبران ناپذیر نسبت به افراد نظامی و غیر نظامی شاده، از ایان رهگاذر         

جامعۀ جهانی همواره با چالش بزرگ رو به رو بوده است؛ از سوی دیگر صنعتی شدن جنگ و  

های تاااوز گرانای اسات کاه آساایش و             ها و قساوتتوسعه ابزارهای نظامی، تبلور بی رحمی

افازایش دامناۀ تخریاب و       .  دانناد پیشرفت خود را در گرو نابودی و تخریب حیات دیگران مای 

های نظامی ساخته شده باه دسات باشر باه اصاطالح متمادان و دارای فنااوریهاای                  ویرانی سالح

پیشرفته، تحولی در عرصۀ حقوق بین الملل ایااد کرده که بر اساا  آن کناترول تاسلیحات و         

ایااد تمهیدات حقوقی برای دفاع مشروع، مبدال به یک خواست عمومی و اصل پایۀ ملل متحد 

بار ایان    .  گانی است منشور به عنوان تعهد قطعی و همه  2از مادۀ  4مؤید این ادعا بند .  شده است

اسا  ممنوعیت تهدید و یا توسل به زور به عنوان یکی از اصول در حقوق بیان الملال معرافای       

 (.535: 5831نمامیان؛)شده و مورد تأکید قرار گرفته است

شود و به گفتۀ تاریخ نگاار    های جنگ تفکیک قایل میواتل میان دالیل جنگ و بهانه      

پولیاب علال    .  دادکند که این دو مفهوم را در برابر هام قارار مای        یونان باستان پولیب استناد می

شود و منظور از بهانه علال توجیهای      داند که موجب اقدام به جنگ میهایی میجنگ را انگیزه

واتل اظهار میداشت کاه     .  شود مرتکب به خود اجازۀ اقدام را  به جنگ  بدهد را که موجب می

علل واقعی جنگ در واقآ همان عوامل توجیه کننده جنگ هستند؛ اما در عین حال معتقد بود  »

شود؛ اما تنها ظاهری از علات دارد و حاتی میتواناد         بهانه چیزی است که به عنوان علت بیان می

ها اهمیت چنادانی ندارناد کاه         برخی از بهانه»دارد وی در ادامه بیان می.   «چیزی بی مبنا باشد

بتوانند توجیه کننده اقدام به جنگ باشند و تنها بدین منظور بیان شده اند که پوششی بر اهادا   
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ها که به میانۀ   این تحلیل(  212:  5831تاورنیه؛ . )«های نا موجه دیگر باشندجاه طلبانه و یا انگیزه

گردد امروز هم کامالً معتبر هستند، هر چند که تا کنون حقاوق بیان الملال           قرن هادهم بر می

 .عمیقاً دگرگون شده است

های نوینی در رابطه با ممنوعیت هر گونه توسل به اینک در آغاز هزارۀ جدید، دیدگاه      

الملل ابراز شده که تفسیر حدود توسل مشروع را به زور و ماسلحانه در        زور در نظام حقوق بین

دفاع مشروع از قواعد مهام حقاوق         .  صحنۀ جهانی به مسأله جدی و پر تنش تبدیل ساخته است

هاای جهاانی اول و      های آغازین قرن بیستم و به ویژه پا  از جناگ    بین الملل است که از سال

ابعااد گاسترده فااایآ اناسانی دو          (.  532:  5831نمامیاان؛   )دوم اهمیت شایانی پیدا نموده اسات    

های متعدد پ  از آن با توسال باه دساتاویز دفااع ماشروع، لازوم               جنگ جهانی و وقوع جنگ

 .طلبدبررسی ابعاد حقوقی آن را در عرصۀ بین المللی می

 بررسی ماهیت حقوقی حق دفاع مشروع: ف،ل نول

 کییات: گفتار نول 

 تمریف دفاع مشروع -1

در حقوق داخلی حق دفاع از خاود   .  دفاع مشروع قاعده اقتبا  شده از حقوق داخلی است 

. شاود، حاق دفااع ماشروع اسات          یی که از ناحیۀ دیگری وارد مییا اموال خود در مقابل صدمه

پاسخگویی زور به وسیلۀ زور حتی اگر منار به قتل شود، به منظور دفاع از شخص خود، اموال   

دفاع ماشروع را در     .  گرددو مسکن یا یکی از اعضای فامیل خود نیز دفاع مشروع محسوب می   

دفاع مشروع حقی اسات کاه        »:  گونه تعریف کردتوان اینحقوق بین الملل به طور اختلار می

گی سیاسای   ها همبسته توانند از خود و همچنین از کشورهایی که با آن کشورها براسا  آن می

و امنیتی دارند در مقابل حملۀ مسلحانه با عک  العمل نظامی فوری به طور انفارادی یاا جمعای      

 (1: 5815نادری؛ . )«دفاع نمایند
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 حقوق مشابه حق دفاع مشروع -2

 self- help))خودیاری : نقف

حقا خودیاری، کاربرد زور برای احقاق حق خویش است که نبایاد باا دفااع ماشروع                  

دیگر متفاوت است که اصل دفاع ماشروع  معنا و کاربرد این دو از این جهت با یک.  اشتباه شود

برای حمایت از حقوق مهم و اساسی، زمانی قابل اعمال است که وسیله مناسب دیگاری بارای         

مضاافًا آن که نقش دفااع ماشروع صرفاااً        .  حفاظت از حقاوق اساسی مزبور وجود نداشته باشد

در واقآ برای دفاع از وضعیت  موجود در برابر حملاه و خطار باسیار جادای             . دفاعی بوده است

در مقابل، اصل خودیاری برای اجرای حقی، مثالً به دسات آوردن       .  گیردمورد استفاده قرار می

در .  شود و برخی اوقاات نایز دارای وصاف انتقاامی اسات               طلب و یا اجرای حکمی اعمال می

جامعۀ بین المللی، قبل از تلویب منشور سازمان ملل متحد، اصل خاود یااری در روابای میاان          

ها معمول بوده؛ اما نظر به این که منشور در فلل هفتم خود مأموریت حفظ و پاساداری        دولت

از صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار نموده است و از طرفی هم، در بند ساوم  

ها متعهد شده اند اختالفات شان را از طریق مسالمت آمیز حل و فالل        منشور، دولت 2از مادۀ 

.هاا جهات توسال باه زور اعطاا نمایاد             تواند مشروعیتی باه دولات     نمایند، اصل خودیاری نمی

 (511ابراهیمی؛ )

  (necessity)ضرورت: ب 

در حقوق بین الملل حالت ضرورت، وضعیتی است که در آن تنها وسیلۀ دولت برای حفاظ  

منافآ اساسی در مقابل خطر شدید و حتمی، اتخاذ رفتار مغایر با تعهد بین المللی نسبت به دولت  

شود از قواعد آمره حقاوق بیان الملال ناشای شاده یاا در               اگر تعهدی که نقض می.  دیگر باشد

تواناد باه حالات      یی امکان توسل به حالت ضارورت ماستثنی شاده، ایان دولات نمای              عهدنامه

در حالت ضرورت موجودیت خود دولت، بقای سیاسی یا اقتالادی آن   .  ضرورت متوسل شود

 .افتد، منشور ملل متحد، استفاده از حالت ضرورت را غیر قابل قبول دانسته استبه خطر می
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 self- preservation))حق حفظ موجودیت : ج

اعمال حق حفظ موجودیت اساساً مبتنی بر نظریۀ خطر است و به خال  دفاع مشروع، الزم    

این دکترین، دکترین سنتی در حقوق بین الملل است که مورد قبول منشور ملال متحاد         .  نیست

هاا اقتاضا    نفآ باشند و مناافآ آن      ها هر جا که ذی براسا  این دکترین، دولت.  قرار نگرفته است

 (.41: 5828خسروی؛ )توانند با نیروی زور به حفظ و اعادۀ تعادل قوا اقدام نمایند کند، می

 تاریخچۀ دفاع مشروع در حقوق بین نقمیل -3

 1616دفاع مشروع تا سال . 1-3

یی که توانست در دوران باستان، و به خلوص قرون وسطی، توسل بی قید و شرط به   نظریه

نظریۀ جناگ ماشروع، اساسااً       .  زور را تا اندازۀ محدود کند، نظریۀ جنگ مشروع یا عادالنه بود

این نظریه را برای اولین بار باه عناوان        .  ها تداوم داشته استدارای ریشۀ مذهبی است که تا قرن

هاایی را   آگوساتین جناگ   .  یک نظریۀ مستقل حقوقی، سیسرون سیاستمدار رومی اعاالم کارد       

داند که جنبۀ تدافعی داشته باشند و اگر هم تعرضی هستند، به تالفی تااوز به حق و    مشروع می

گروسیو  تنها مبادرت به جنگ مشروع را مااز .  یا جهت جبران خسارتی صورت گرفته باشد

عادالتی باشاد و تاشخیص       به نظر وی، جنگ زمانی مشروع است که پاسخ به یک بای    .  داندمی

 (. 512-511همان ؛ )عدالتی به عهدۀ حقوق طبیعی استموارد بی

مثاال کالسایک اعماال حاق دفااع ماشروع، قاضیۀ               (  5151)از نظر عملی تا این زمان         

در این واقعه برای جواز استفاده از حق دفاع مشروع اصولی بیان گردید کاه در        .  کارولین است

 5382جریان بدین شرح بوده است کاه در طای شاورش           .  علر حاضر نیز کاربرد اجرایی دارد

کانادا، طرفداران شورش در نزدیکی بوفالو اجتماع کرده و عده زیادی از اتباع امریکا و کاناادا    

هاا چاادر    کنار رودخانۀ نیاگارا در قسمت مرز کانادا با قلد آشکاری برای کمک باه شورشای   

دساامبر آن ساال قاوای         21در  .  شادند زدند و به وسیلۀ قایق موتوری کاارولین تقویات مای     می

شاود و   انگلی  از کانادا وارد قلمرو امریکا شده و قایق موتوری کارولین توقیف و معدوم مای      

وزیر خارجۀ بریتانیا توجیه کرده اسات اقادام کاشتی،      .  شونددو نفر از اتباع امریکا نیز کشته می

 بررسی ماهیت حقوقی حق دفاع مشروع سال سوم  01



 

خلوصیت دزدی دریایی دارد و انگلی  بر اسا  ضرورت دفاع از خود و حفاظ خاود عمال       

ضرورت دفااع   »کناد دولت بریتانیا  وزیر خارجۀ ایاالت متحده نیز درخاواست می.  کرده است

مشاااااروع، فوریاااات، قطعیاااات عاااادم امکااااان انتخاااااب راه دیگاااار را بااااه ا بااااات                                                       

 (. 51: 5815نادری؛ )« برساند

گردد کاه حاق دفااع ماشروع در ابتادا جزئای از                 با توجه به سوابق موجود آشکار می      

رفته و بر اسا  آن هار دولاتی میتواناسته بارای حفاظ            فرضیۀ حق حفظ موجودیت به شمار می

 (.82: 5821ا نی عشری؛ )منافآ خود به هر اقدامی توسل جوید 

 1691تا  1616دفاع مشروع نز سال . 2-3

 جایگاه دفاع مشروع در میثاق جاممۀ میل : نقف

میثاق تالش کرد تا پایانی برای مفهوم قرن ناوزدهم ضارورت جناگ باه عناوان مشخاله                 

 :حاکمیت قایل شود و از سه شیوه استفاده نمود

در هر جنگ یا تهدید جنگی خواه مستقیماً مربوط به یکی از : ذکر کرد 55نخست، در مادۀ 

اعضای جامعه باشد یا نباشد جامعه ذینفآ و مکلف به اناام اقدامات الزم برای صایانت حقیقای      

صلح ملل است و نیز هر یک از اعضای جامعه محق است، توجه مامآ عمومی یا شاورا را، باه      

هر قضیۀ مخل روابی بین الملل و یا تهدیدکننده صلح، و روابی حسنۀ ملل را که صلح منوط به    

 .آن است، جلب نماید

ملزم شدند که تمامیت ارضی و اساتقالل سیاسای دیگار اعاضا را            51دوم، اعضا طبق مادۀ  

 . شدطرفی محسوب میعلیه تهاجم خارجی حفظ نمایند و این پایانی برای مفهوم بی

تمام اعضای جامعاه   :  مقرر کرد 52سوم، میثاق جنگ را منآ نکرد، بلکه به جای آن در مادۀ 

ها اختالفی ایااد شود که احتماااًل مناار باه قطاآ روابای شاود، آن               پذیرند هر گاه میان آنمی

های قضایی کرده یا از هیئت تحقیق تاشکیل شاده      اختال  را به داوری تسلیم یا رجوع به شیوه

توسی شورا استفاده کنند که در هیچ موردپیش از انقضای سه مااه از صادور حکام داوران یاا           

 .اخذ تلمیم قضایی و یا ارائۀ گزارش شورا به جنگ متوسل نشوند
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شود کاه   مطابق بند یک این ماده فرض می  .  میثاق جامعۀ ملل است 51نکتۀ مهم دیگر مادۀ  

لذا تمام اعضا متعهاد باه      .  متااوز به طور خود به خود مرتکب جنگ علیه تمام اعضا شده است

 (. 533: 5831نمامیان؛ )های اقتلادی و مالی و قطآ روابی با وی بودندبر قراری تحریم

های حل نخسات، الزام به استفاده از رویه:  ماواد میثااق در باردارندۀ دو عنلار عماده است 

هایی علیه دولتی که باا نقاض ماواد      و رفآ مسالمت آمیز اختالفات و دوم، مقرر نمودن ماازات

 (.15: 5811ملفا؛ )ورزید  به جنگ مبادرت می 51یا 52،58

 دفاع مشروع و پیمان پاریس: ب 
های عضو، رسماً اعالم داشتند که توسل باه جناگ بارای حال             به موجب این پیمان، دولت

اختالفات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملای در روابای شاان تقبیاح            

 های مسالمت آمیز حل و رفاآ    شان را تنها از راه شوند اختالفات و منازعاتکنند و متعهد میمی

هاا سالب کارده      نمایند، بر خال  میثاق، پیمان بریان گلوک  حق توسل به جنگ را از دولات       

توان دریافت که جنگ در مورد دفاع  است؛ اما به رغم این منآ، از پیمان و شرایی همراه آن می

خاسروی؛  )باشاد مشروع و اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده مااز مای      

5828 :513.) 

 میشور میل متحد و دفاع مشروع. 3-3

در صورتی که حملۀ   »:  در فلل هفتم منشور ملل متحد به شرح زیر بیان شده است 15مادۀ 

یی علیه هر یک از کشورهای عضو سازمان ملال متحاد صاورت پاذیرد، ماادامی کاه               مسلحانه

شورای امنیت اقداماتی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به انااام نرساانده باشااد، هیاچ             

ها در دفااع از خاود باه صاورت            یک از مقاررات منشاور ملل متحاد ماانآ اعمال حق ذاتی آن  

 .«فردی یا جمعی نخواهد بود

 میشور میل متحد  11تفسیر موسّع و مضیق مادۀ : نقف 
در تفسیر مضیق دفاع مشروع، این حق به عنوان استثنایی براصل عدم توسل باه زور توسای         

انااام  (  حملاۀ نظاامی   )باشد که بر اسا  منشور ملل متحد صرفًا و فقی چناان کاه          کشورها می

 بررسی ماهیت حقوقی حق دفاع مشروع سال سوم  03



 

به این معنا که حق دفاع مشروع در مقابل  اقدامی خلومت آمیز که در    .  شود، قابل اعمال است

هاای  عین حال حملۀ نظامی نیست، وجود ندارد؛ اگار چاه در مقابال چنیان اقاداماتی واکناش                

هم چنین تفسیر مضیق از مفهاوم دفااع را باه صاورت دفااع                 .  غیرنظامی قابل اعمال خواهد بود

شاود، ماااز    یی که منتهی به حملاۀ نظاامی نمای      ابتدایی یا پیش گیرانه در مقابل تهدید به حمله

تلریح دارد دفاع مشروع فقی در زمانی قابل اعماال اسات     (  15)ندانسته؛ بر این اسا  که مادۀ 

و کسانی که قایل به تفاسیر موساآ از مفهاوم دفااع ماشروع                «  رخ داده باشد»که حملۀ نظامی 

مناشور قابال    (  15)منادر  در ماادۀ      «  حملۀ نظامی»هستند، معتقدند که دفاع مشروع در مقابل 

شود نیز یی هم که برحملۀ  نظامی منتهی نمیاعمال نیست؛ بلکه در مقابل حملۀ احتمالی یا حمله

 .جایز خواهد بود

باه ایان دلیال      (  15)کنند که تدوین دفاع مشروع در ماادۀ         طرفداران این نظریه استدالل می

نبوده که دفاع مشروع مندر  در منشور، جایگزین دفاع منشور در حقوق عرفی پیش از مناشور    

برخای از کاشورها     .  نیز، مبیین همین امار اسات     (  15)در مادۀ «  حق ذاتی»شود و در  عبارت 

های زورمدارانه و باه   براسا  تفسیر موسآ از حق دفاع مشروع، اقدامات ضد تروریستی با روش

گیرانه، مداخله و یا اقدامات متقابال نظاامی را      شکل اقدامات تالفی جویانه،دفاع ابتدایی و پیش

این کشورها اعمال تروریاستی را باا خطار         .  بااستناد برهمین ماده، دفاع مشروع قلمداد کرده اند

منشور دانسته و دفاع مشروع را جاایز شامرده        (  15)مندر  در مادۀ «  حملۀ نظامی»آن، برابر با 

هاای بعادی    باروشن شدن چارچوب حقوقی دفااع ماشروع درفالل          (.  15:  5831صادقی؛ )اند 

 .گرددتحقیق، نادرست بودن تفسیر اخیرروشن می

 میشور میل متحد و لرف حقوق بین نقمیل : ب

صاورت فیزیکای و ماادی باه خاود            « تهاجم»طبق حقوق عرفی، استفاده از زور حتی اگر 

تنهاا چایزی کاه ماورد        .  باشدنگیرد؛ بلکه به صورت تهاجم اقتلادی یا تبلیغاتی باشد، مااز می

اکناون بایاد    .  نیاز است وجود ضرورت و نیاز فوری و غالب، برای توسل به اقدام قهاری اسات     

دید تلویب منشور ملل متحد که در حکم قانون اساسی بین المللی پ  از جناگ جهاانی دوم     

1393، خ3ش 09 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

همان طور که گفته شد در ایان ماورد دو        .  است چه تأ یری بر حقوق عرفی مذکور داشته است

رود یا هنگامی که خطار   به طور مشخص مواردی که فقی بیم تااوز می.  نوع تفسیر وجود دارد

جنبه خشونت آمیز و قاهره ندارد و یا برای حفظ منافعی به جز حفظ تمامیات سارزمینی اسات،      

 .باشدمااز نمی

نظریۀ فوق توسی اکثریت قضات در دعوای نیکاراگوا، اتخاذ گردید؛ از ساوی دیگار           

 15برخی از قضات مانند جنینگز و شوبل بر این نظر بودند که حق عرفی دفاع به موجاب ماادۀ        

معتقدند که قلمارو حقاوق      «  براون لی »گان مانند   برخی از نویسنده.  منشور محدود نشده است

شود، نبوده است؛ بنابراین، قلمارو        در مورد حق دفاع، به وسعتی که ادعا می 5141عرفی قبل از 

اکثریت اعضای سازمان ملل متحد حق دفااع منادر          .  دقیق حق دفاع مشروع مورد بحث است

کنند؛ اما کشورهای قدرتمند طرفدار تفسیر موساآ هاستند  در آن ماده را به طور مضیاق تفسیر می

ها را طباق حقاوق عرفای        ها بلکه منافآ آنکه نه تنها شامل تمامیت ارضی و استقالل سیاسی آن

 (. 584-588: 5822مقتدر؛ )گیرد  قبل از منشور، نیز در بر می

 قطمیامۀ تمریف تجاوز و دفاع مشروع: گفتار دوم

 وجود تجاوز -1

یکی از شرایی اساسی استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تااوز است؛ به این معنی کاه بایاد    

در واقاآ   .  تااوز صورت گیرد تا به منظور مقابله باا آن اساتفاده از دفااع ماشروع ماااز باشاد                  

نیز بر این عقیاده   «  لوترپاخت».  باشنداصطالح دفاع مشروع و تااوز الزم و ملزوم یکدیگر می

باشاد؛ ولای ماشکل اصالی در ایان راه             است که مفهوم تااوز مکمل مفهوم دفاع ماشروع مای    

 (. 512: 5828خسروی؛ )تعریف حدود تااوز است 

 قطمیامۀ تمریف تجاوز و نرزش حقوقی آن  -2  

را کاه برابار مفهاوم تاااوز اسات،            «  وقوع حملۀ مسلحانه  »، 15منشور ملل متحد  در مادۀ 

تنها در  .  دهدداند؛ اما در ماموع تعریفی از تااوز به دست نمیمی«   حق دفاع مشروع»موجد 

مامآ عمومای ساازمان    .  ، تشخیص عمل تااوز را بر عهده شورای امنیت گذاشته است81مادۀ 
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را با عناوان      8854، قطعنامۀ شماره 5124دسامبر  54ها تالش، باالخره در ملل متحد پ  از سال

مااده    3این قطعنامه شامل یاک مقدماۀ کوتااه و           .  به تلویب رسانید«  قطعنامۀ تعریف تااوز»

تااوز عبارتست از کاربرد نیروی مسلح به وسایلۀ یاک کاشور       »قطعنامه،  5طبق مادۀ .  باشد می

هاای  علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی کشور دیگر یا کااربرد آن از دیگار راه          

 4این ماده اقتباسای از بناد       .  «یی که در این تعریف آمده استمغایر با منشور ملل متحد به گونه

قطعنامه، پیشی جستن یک کشور در کاربرد نیروی مسلح مغایر   2طبق مادۀ .  منشور است 2مادۀ 

تواند   با منشور نشانۀ اوالیه ی اقدامی تااوزکارانه به شمار خواهد آمد، گر چه شورای امنیت می  

نتیاه بگیرد که احراز وقوع تااوز با توجه به دیگر شرایی مربوط، ازجمله کافی نباودن شادت    

در ماوردارزش حقوقای قطعناماه بایاد          .  ها قابل توجیه نیاست   اقدامات به عمل آمده یا نتایج آن

گای و ارتبااط حقوقای و منطقای برخاوردار             آن،قطعنامه از یک پیوساته  3گفت اوالً طبق مادۀ 

یی مستقل از دیگر مواد آن ماورد اجارا و        است؛ به نحوی که هیچ یک از موادآن نباید به گونه

 انیاً، هیچ کدام از مقررات آن نباید چنان تفسیر شود که شامول مناشور ملال         .  تفسیر قرار گیرد

 (.148-145: 5832ضیایی؛ )متحدرا به نحوی از انحا گسترش داده و یا محدود کند 

 تجاوز -3 

 حمیۀ مسیحانۀ مستقیم         : نقف

های تااوز کارانه و تهدید و استعمال زور به منظور تاااوز باه مرزهاای کاشورهای            جنگ

دیگر به عنوان وسیلۀ حل اختالفات بین المللی، ارضی یاا ماسایل مرباوط باه مرزهاای کاشور                 

در این تعریاف عناصاری مانناد نیاات حملاه یاا نیاات                .  گردددیگر، تااوز مستقیم محسوب می

 8از دید ماادۀ    .  دستی در حمله و شدت و دامنۀ ا ر حمله، تعیین کننده هستندتااوزکارانه، پیش

 :آیندقطعنامۀ تعریف تااوز، موارد زیر اقدامات تااوزکارانه مستقیم به حساب می

تهاجم یا حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولاتی دیگار یاا هار گوناه اشاغال               -

نظامی، هر چند موقت، ناشی از تهاجم یا حمله یا هر گونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت با    

 .استفاده از زور

1393، خ3ش 08 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

بمباران سرزمین یک دولت توسی نیروهای مسلح دولتی دیگر، یا کاربرد هر ناوع ساالح      -

 .توسی یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر

 .محاصرۀ بنادر یا سواحل یک دولت توسی نیروهای مسلح دولتی دیگر -

هاای  حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یاا هوایای یاا ناوگاان            -

 .هوایی و دریایی دولتی دیگر

استفادۀ یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایی مورد توافق با دولاتی دیگار کاه در             -

سرزمین آن مستقر شده اند، یا ادامۀ حضور آن نیروها در این سرزمین پ  از پایان مدت ماورد    

 (.514-512: 5828خسروی؛ )توافق 

 حمیۀ مسیحانۀ غیر مستقیم: ب

قطعناامۀ تعریف تااوز اختلااص باه اعماال تاااوزکااارانۀ            8مادۀ « چ»و بند «  »بند  

اجازۀ یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در    »:  داردبیان می«   »بند .  غیارمستقیام دارد

 .«اختیار دولتی دیگر قرار داده است به منظور اناام اقدامی تااوزکارانه علیه دولت  الث

 .دهد که در تااوز ممکن است دو دولت مقلر باشنداین بند نشان می

 .دهد سرزمینش برای اقدام تااوزکارانه مورد استفاده قرار گیرددولتی که اجازه می - 

ورزد یاا دامناه آن را        دولتی که با به دست آوردن این اجازه به چنان اقدامی مبادرت می   - 

ها، نیروهای نامنظم یا مازدوران    ها، گروهاعزام دسته»:  داردمقرر می«  چ»بند.  دهدگسترش می

مسلح توسی یا از جانب یک دولت به منظور اناام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر یا درگیر  

آشکار است که این بند تاااوز اقتالادی و          «  .شدن قابل مالحظۀ دولت مزبور در آن عملیات

گیرد؛ زیرا، مقلود از اقدامات تااوزکارانه غیر مستقیم آن اسات کاه        ایدیولوژی را در بر نمی

های ناامنظم ماسلح، حاکمیات و         دولتی بدون استفاده از نیروهای مسلح خود از راه اعزام گروه 

در صاورت تحقاق هار یاک از ماوارد             .  تمامیت ارضی دولتی دیگر را مورد تعرض قرار دهاد   

مناشور    15تواند به استناد ماادۀ     مذکور در این دو بند، کشوری که مورد تااوز قرار گرفته، می

 (.81عبدالرحمان و دیگران؛ )ملل متحد از حاکمیت خود دفاع نماید 
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 آغاز تجاوز و آثار ق،د تجاوز: ج

تقدم در حمله با این که از نظر تشخیص دولاتی کاه مرتکاب حملاۀ ماسلحانه شاده اسات                  

توان گفت که فقی دولتی که بدواً حمله را آغااز کارده     اهمیت آشکاری دارد، با این حال نمی

شود؛ چه این احتمال وجود دارد که دولت مدافآ نیز پ  از مقابله باا   است متااوز محسوب می

حمله به اقدامات نظامی خود ادامه دهد و حالت تهاجمی به خود بگیرد؛ باه همیان دلیال نقاش          

قلد را نبایستی از نظر دور داشات حاتی اقاداماتی کاه در تحات لاوای دفااع ماشروع انااام                       

پذیرد، ممکن است با نیت تااوز باشد یا بر عک ، یا اعمال ظااهرًا تااوزکاراناه باه قالد              می

مشکل این است که دولتی که مورد حمله قارار گرفتاه، باه صاورت          .  دفاع صورت گرفته باشد

طبیعی حق دارد از خود دفاع کند و فرصت این را نخواهد داشت که اناام دفاع ماشروع را تاا         

 (.  511: 5828خسروی؛ )بررسی عنلر قلد به تعویق اندازند 

 خ،وصیات تجاوز مسیحانه  -9

 نز جهت نستفاده نز سالح : نقف
که در اقدامات خلمانه علیه یک دولت سالح به کار گرفته ناشود؛ مانناد آتاش زدن       چنان
که در اقادامات تهاجمای    شود؛ لیکن چنانهای اطرا  مرز، حملۀ مسلحانه محسوب نمیجنگل

یک کشور علیه کشور دیگر به نحوی از انحا سالح استعمال شود حتی سالحی که استعمال آن 
هاای  هاا، ساالح   از جمله ایان ساالح   .  کندفاقد ا ر تخریبی باشد، حملۀ مسلحانه ملداق پیدا می

شاود؛ زیارا،      استفاده از این سالح ها حملۀ ماسلحانه محاسوب مای      .  شیمیایی و میکروبی هستند
همچنین این ناوع  .  مراجآ صالحیت دار بین المللی استفاده از این نوع سالح را جنگ دانسته اند

هاای تخریابی جمعای اسات        رود و از ساالح    ها بارای انهادام جاان و ماال باه کاار مای                 سالح
 (. 12: 5815نادری؛)

 نز جهت متجاوز : ب

های نظامی و نیروهاای هوایای، دریاایی و زمیانی و               حملۀ مسلحانه بایستی به وسیلۀ سازمان

با ایان   .  گیردسایر نیروهای تحت کنترول وزارت دفاع یا وزارت جنگ یک کشور صورت می 

وصف اگر حمله به وسیلۀ نیروهای بومی، پولیسی، امنیتی که ممکن است از تاهایزات جنگای     

1393، خ3ش 06 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

باه هار صاورت در       .  سنگینی هم استفاده ننمایند، صورت گایرد، بااز تفااوتی نخواهاد داشات            

مواردی که مسؤولیت عملیات دستاات ماسلح و شورشای متوجاه هیاچ دولاتی نباشاد، دفااع                

 (. 18: 5815نادری؛ )ملداق پیدا نخواهد کرد  15مشروع مادۀ 

 دفاع مشروع قبل نز وقوع تجاوز  -1 

حقوق بین الملل عرفی در موارد خطر قریب الوقوع، قبل از حملۀ مسلحانه، استفاده از حاق        

یک از مقاررات    هیچ»:  منشور مبنی بر این که    15با تلویب مادۀ .  داددفاع مشروع را اجازه می

ایان ماسأله پیاش      «  .منشور به حق طبیعی دفاع مشروع فردی و جمعی لطمه وارد نخواهد کارد    

دهد یا خیر؟ شاورای     آید که آیا این ماده، حق دفاع مشروع را قبل از وقوع تااوز اجازه میمی

امنیت شرط الزم برای دفاع مشروع را وقوع حملۀ مسلحانه دانسته و دفااع بازدارناده را قانونای         

یی که برخی صاحب نظران بیان کرده و به اتکای آن اناام دفاع ماشروع را قبال      نکته.  داندنمی

. دانستند، وجود سالح اتمی و کندی کار شورای امنیات باود   از وقوع حملۀ مسلحانه  قانونی می

ها های اتمی وجودشان بازدارنده است و خطر متقابل استفاده از این نوع سالح   باید گفت سالح

رود شاورا   در خلوص کندی کار شورای امنیت، امید مای  .  ها کم شودباعث شده که خطر آن

از سوی دیگر رعایت اصل تناسب به هنگاام دفااع ماشروع      .  به موقآ با متااوزین برخورد نماید

رعایت این اصل به هنگام دفاع بازدارنده غیر ممکان اسات؛ زیارا، تاااوز             .  شرط اساسی است

همچنیان  .  آغاز نشده و حملۀ مسلحانه صورت نگرفته است تا حدود و تناسب آن سنایده شاود 

خاسروی؛  )طبق قطعنامۀ تعریف تااوز، دفاع مشروع صرفًا برابر مواد منشور قابل اعماال اسات        

5828 :512 .) 

 دفاع مشروع فردی و جممی -8

دفاع مشروع فردی حاکی از حق دولت مورد تاااوز بارای دفااع از خاود در برابار حملاۀ                 

مسلحانه و از سابقۀ طوالنی در حقوق بین الملل برخوردار است؛ ولی دفاع ماشروع جمعای، از         

ابداعات منشور ملل است و پیش از آن اقدامات دفااعی جمعای در روابای بیان الملال وجاود               
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 .شده استداشته؛ اما تحت عنوان دفاع مشروع جمعی خوانده نمی

معتقد است دفاع مشروع جمعی زمانی مااز است که دو یاا چناد دولات ماورد             «  باوت» 

 (.521: 5815نادری؛ )حمله قرار گرفته و عملیات دفاعی خود را هماهنگ نموده باشند 

در مقابل دیگاه وسیآ تری وجود دارد که بر طبق آن الزم نیست که همۀ اعضای یاک        

پیمان جداگانه مورد حمله قرار گیرندتا دفاع جمعی ملداق پیدا کند؛ بلکه حمله به یکی کافی  

هاای نطامای    منشور، مبنای تشکیل سازمان   15مادۀ .  است که اقدام به دفاع جمعی را توجیه کند

ها، هر گوناه حملاه     گونه سازماندر اساسنامۀ این.  یی، از قبیل پیمان ناتو، قرار گرفته استمنطقه

به یکی از اعضا در حکم حمله به همۀ اعضا تلقی شده و در اجارای حاق دفااع جمعای، اعاضا           

 (.581: 5822مقتدر؛ )متعهد شده اند به کمک دولتی که مورد حمله قرار گرفته، بشتابند 

 کردهای لمییحدود حق دفاع مشروع و بررسی روی: ف،ل دوم

 حدود حق دفاع مشروع : گفتار نول

 .گردددفاع مشروع دارای شرایی و ارکانی است که در زیر بررسی می

 ضرورت -1 
گازین دیگاری،    اولین شرط اعمال دفاع مشروع این است که به دلیل نبود هیاچ ناوع جاای        

گاه در شرایی خاص ممکن است که امکان توسل باه     .  لزوماً در برابر زور باید به کار برده شود

راههای دیگر زمان زیادی را طلب کند و در این فرصت مهاجم از  مرات تااوز خود بهره مند   

شده باشد و یا زمانی که جان اتباع دولت مورد تااوز در معرض خطر است و لزوماً بایاد فاوراً      

تواند به وقوع تااوز جدید بدیهی است که هر گونه ارزیابی نادرست از شرایی می.  اقدام گردد

 (. 838-832: 5821شفیعی؛ )منار گردد 

 تیاسب  -2 
 : تناسب از دو جهت قابل بررسی است. دفاع بایستی متناسب با خطر و معقول باشد

 

1393، خ3ش 67 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 تیاسب نز جهت کیفیت دفاع : نقف
معموالً استعمال هر سالحی در مقابل تهاجم تا حدودی که برای دفاع ضروری باشاد ماااز    

هاای معمولای صاورت      یی که با سالح  است؛ لکن استعمال سالح اتمی در مقابل حملۀ مسلحانه

 .های معمولی متناسب نیستهای اتمی با سالح گیرد غیر متناسب است؛ زیرا، قدرت سالح

 تیاسب نز جهت کمیت دفاع: ب 
اقدامات دفاعی از نظر کمیت نیز نبایستی بیش از حدی باشد که برای دفآ حملاه یاا از بیان       

بایستی پ  از رفآ احتیاجات دفاعی قطآ شود؛ مثالً چنانکه حمله به   .  بردن حمله ضرورت است

وسیلۀ کشتی و هواپیما به قلمرو یک کشور صورت گیرد، تناسب ایااب مینماید که به کشتی 

معهذا در صورت تکرار حمله آن هم با سوء نیاات،    . ها و هواپیماهای متااوز، حملۀ متقابل شود

های کشوری که هواپیما و    ممکن است اقدامات دفاعی را به نحوی مااز سازد که شامل پایگاه

 (41: 5821ا نی عشری؛ . )کنند، بشودجا اعمال میها تااوز را از آنکشتی

 دخاقت سازمان میل متحد  -3 
در صورت وقوع حملۀ مسلحانه علیه  . . .  »:  منشور ملل که مقرر می دارد 15با توجه به مادۀ 

یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات الزم را برای حفظ صلح و امنیت بیان  

توان گفت که حق دفاع مشروع، تا موقعی که شورای امنیت اقدامات   می«  .الملل به عمل آورد

باشد؛ بناابراین، چنیان  باه         الزم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، مااز می  

رسد که وقتی شورای امنیت، اقدامات الزم را برای حفظ و تأمین صلح بین المللی اتخاذ نظر می

 . نماید، تعهد حقوقی برای موقو  کردن دفاع فردی و جمعی وجود دارد

باید گفت صر  اتخاذ تلمیم از طر  شورای امنیت، حاق دفااع ماشروع را منتفای                  

نساخته و اقدامات متخذه از طر  شورا باید کفایت خود را ظاهر ساازد و باعاث دفاآ تاااوز             

گردد؛ چون وجود تااوز یا آ ار ناشی از آن مانند باقی ماندن بخشی از اراضای ماورد تالر       

در دست متااوز، مانعی خواهد بود برای وجود صلح و امنیت بین المللای و دولاتی کاه ماورد           
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کندکه سارزمین خود را باز پ  گیارد و این تالش صالح و       تااوز قرار گرفته است، تالش می

 (.241: 5828خسروی؛ )امنیت بین المللی را به مخاطره خواهاد انداخت 

در صورتی که شورای امنیت و مامآ عمومی سازمان ملل به علت عدم حالول ریی             

کافی یا به جهت برخورد با وتو از دخالت در یک واقعه نظامی اجتناب ورزد، حق دفاع مشروع 

آن را تعییان و ماشخص          15تنها با رعایت حدودی که حقوق بین الملل عمومی و مفااد ماادۀ         

هاای اساتفاده کنناده از       همچنین دولت یا دولت.  تواند مورد استفاده قرار گیردساخته است، می

اقداماتی را که در استفاده از حق دفاع ماشروع    15حق دفاع مشروع بایستی به موجب مفاد مادۀ 

آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند تا در صورت لزوم شورای امنیت صاحت  به عمل می

 (. 12: 5815نادری؛ )استفاده را از حق دفاع مشروع مورد بررسی قرار دهد 

به جز شورای امنیت، مامآ عمومی با توجه به قطعنامۀ اتحاد برای صالح اختیاار دارد                

این اختیار مامآ عمومای توسای دادگااه          .  در زمینۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی توصیه کند

البته .  های ملل متحد، مورد تأیید قرار گرفته استدادگستری بین المللی در ریی مربوط به هزینه

تواند مانند شورای امنیت تلمیم الزام آور در      دارد و نمی«  توصیه»اختیار مامآ عمومی جنبه 

مامآ عمومی توانسته است در امر حفاظ صالح نقاش مهمای باه           .  مورد کاربرد زور اتخاذ کند

 (. 545: 5822مقتدر؛ )عهده گیرد 

 سپتامبر  11بررسی جیگ تحمییی لرنق لییه نیرنن و حادثۀ : گفتار دوم

 جیگ تحمییی لرنق لییه نیرنن  -1

وزیر امور خارجه عراق    «  سعدون حمادی»پ  از آغاز حملۀ نظامی عراق به خاک ایران، 

گونه تعاب نیست که حکومت عراق خاود را نااگزیر از         جای هیچ»:  دارد در بیاناتی اظهار می

برای حفظ حاکمیات و تمامیت ارضی و باز پ  گارفتن اراضایش باا      «  دفاع از خود»توسل به 

بیند؛ با توجه به این که حکومت ایران راه را بر کلیۀ طرق قاانونی جهات حالا       توسل به زور می

در واقاآ عاراق از اقادام         «  .گیرد مسدود کرده است  موضوعاتی که از تعهداتش سر چشمه می

1393، خ3ش 62 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

کند که به اقتضای اوضاع و احوال ضروری نظامی خود به عنوان اعمال حقا دفاع مشروع یاد می

در زیر توجیهات عراق مبنی بر دفاع مشروع و ا بات بای اساا  باودن آن بررسای               . بوده است

 : گرددمی

 توجیهات لرنق در نستفاده نز دفاع مشروع : نقف

  1601های متمیق به لرنق طبق مماهدۀ لدم نستردند سرزمین -1

این ادعا براسا  قسمت الف مادۀ یک پروتوکول مربوط به عالمات گاذاری ماادد مارز            

کنند، غیر قانونی و از هرگوناه        زمینی که طی آن طرفین عالمت گذاری اناام شده را تأیید می 

 5121طرح این ادعا، یکی از دستاویزهای عراق برای لغو معاهادۀ     .  مبنای حقوقی بی بهره است

آشکار است این ادعای عراق و اقدامات نظامی صاورت گرفتاه توسای آن کاشور           .  بوده است

 (. 512: 5831نمامیان؛ )یی برای لغو معاهده و طرح مطامآ ارضی جدید بوده است مقدمه

 لدم نلاده جزنیر سه گانه  -2 
گای  عاراق مادعی نمایناده       5125از زمان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گاناه در ساال      

عراق با طرح این ادعا منافآ خاود را باا منافاآ       .  ها شده استگیری آن جامعۀ عرب برای باز پ 

همۀ اعراب گره زده و به دلیل این ادعا و دالیل دیگر به تبآ آن، از حمایات ایاشان برخاوردار          

بدیهی است از نظر حقوق بین الملل هیچ محملی بارای ایان ادعاای عاراق وجاود            . گشته است

ندارد و مداخله در امور داخلی ایران و امارات متحده و کاربرد زور توسی عراق در این زمیناه،  

 (. 521-523: 5821محمدعلی پور؛ )شود منشور، محسوب می 2مادۀ  4نقض بند 

 لدم نتیجه دندن نقدنمات لرنق جهت رفع مساقمت آمیز نختالفات   -3 
دولت عراق ادعاا کرد که مقااامات ایرانای از مااذاکره بارای حال اختااال  خااودداری                  

 53که حاداقل تاا      5121بر طبق عهدنامۀ .  گاری را نپذیرفته اندگاونه میانایورزیاده اند و هیچ

ماساعی جمیلاۀ    »،  «مذاکره مستقیم»های رسماً از جانب عراق لغو نشده بود، راه 5131سپتامبر 

حتی با فرض صحت ادعای    .  برای حل اختالفات پیش بینی شده اند«  داوری»و «  دولت  الث
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لاذا براساا  معاهاده      .  جا ادعا نکرده است که به داوری متوسل شده استعراق در هیچ«  فوق

لذا طرح این ادعا فاقد و جاهات قانونای        .  های پیش بینی شده را طی نکرده استمزبور همۀ راه

 . است

 دخاقت در نمور دنخیی  -9 
یکی از ادعاهای عراق برای شروع جنگ، مداخلۀ ایران در امور داخلای ایان کاشور باوده           

شورای امنیت در بناد    .  این تنها ادعایی است که مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است.  است

حل جامآ اختالفات را بر اسا  اصول منشور از جمله    »  5132ژوئیه  52مورخۀ  154قطعنامۀ  4

ذکار  «  احترام به حاکمیت، استقالل، تمامیت ارضی و عدم مداخله در اماور داخلای کاشورها           

المللی   ادعای عراق در خلوص مداخلۀ ایران در امور داخلی، بارها و بارها در ماامآ بین . نمود

عراق با توسل به ادعای مزبور نه تنها ماسؤولیت آغااز    .  به ویژه در سازمان ملل تکرار شده است

داناست  مای تداوم جنگ، صدور انقالب    مخاصمه را به عهدۀ ایران گذاشت؛ بلکه هد  ایران را از 

 (. 513-512: 5831نمامیان؛ )

 نقدنمات شورنی نمییت : ب 
بود که در آن از طرفین خواساته   5131یی در سپتامبر اولین اقدام شورای امنیت، صدور بیانه

ایان قطعناماه متاضمن هیاچ اقادام           .  شد تا به حل و فلل مسالمت آمیز به اختالفات پایان دهند   

های زیادی از خاک ایران را در اشغال خود  عملی نبود و بدیهی است در زمانی که عراق بخش

آمیز، بدون توجه باه     های مسالمت داد، سخن گفتن از توسل به راهداشت و به پیشروی ادامه می

احراز نقض شادید صلح، وقوع تاااوز و اتخااذ  اقدامات الزم برای دفآ تاااوز، بیهاوده و باه        

توانست مانآ حق دفاع مشروع ایران گردد؛ پ  از آن تا زمان پذیرش قطعنامۀ  هیاچ طریقی نمی

منشور، موجاب     81توجهی شورا به مادۀ  بی.  قطعنامۀ دیگر کرد 4، شورا مبادرت به صدور 113

بناابراین، عملکارد شاورا بیاشتر ناشای از            .  شد تا شورا از تشخیص تاااوزگر خاودداری ورزد     

طوالنای شادن    .  های مندر  در منشور باشدمالحظات سیاسی بوده تا این که براسا  مسؤولیت

1393، خ3ش 69 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

اعالم متااوز از سوی شورای امنیت و معرفی ایران به عنوان ماسؤول اداماۀ جناگ و همراهای           

مامآ عمومی با شورای امنیت در این خلوص، باعث شد تا ایران حاق خاود را بارای اعماال           

محفوظ دارد و پ  از آن نیز، حق خاود  (  5133ژوئیه  52)  113دفاع مشروع تا پذیرش قطعنامۀ 

گیری اراضی اشغالی حفظ نماید؛ در نتیاه، ادعای واهای     را برای تداوم دفاع مشروع تا باز پ 

یک از مقررات   دولت بعث عراق مبنی بر اقدام به دفاع مشروع، ادعایی بی اسا  بود که با هیچ

 (.211-511همان؛ )و موازین بین المللی انطباق نداشت 

 سپتامبر  11حادثۀ  -2

، رئیاا  جمهااور ایاااالت متحااده باار ضااد         2115سااپتامبر    55داد تروریااستی   در پاای روی  

به کار بردن واژه جنگ بر ضد یک گروه تروریاستی، باسیاری      .  ها اعالم جنگ کردتروریست

دانان و مردم عادی آن کشور را شگفت زده کرد؛ زیرا، توسل به جنگ از زمان پیمان   از حقوق

های عضو متعهد شده اند از دسات زدن باه           محکوم شده و دولت 5123کلوگ در سال  -بریان

اعالم این مواضآ جنگ طلبانه در اقادام       .  جنگ برای حل اختالفات بین المللی خودداری کنند

؛ مسلماااً   (  21:  5838مظفاری؛   )امریکا رسمیت یافت  «  راهبرد امنیت ملی»سابقه به صورت  بی

اقداماات مسلحانه تنبیهی و تالفی جویااانه پاساخی مناساب و قااانونی باارای اعااده صلااح و                     

هر اقدامی بایاد در محادوده نظام حقوقای بیان المللای انااام گایرد                    .  اجارای عادالت نیستناد

 (. 5541: 5831اسکریاور؛ )

 سپتامبر 11سازمان میل متحد و حادثۀ : نقف 
ساپتامبر را     55با اتفاق آراء حمالت تروریستی       2115سپتامبر  52شورای امنیت صراحتاً در 

بناابراین، از   .  محکوم  کرد و چنین اقداماتی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللای بار شامرد        

شورا تلمیم گرفت کاه     .  فلل هفتم منشور ملل متحد استفاده کرد 81ترمینولوژی مفتوح مادۀ 

ها و منابآ اقتلادی افارادی را       ها تأمین مالی اقدامات تروریستی را متوقف، داراییتمامی دولت

-شوند توقیف و از اقدامات هر شخلی داخل حاوزه صاالحیت     که مرتکب چنین اقداماتی می
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مامآ عمومای ساازمان     .  شان مبنی بر حمایت از مرتکبان چنین اعمالی جلوگیری خواهند کرد  

مرتکباان،  »یی، خواستار همکاری بین المللی برای محاکمه  ملل متحد هم ضمن صدور قطعنامه

 (. 518همان؛ )شد « 2115سپتامبر  55های گان و مبتکران خشونتسازمان دهنده

 سپتامبر و دفاع مشروع                11حادثۀ : ب

در مورد این پرسش خاص که چگونه باید به حملۀ تروریستی واکنش نشان داد بعضی دول  

کردند که می توان در برابر چنین حمالتای       مانند اسرائیل، امریکا و افریقای جنوبی استدالل می

. های تروریستی را در کاشورهای میزباان هاد  قارار داد          به دفاع مشروع توسل جسته و پایگاه

دستیازی به دفاع مشروع در این حالت مبتنی بر این فرض است کاه دولات میزباان باا پاذیرش            

. تشکیالت تروریستی در سرزمین خود به نحوی از انحا تروریسم را تشویق و یا تاویز کرده اند

لذا معاون در جرم بوده و به تعبیری از بابت حملۀ مسلاحانۀ غیر نظامی مسؤول است؛ اما اکثریت   

ها این استدالل را قبول نادارناد؛ به عالوه اقداماات تالفی جویااانۀ نظاامی در پاسااخ باه          دولت

هاای تروریاستی هماواره غیار        ها و چه علیاه ساازمان  تاااوزات محادود نظامی چه علیاه دولت

 ((. 581: 5831و  22: 5835کاسسه؛)قانونی به شمار آمده است 

در صورت اقدام نظامی علیه تروریسم، محدودۀ چنین عملیاتی بسیار گاسترده باوده و              

تواناد  هاا مای   کشور باشند که حمله علیه آن   11کشورهای در مظاان اتهام، ممکن است غالب بر

اساساً دفااع ماشروع پا  از خاتماۀ تاااوز و باه               .  منار به وقوع یک جنگ جهانی دیگر شود

یا )دفاع مشروع و اقدام تالفی جویانه . منظور تنبیه یا اقدام تالفی جویانه جایز شمرده نشده است

اگر چه ممنوعیات اقادام تالفای         .  باشنددیگر می دو مفهوم کامالً مازا و متفاوت از یک(  انتقام

جویانه در منشور ملل متحد ذکر نشده؛ لکن با توجه به ممنوعیت توسل به زور و الزام کاشورها  

آمیز اختالفات بین المللی و همچنین محدودیت توسل به دفاع مشروع، کشورها به حل مسالمت

چاه دولاتی باه      توانند دست به اقدامات تالفی جویانه علیاه کاشورهای دیگار زنناد؛ چناان            نمی

فوریت، در مقابل تااوز از خود واکنش نشان ندهد و زمان دفاع مشروع سپری گردد، اقدامات  
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 . سازمان ملل باید جایگزین دفاع مشروع گردد

دو نکته در خلوص حملۀ نظامی به افغانستان و مبارزه با تروریاسم بایاد خااطر ناشان              

انااماد کاه    ها به طاول مای     نخست، این که جنگ علیه تروریسم بنا به اعالم امریکا سال :  گردد

دوم، این که سازمان ملل متحاد اعاالم        .  یی ماهیتاً دفاع مشروع نخواهد بودچنین جنگ طوالنی

. باشاد نموده مبارزه علیه تروریسم در قلمرو افغانستان بار عهادۀ دولات و ملات افغاناستان مای                 

بنابراین، مداخله و حملۀ نظامی کشورهای خارجی پ  از مداخلۀ مؤ ر سازمان ملل هیچ توجیه   

مناشور    2ماادۀ     4؛ از سوی دیگر براسا  بناد   (52-51:  5831صادقی؛ )حقوقی نخواهد داشت 

مبنی بر عدم توسل به زور، هر گونه حمله تحت عناوین مختلفی نظیر حملۀ پیاش گیراناه و یاا            

امروزه در ایان    .  گیرانه در برابر حملۀ قریب الوقوع، اساساً فاقد وجاهت قانونی هستند دفاع پیش

شود و گیرانه، خود نوعی تااوز محسوب میخلوص این اتفاق نظر وجود دارد که حملۀ پیش

 (11ابراهیمی؛ . )در حقوق بین الملل، هیچ جایگاهی وجود ندارد

 نتیجه گیری 

طور که مالحظه شد دفاع مشروع به عنوان حق ذاتی که بر اسا  آن کشورها                 همان

گی سیاسی و امنیتی دارند      ها همبسته همچنین از کشورهایی که با آن      .  توانند ازخود   می

در مقابل حملۀ مسلحانه با عک  العمل نظامی و فوری به طور انفرادی یا جمعی دفاع                    

. نمایند؛ مطرح بوده و از این لحاظ مورد پذیرش اعضای جامعۀ بین الملل قرار دارد                     

ها به دفاع مشروع و تحقق آن مستلزم تأمین برخی مقدمات و شرایی             اگرچه استناد دولت  

توان به وقوع حملۀ نظامی در قالب تااوز        است که از مهمترین این مقدمات و شرایی می        

مستقیم یا غیر مستقیم یاد کرد، همچنین کشور دفاع کننده درمقام دفاع از خود در مقابل                

این تااوز باید معیارهای مشخلی را رعایت نماید که مباحثی همچون فوریت، قطعیت              

و عدم امکان انتخاب راۀ دیگر از آن موارد اند؛ به هر حال علیرغم توافق بر سر                             

 بررسی ماهیت حقوقی حق دفاع مشروع سال سوم  60



 

موجودیت این مفهوم، دفاع مشروع در ادوار مختلف دستخوش تغییرات ماهیتی شده                 

است، چنانچه بعد از ناکامی تاربه جامعه ملل و تشکیل سازمان ملل متحد این سازمان                  

منشور خویش صراحتًا مطرح نمود که دفاع مشروع زمانی قابل اعمال است                15در مادۀ   

حقوق عرفی بین المللی نیز چنین برداشتی را از حق دفاع           .  که حملۀ نظامی رخ داده باشد     

مشروع پذیرفته و آن را قابل قبول میداند؛ اما تفسیرهایی که اخیرًا از سوی کشورهای                   

رساند و معتقد است که دفاع         قدرتمند در این رابطه مطرح شده است خال  امر را می            

یی هم که به حملۀ  نظامی منتهی نمیشود نیز              مشروع در مقابل حملۀ احتمالی یا حمله        

جایز خواهد بود؛ اما با توجه به ممنوعیت توسل به زور و الزام کشورها به حل مسالمت                   

توانند دست  آمیز اختالفات بین المللی و محدودیت توسل به دفاع مشروع، کشورها نمی           

از سویی بر اسا  قواعد بین المللی       .  به اقدامات تالفی جویانه علیه کشورهای دیگر بزنند

چنان که دولتی به فوریت، در مقابل تااوز از خود واکنش نشان ندهد و زمان دفاع                      

مشروع سپری گردد، اقدامات سازمان ملل باید جایگزین دفاع مشروع گردد؛ بنا براین،               

بر .  توان یافت   هیچ مبنای قانونی برای توجیه برداشت مذکور از حق دفاع مشروع نمی               

دهد که عمالً     فرض قبول چنین برداشتی از دفاع مشروع تحوالت سیاسی جهان نشان می            

یی که در معدود مواردی که با استناد به            استفاده از این تیوری اشتباه بوده است به گونه         

این تیوری حمله نظامی صورت گرفته است؛ به دلیل طوالنی شدن مدت نبرد نظامی،                   

اقدام نظامی مورد نظر عماًل ماهیت دفاع مشروعی خویش را از دست داده و چه بسا در                   

-صورت تأکید بیش از حد بر استفاده از چنین برداشتی ممکن است شاهد وقوع جنگ                

آید که باید در راستای دستیابی به          لذا به نظر می   .  های خانمانسوز در سطح جهان باشیم      

تعریف واحد و اجماع کلی در رابطه با معیارهای  ابت و مشخص از دفاع مشروع                        
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هایی بیشتر از آنچه تا کنون صورت گرفته است اناام یابد تا کشورهای قدرتمند                تالش

های فراقانونی خویش نتوانند در امور مربوط به حاکمیت داخلی              به استناد به برداشت    

کشورهای ضعیف دخالت نموده و گستره یی نا مشخص و نا معین را به عنوان منافآ ملی                 

 .خویش تعریف نمایند
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