
    اميرفيض= حقوقدان -ظاھرش قصه است و باطنش آشوب ھا -شليک به سازمان ملل             ۶از  ١برگ  ٢٠١٧/٠۴/١٠، دوشنبه= شيد مه

  شيليك به سازمان ملل
  ها آشوبست وباطنش اظاهرش قصه 

  حقوقدان -اميرفيض

حمله موشکی اياالت متحده به بخشی ازخاک سوريه ظاھرش ممکن است با تعبيرات گوناگونی ھمراه 
  .به منشورسازمان ملل را تداعی ميکند وردی است که نام شليکآن ھمراه دستآباشد ولی باطن 

  است  شيميايیدررابطه با کنوانسيون منع استفاده ازسالح  آمريکامسيراين تحرير ابعاد حقوقی عمل 

  مالحظات كلي

  قوه اجرائی)( نخست سازمان بازدارندگی

که مھم  مراتبی است که مبانی اين تحقيق را شکل ميدھد گاھی ازآ ،مقصود ازمالحظات کلی دراين تحقيق
 سازمان بازدارندگی ازبکارگيری جنگ ،نآائی ودرکنارينھا کنوانسيون منع استفاده ازسالح شيمآترين 

   .است شيميايیافزارھای 

نھادھای وابسته  از ،است شيميايینھاد مزبور که درواقع اھرم اجرائی کنوانسيون منع استفاده ازسالح 
 .با  سازمان ملل دارد یپيوستگی اجرائی وعمليات ،به سازمان ملل متحد نيست ولی براساس قراردادی

 موفق به ٢٠٠٣سازمان مزبور يکی ازموفقترين وخوشنامان واحد ھای بين المللی است که درسال 
 انميائی درسطح جھيردن جنگ افزارھای شبه دليل تالش گسترده برای ازبين بدريافت جايزه نوبل صلح 

  .*کرده است

 نوانسيون منع استفاده ازھلند است که زيرنظرکشورھای امضاکننده ک -محل اين سازمان درشھرالھه  
   .قدرت اجرائی يافت ١٩٩٧ائی اداره ودرسال سالح شمي

  کنوانسيون منع استفاده ازسالح شميائی –دوم 

حدودی تامقررات جھانی پس ازموضوع حلبچه که شديدا افکارعمومی مردم جھان را جريحه دارساخت و
ژنو  ی درسرانجام کنفرانس خلع سالح شيميائ ،بسته بود ن آدربرخورد با دست وپای سازمان ملل را

ماده وسه ضميمه بتصويب کشورھا  ٢۴ن طرح کنوانسيون منع سالحھای شيميائی درآتشکيل ومتعاقب 
  .رسيد

  قدرت اجرائي فوق العاده
ی فوق العاده ای است که به سازمان بازدارندگی  حاکميت وقدرت اجرائ نکته قابل توجه دراين کنوانسيون،

اقتدارمشابه  درھيچيک ازکنوانسيون ھای متعدد سازمان ملل  که دراين حد ،اين کنوانسيون داده شده است
   .ديده نميشود
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ارات سازمان بازدارندگی با محدوديت ھائی که ناشی ازاصل حاکميت است ومعموال درعھدنامه يتيعنی اخ

کنوانسيون منع استفاده ازسالحھای شميائی رعايت نشده ن ھا قابل رعايت است درھا وکنوانسيو
 و قاط داخلی وسرحدی کشورھم شمول يافته است يع وبه تمام نواختيارات سازمان بازدارندگی وس

وھمچنين به دولت ھا دولتھای عضو متعھد به ھمکاری سنگين وتمام عيار با مامورين سازمان شده اند 
د که توليد سالحھای شيميائی ازسوی کشور ديگری ممکن ناحساس کن شده است که  ھرگاه اجازه داده 

   .دند به سازمان بازدارندگی رجوع نمايناست ايجاد خطر نمايد حق دار

  وظيفه سازمان بازدارندگي

به  ن شوراآکه  ظام بازرسی استن به شورای نآ، بازرسی وتھيه گزارش وارسال کارسازمان بازدارندگی
   .ازجمله ارسال پرونده به شورای امنيت مينمايد ،اتخاذ تصميم ،اعتبارموضوعات ومطلب گزارش

   .سازمان با دونوع بازرسی تائيدی واتھامی  کارش شروع ميشود

سازمان  خود را به سازمان گزارش ميدھد و شيميايین است که کشوری تحوالت صنايع آبازرسی تائيدی 
   .بازرسی وتائيد ميکند نراآھم درصورت لزوم 

به فعاليت ھای توليد ويا انباشت کردن ويا مصرف  را ديگر ن است که کشوری کشورآبازرسی اتھامی 
  .نرا مطرح کرده استآادعای  آمريکاھای ھسته ای متھم مينمايد  مانند ھمين موضوع سوريه  که  سالح

  روال كارسازمان 

ماده ای  ٢۴ئين نامه آکه مورد توجه واستناد اين تحرير است بشرح زير درروال کارسازمان بازدارنده  
   :مده استآن آ

نسبت به وقوع استفاده  ساعت ازدريافت اطالعيه ٢۴رف ظسازمان بازدارندگی  مقيد است    -١
   .بيندتدارک بمحل  بالفاصله ھيئتی ازکارشناسان رابرای اعزام به  ميائیيازسالح ش

   .نباشند م است که کارشناسان ازکشورھای شاکی وياطرف اتھامشناسان سازمان ملزدرانتخاب کار -٢

گزارش نھائی خودرابه شورای  ساعت نباشد ٨۴ظرف مدتی که زياده برسازمان متعھد است که  -٣
   .نظام بازرسی تسليم نمايد

مسئوليت محتوای گزارش بازرسان سازمان برپايه تشخيص وقوع جرم وجھات  - محتوای گزارش -۴
   .بررسی ومشخص شدن نکات زيرالزم است ،ن ماموريت آ. برای انجام است

يعنی دولت يک کشور رسما برخالف کنوانسيون  ؛يا مسئوليت ارتکاب جرم فردی است يا دولتیآ **
سالوی گمورد يو ن درآنمونه  ؛عمل کرده است يا يکی ازفرماندھان نظامی ويا سياسی عامل جرم بوده است

  .نه دولت يوگسالوی ۀبوده است ن کشورآاست که عامل جنايات يکی ازفرماندھان 
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 بوده که بوسيله دولت انجام شده است  وسيون عمدی عمل نقض کنوانمعلوم شود که بايد صراحتا  ** 
يائی ميمواد ش ويا –ن دخالتی نداشته است آ يا عملی که انجام شده است دراثرعواملی بوده که دولت در

 مانند گاز ؛کشنده وممنوعه عمل شده استگازھای مصرف شده ازمواد ممنوعه نبوده ولی بعللی بصورت 
سيب زدگی ھای آ ب استفاده ميشود واحتماال ميتواند سبب خفقان وآبرای مصارفی مانند تصفيه  که کلر
   .کارشناسان وبازرسان سازمان است وظيفه  ن درآ ئی ھم بشود. اينھا ونظايرميايش

درحمله موشکی به سوريه  آمريکااکنون با دانه ھای تحقيقی که دراختياراست ميتوان نسبت به اقدام 
  داظھارنظرنمو

  آمريكاتطبيق مورد 

 وارندگی وارد عمل شد سازمان بازد ،درسوريه شيميايیبال فاصله بعد ازانتشارخبراستفاده ازسالح  **
يکم  يعنی فراز ھيئت بازرسان به سوريه اعزام خواھند شد اعالم داشت که وريل سال جاریآچھارم  در

  . مدآبه اجرا در ،وظيفه سازمان بازدارنگی

شود ونيازبه زمانی است که کارشناسان به محل  اين تصميم نميتواند بالفاصله اجرااست که  معلوم
زمان کوتاھی برای تجھيز چنان ھيتی  که بسيار ساعت ٢۴اين مدت را حداکثر  اگر ؛ماموريت اعزام گردند

   .منتظر ايفای وظيفه سازمان بازدارنده نشده است آمريکاميبينيم که حساب کنيم  ميباشد 

ودرساعات اول  نھادوقعی ن به تصميم سازمان بازدارندگی دراعزام بازرسان وکارشناسان آمريکا **
    .به حمله موشکی خود عليه پايگاه ھوائی سوريه دست زد وريلآروزھفتم 

ساعت زمان الزم داشته متوجه  ۴٨اگرقبول کنيم که تدارک حمله موشکی به سوريه حتی نيازبه  **
   .استمترصد عمل بوده  ماده وآ آمريکاوز مسئله استفاده ازسالح شيميائی قبل ازبراين مورد ميشويم که 

ساعت  ٨۴ از ن سازمان موظف است که ظرف کمترآ ،نجا که طبق وظيفه سازمان بازدارنگیآ از **
 نخواسته  در آمريکا کامال مالحظه ميشود که ،سازمان بدھدبه  را گزارش اقدامات وبازرسی ھای خود

ن بازدارنده  قرارگيرد وبسرعت با پل زدن بروظيفه سازمان بازدارنگی ھدف ونظر روال کارقانونی سازما
مشخص گردد که  ،نخواسته که با بررسی کارشناسان آمريکاودرعبارت روشن  خودرا دنبال کرده است 

 و ،ن شده استآائی بوده ويا اتفاقاتی سبب بروز ييميا اصال عمل موراتھام استفاده وبکاربردن سالح شآ
يا دولت سوريه متھم است ويا شورشيان ويا اتفاقاتی غيرقابل آھايت گزارش بازرسان نشان دھد که ن در

بوسيله متخصصين نظامی بسيارساده وقابل قبول است  تشخيص موارد مزبور ،ن بوده استآعامل کنترل 
را ه اين بوده که حقيقت موضوع دبه سازمان بازدارنده ندا را مھلت وفرصت اين کار آمريکا اگر و

  .ميدانسته ونميخواسته که بوسيله بازرسان فاش شود
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نکه رغبتی برای روشن شدن آ عالوه بر آمريکانشان ميدھد که  آمريکاجريان باال وسرعت عمل  **
اساسا تمايلی به اجرای مقررات بين المللی نيز ندارد وھمه تحوالت وتصميمات جھانی را  ،مورد نداشته

   .ن خود ميداندآ از

يک تصميم قبلی  آمريکاھمين يکه تازی وسرعت عمل است که گروھی معتقدند که اقدام به مالحظه  **
ماجرای لمانی که نوشته است <آ روزنامه نگار ،جمله مايکل رودرس از ،بوده وتنھا منتظربھانه بوده است

  >خان شيخون بھانه ای برای حمله به سوريه بوده است

ن نيست  آوجود ساختن سازمان ملل وشوراي امنيت چيزي جزناتوان وبي  آمريكا ماهيت اين عمل
ان ونظام اينكه به سوريه خسارتي وارد كند به كل جه ن موشك ها قبل ازآواقع ميتوان گفت كه  در و

   .ويران كننده ايجاد كرده است ي بسيارخطرناك وبدعت مده وآن فرود آحقوقي 

  .به چرايش با تفاق نگاه کنيم  ؟چرا

  آمريكامسئوليت 

تنھا به کشوری که استفاده  ،نآکنوانسيون منع استفاده ازسالح شيميائی وسازمان بازدارنده وابسته به  در
 مراجعه و ن کشورشده است حق داده شده که به سازمان مزبورآر را سبب ضمازسالح شيميائی مستقي

مورد داده نشده يا به اقدام متقابل با شرائط خاصی مبادرت کند وبه کشورھای ديگر حق مداخله دراين 
يا موضوع  و  نشان بدھندواکنش  نسبت به اقدامات کشورثالثنھا داده شده که آاست ولی اين حق به 

امی وازجمله اجازه حمله نظ ثالث به ھيچوجه به کشورھای بنابراين ؛رابه سازمان بازدارنده گزارش کنند
    .موشک پرانی ويا اقدام متقابل نداده است

امثال  ھا و تحريم -احضارسفيرکشور –قطع رابطه سياسی  –وانسيون شامل اعتراض ورد نظرکنواکنش م
  .قانونی تنھا درصالحيت شورای امنيت است الغير . عمليات نظامیِ نھاست نه عمليات نظامیآ

  نمونه

د کردند که دراطراف دمشق يک راکت زمين يبازرسان سازمان ملل تاي ٢٠١٣در بيست ويکم اوت سال 
وبرخی کشورھا دولت سوريه  آمريکا ؛به مناطق مسکونی اصابت کرده است د شيميائیموا حاوی به زمين

نه اقدامات نظامی (پايان   تنھا سرزنش بودوسايرکشورھا  آمريکارا متھم به اين عمل کردند ولی واکنش 
  نمونه)

   اقدامات نظامي خودسرانه

خواستاراقدامات نظامی عليه سوريه شدند ولی رئيس  آمريکاگروه جنگ طلب  ٢٠١٣درسال  **
 .نتوانست موافقت کنگره را جلب کند ن کشورآبه اعتبارقانون اساسی وسنت پارلمانی  آمريکاجمھوری 
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ری د واين خطبه سنت اجازه ازکنگره اھميتی نداعليه سوريه  دولت ترامپ  آمريکاولی درعمليات اخير

زيرا اقدامات خودسرانه نظامی با خودسری سياسی  ،خواھد بود وھم ھمه جھانيان آمريکابزرگ ھم برای 
   .بسيارمتقاوت وخطرناک تراست

اين  >مايندگی تمام کشورھا بوده استبن آمريکااقدامات <قای ترامپ مبنی براينکه آاظھارات اخير  **
ن کشور آدرجريانات سياسی وحتی اقدامات خودسرانه  آمريکابدعت وزمينه را فراھم ميسازد که اقدامات 

   .دقيقا جايگزين سازمان ملل متحد شناخته شود

اين مظنه به سوريه وعدم واکنش الزم ازسوی سازمان ملل متحد  آمريکامدارحقوقی حمله موشکی  **
ئيس جمھوری ورد که تمام مشکالت سياسی جھان به اراده شخص رآرا درشرائط بين المللی بوجود مي

  .متصل است  واين خطرناک  ترين لحظه ھای انفجارجھانی را مجسم ميسازد آمريکا

  موقعيت ايران دراين گرداب

دراين طوفان بی اين تحقيق احساس کوتاھی وکم کاری ميکند اگراشاره فشرده ای به موقعيت ايران 
   .قانونی جھانی نداشته باشد

  

  كنوانسيون محكوميت تروريسم 

اين تحرير اعالم  ؛ن بشودآاينکه اين تحرير بخواھد وارد کنوانسيون تروريسم بين المللی وپيوست بدون 
ائی ييمھای ش سالح يتم ھای کنوانسيون مزبور نزديک به کنوانسيون منع استفاده ازآ ميدارد که خيلی از

ھمان بدعت ت نھادينه کرده اس آمريکا اجرای کنوانسيون شيميائی با بدعتی روبرو شود که اگر و ،است
  .ديآبين الملل ازرويه ھا بوجود مي ون محکوميت تروريسم بشود زيرا اساسا حقوقکنوانسي ميتواند نصيب

 و ،ی ريگان به ليبیآمريکارويه حمله نظامی غيرقانونی  کنار نسبت به سوريه در آمريکارويه کنونی 
ساختن  برای الگو را آمريکاولت بی اعتنائی جھان به اين قانون شکنی دست د ی بوش به عراق وآمريکا

  .حمله به سوريه نسبت به ايران بازميکند

    موقعيت جمهوري اسالمي

بنائی  زير که نکته اصلی و اتھام تروريست بودن وکمک به سازمان ھای تروريستی به جمھوری اسالمی 
. ستآمريکا تائيد نباشد مورد توجه و اتھامی است که ھرچه باشد و ؛کنوانسيون محکوميت تروريسم است

قانون اساسی  بسياراست که ازجمله تحميل تحريم ھا ورای دادگاه ھا و آمريکاد ازسوی يداليل اين تاي
صيت ن کشورنسبت به ايرانيان خارج ازکشور وھمچنين اظھارات شخآجمھوری اسالمی وسابقه عمل 

  .ھای مسئول جمھوری اسالمی ميباشد



    اميرفيض= حقوقدان -ظاھرش قصه است و باطنش آشوب ھا -شليک به سازمان ملل             ۶از  ۶برگ  ٢٠١٧/٠۴/١٠، دوشنبه= شيد مه

  دستاورد نگران كننده

 با اتهام استفاده ازسالح شيميائي اگربطورجدي ازسوي سازمان ملل و آمريكا رويه برخورد بدعت و
ن به خودش حق ميدهد كه آ به اعتبار اآمريكبدعتي خواهد شد كه  ،شوراي امنيت محكوم نشود

جمله به  از وبه فعاليت هاي تروريستي وصل كند  نراآمراكزي را كه خودش انتخاب ميكند وميتواند 
فعاليت هاي موشكي وغيره  شمول داده وبه اقدامات نظامي عليه ايران وابهاي  وسپاه پاسداران 
   .ايران اقدام كند

  عواقب شوم 

تاريخ جھان نشان ميدھد که بيشترگرفتاری ھای بزرگ وشومی که جھان را درخود تنيده نتيجه کم توجھی 
که منافع جھانی وقيودات بين المللی فدای تصميمات  وبی اعتنائی به خودسری ھا ورويدادھائی است

رسمی  ويا بطور که چون درنطفه جلوگيری نشده ،نھا اتفاق افتاده استآفردی کشورھا خاصه رھبران 
   .ن ديگر غيرکنترل بوده استآمد ھای آپی  محکوم نشده 

ا درچنين مواقعی به سوريه کشورھا بدون توجه به حقوق کشورھ آمريکادرھمين مسئله تھاجم موشکی 
را صحه گذارده  آمريکاعمل  ،ھنگی ھای سياسی واقتصادیآبه اعتبارھم ،کل به منشورسازمان ملل در و

کالمی ديگر عمال محدوديت ھای منشورسازمان ملل را ملغی  در ن داده اند وآاند يعنی رای به حقانيت 
رابطه با  را در چشمی کشورھا عواقب شوم اين ولنگاری وکارھای چشم به ھم نميتوان ؛اند تلقی کرده

   .ناديده گرفتن منشورسازمان ملل  نگران کننده ندانست

  خطاي راهبردي 

زده  کنار ت ھای ممکنه را مقابل اوگوشه ھائی ازواقعي آمريکاعلی خامنه ای که نشان ميدھد اقدامات 
توصيف کرده طای راھبردی را بجای محکوم کردن  خ آمريکاواقدامات است  بقول معروف زرد کرده  

    .است

رفع  فقدان قصد وتاحدودي ازموارد ، برخطارفنظر از اينكه  توصيف و تعلق خطا واشتباهاصوال  ص
 آمريكا، درسوريه ميتوان محسوب شود آمريكااين يك تقيه ظريف نسبت به عمل  و ،مسئوليت است

مداخله  چ حقي دربموجب منشورسازمان ملل وكنوانسيون منع استفاده ازسالحهاي شيميائي هي
    .به سوريه عنوان راهبردي داده است آمريكا سوريه ندارد كه خامنه اي به تجاوز نظامي در


