
  حمله به عراق و حقوق بين الملل
  سمينو. ل

  
  .آمريكا و بريتانيا به تنهائي اقدام خواهد كرداياالت متحد ,  اگر شوراي امنيت قطعنامة پيشنهادي ما را تصويب نكند   
يل شوراي امنيت با رد قطعنامة پيشنهادي ما براي خلع سالح عراق به مرجعي فاقد قدرت تصميم گيـري و بـي اهميـت تبـد                           

  .خواهد شد
  .آمريكا نيازي به پرسيدن نظر ديگران و حتي شوراي امنيت براي يك اقدام پيشگيرانه نميبينداياالت متحد     

  .آمريكا در واقع به انحالل خود خواهد داداياالت متحد     شوراي امنيت با رد قطعنامة پيشنهادي 
  

وزير دفاع و رئيس ستاد ارتش آمريكـا در رسـانه هـاي    , ي اخير بارها از قول رئيس جمهور    اين جمله ها و بيانات شبيه به آنها كه در هفته ها              
در واقع اين گفتـه هـا را بايـد بـه ايـن      . براي احراز سركردگي بر جهان است  اياالت متحد   بيان آشكار نقطه نظر امپرياليستي      , دنيا نقل شده اند   

در غير , جائي مورد احترام ما هستند كه به روي خواستها و برنامه هاي ما صّحه بگذارندسازمان ملل متحد و شوراي امنيت آن تا     : معني فهميد 
  .اين صورت ما آنها را به انحالل خواهيم كشاند

. اشغال نظامي عراق در هفته ها يا شايد روزهاي آينده را گرفتـه انـد   آمريكائيها تصميم قطعي براي جنگ و, به طوري كه از قراين بر مي آيد      
اقعيت اين است كه اين جنگ را با هيچ يك از موازين شناخته شده و با هيچ منطق سياسي نميتوان تحت عنوان جنگ دفاعي توجيـه كـرد و        و

آمريكـا در مخالفـت بـا ايـن جنـگ بـه             اياالت متحـد    از جمله در خود     , ميليونها انساني كه تا كنون در كشورهاي مختلف دنيا        . قانونيت بخشيد 
سران كشورهائي كه با جنگ مخالقت كرده اند  و نيز آن عده از سياستمداران و اعضاي كابينة انگلستان كه تهديد كـرده  , ه اند تظاهرات پرداخت 

  .در اين نكته همعقيده اند, اند در صورت شركت انگلستان در جنگ بدون ماموريت از طرف سازمان ملل متحد استعفا خواهند داد
آمريكا از سوي عراق و سالحهاي كشتار جمعي آن به قدري غير منطقي و رسواست كـه نيـازي بـه                     االت متحد   ايادعاي در خطر قرار گرفتن         

يكي از بزرگترين نظريه پردازان سياست خـارجي آمريكـا در           , اينجا كافي است جمله اي از مقالة هنري كيسينجر        . بحث در بارة آن وجود ندارد     
صـدها  اياالت متحد   لي اين است كه اگر بحران عراق بدون تغيير نظام حاكم بر عراق پايان پذيرد و                 مسئلة اص : "دفاع از جنگ عراق را نقل كنيم      

هزار نيروي خود را بي نتيجه و صرفاً به اميد يك مهار تعريف نشده و گنگ از عراقي كه ده سال است مصوبات سازمان ملل را زير پـا ميگـذارد                               
مـديا تريبـون    , هنـري كيسـينجر   ."(  تروريسم و نقش آن در نظام بين الملل شديداً زير سوال ميرود            مسئلة توان آمريكا در نبرد با     , بيرون بكشد 
و منظور از نقـش آمريكـا در نظـام جهـاني بـه طـور                ) نقل از صفحه اينترنت ايران امروز     , ترجمه سعيد آقاعليخاني  , ١٣٨١ اسفند   ٧,اينترنشنال

اين جنگ تنها يكي از اجزاي يك برنامه اسـتراتژيكي درازمـدت بـراي تـامين     . كا در جهان خالصه عبارت است از تامين و احراز سركردگي آمري        
سركردگي آمريكا است و همچنين در راستاي برنامه هاي كوتاه و درازمدت اقتصادي سرمايه داري بـزرگ آمريكـا و انگلـيس و از همـه مهمتـر         

  .تژيكي آمريكا و اين اهداف اقتصادي نياز به بحث جداگانه و مفصلتري داردتوضيح و تفسير طرحهاي ژئواسترا. سرمايه داري نفتي قرار دارد
ماموريـت جنگـي از طـرف شـوراي     , امكان ديگري كه با توجه به حقوق خلقهاي سازمان ملل و قواعد پذيرفته شده بين المللي باقي ميمانـد                  

 تصويب رساندن قطعنامه اي در شوراي امنيت كه حمله نظامي به عراق را وزير امور خارجه و وزير دفاع آمريكا بعد از ناكامي در به      . امنيت است 
اين ادعا صرف نظر از آن كه شـوراي امنيـت اصـوال در چـه            .  وجود دارد  ١٤٤١ادعا كردند كه چنين اجازه اي بر اساس قطعنامه          , مجاز بشناسد 

عواقـب سـختي    ,  كرده است كه  در صورت همكـاري نكـردن          زيرا اين قطعنامه تهديد   , مواردي حق صدور چنين مجوزي را دارد  درست نيست         
  .       و اين به هيچ وجه به معناي به كار بردن نيروي نظامي و اعمال زور نيست. متوجه عراق خواهند شد

مستقيم يا از طريق ماموريت دادن به كشـورهاي عضـو   ,  منشور سازمان ملل٤٢شوراي امنيت البته ميتواند در هنگام ضرورت بر اساس ماده     
 براي آزادسازي كويت به پيمان ناتو داده شد و آمريكا در هفته هاي گذشته اميدوار بـود              ١٩٩١چنين ماموريتي در سال     . مبادرت به جنگ كند   

اما اين حق بر اساس بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد محدود به موردي است كـه  .  ز هم هست كه مشابه آن را به دست آورد       و شايد هنو  
شوراي امنيت از لحاظ حقوقي  نميتواندبه داليـل موهـوم راي بـه جنـگ     .  صلح جهاني به خطر افتاده باشد ويا چنين خطري آن را تهديد كند      

وال از محدودة وظايف آن خارج است و اين همان نكته اي است كه صدراعظم آلمان به اسـتناد آن شـركت كشـور                        بدهد و جنگ پيشگيرانه  اص     
  .با يا بدون ماموريت شوراي امنيت را رد كرده است, خود در جنگ عليه عراق
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ت و مرجعيت آن را از هم اكنون فراهم ساخته      اسباب بحران اهلي  , آمريكائيها حتي اگر نتوانند و يا نخواهند سازمان ملل را به انحالل بكشانند               
اما نكتة مهمتر اين است كه  آنها با اين ترتيب ال اقل از جانب خودشان خط بطالن روي يكي از پايه هاي حقوق خلقها و يكي از مهمترين                             . اند

بلكه پاية بسـياري از آنهـا      ,  خلقها نيست  اين فقط يكي از اصول حقوق     . اصول منشور سازمان ملل يعني ممنوعيت جنگ تجاوزكارانه كشيده اند         
 شايد امروز كسي نتواند حـد تـاثير         .وق بين الملل عمومي پيدا ميشود     تنها با خودداري از اعمال زور است كه امكان تحقق اصول ديگر حق            . ست

 اقدام آمريكا يكي بزرگترين دستاوردهاي بشريت با اين: اما يك نكته روشن است, اين بي قانوني بر روابط بين ملتها در آينده را پيش بيني كند            
  .  نابودي دهها ميليون انسان و خرابي اروپا به چنگ آورده بود از دست خواهد داد, خود را كه در قرن بيستم به بهاي دو جنگ جهاني

همـة جنگهـاي    . ه اسـت  تا اين تاريخ هرگز حكومت يك كشور دموكرات اين طور آشكار تهديد به نقض اين اصل مهـم حقـوق خلقهـا نكـرد                          
الاقل در ظاهر به بهانة حمايت از يك كشور همپيمان و به تقاضاي              , حتي آنها كه در تاريخ به عنوان جنگ تجاوزكارانه محكوم شده اند           , پيشين

متحـد و بـه قـول    يكي از بنيانگـذاران سـازمان ملـل    , حكومت قانوني آن آغاز شده بودند و اين واقعيت كه امروز بزرگترين قدرت نظامي جهان      
  .ميتواند عواقبي به مراتب فراتر از خود اين جنگ به بار آورد, مرتكب اين عمل ميشود"  نيروي تضمين كنندة نظم جهاني"رهبران آن كشور 

هـد خـود    آمريكا تع اياالت متحد   وقتي قدرتهاي اتمي و به ويژه       : در اين بين اين پرسش نيزطرح ميشود      , گذشته از اين مالحظه هاي حقوقي        
خود " دوست"و حتي به كشورهاي     ,   قرارداد منع سالحهاي اتمي را هميشه زير پا گذاشته اند           ٦بر اساس ماده    , براي خلع سالح كامل هسته اي     

    آيا حمله نظامي براي خلع سالح عراق ميتواند از لحاظ حقوق بين الملل توجيهي داشته باشد؟, براي توليد سالحهاي اتمي ياري رسانده اند
بلكـه بـا در     , نه تنها تجاوزي به حقوق بين الملـل       , جنگي كه  آمريكا اكنون در نظر دارد آغاز كند و با يك پيروزي برق آسا به پايان ببرد                      

. جنايتكارانـه اسـت  ,  نظر گرفتن اين كه قطعا دهها هزار غير نظامي درجريان آن به قتل رسيده وعده بسيار بيشتري بي خانمان خواهند شد                  
اما دور نيست روزي كه بشريت متمدن به اين توفيق نيز دست          . هنوز مبنائي حقوقي براي مجازات عامالن يك جنگ تجاوزكارانه وجود ندارد          

شايد آمريكا با در پيش بيني همين امكان و در نظر داشت . يابد و عامالن جنگهاي تجاوزكارانه را در يك دادگاه بين المللي به محاكمه بكشد     
شكيل دادگاه جنائي بين     مانع تحقق بند يك از ماده پنج منشور سازمان ملل براي ت            ٢٠٠١ جنگي امپرياليستي خودبود كه در سال        طرحهاي
 .المللي شد


