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هم درنتره مشروع ت اشغتل عراق و هم 

ذيرفت  استفتده غ رمعقول از خصوص نپ در

هتي فرستييحق وتو در شوراي امن ت، قلم

زيتدي شمه است. امت عراق در عمل اشغتل 

نويس شم، و امريكت و انگل س هم پ ش

اي را كه صريحًت مجوز اشغتل عراق قطعنتمه

                                                           

.   اي  مقتله در كنفرانس نهدتره شدع ه انگل  دي انجمد

كه در دانشگته ريمينگ  1001آوريل  31ل در الملحقوق ن  

اي است نر مقتال  نرگزار شمه، ارائه گرديمه است و مقممه

ديگري كه نت جزئ ت  ن شدتري نده م دتئل پددس از نحدران 

انم. مت  آن را خ لي تغ  ر ندماد،، مگدر عراق، پرداخته

اي انتقتدا  نعض همكدترانم در جتيي كه در پتسخ نه پتره

ت. لطف ايشتن را نت عم، ذكدر نتمشدتن پدت  الز، نوده اس

الملدل و فصلنتمه حقوق ن  »دار،. ضمنًت اي  مقتله در مي

چتپ شدمه اسدت ندت  1001، اكت ر 21شمتره « حقوق تط  قي

 اي  مشخصت :

Vaughan Lowe, The Iraq Crisis: What Now? ICLG, vol. 52, 2003, pp. 859-871. 
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داد، از شوراي امن ت م ترد كردنم را مي

و در نت جه ديگر موردي نراي نحث و 

 درنتره نپذيرفت  وتوي غ ر ت تدل نظر

كه در معقول قطعنتمه مذكور د درصورتي

شم د پ ش ن تمم. نررسي و شورا مطرح مي

تحق ق درنتره مشروع ت اشغتل عراق 

كه هنوز درگ ري و جنگ در آن كشور درحتلي

ادامه دارد، هم ن  تر دير است و هم 

ن  تر زود. دير است، زيرا ارزش عملي 

يرا نررسي دق ق وضع نمارد و زود است ز

محتتج گذشت زمتن است و هنوز وقت آن 

نرس مه است. امت موضوع نحث مت در اي  

 نوشته موضوع ن  تًت متفتوتي است. 

معمواًل و نرح ب عتد ، قتنون را 

دان م، اي از قواعم ثتنت ميمجموعه

كه اي  قواعم صرفًت تصويري است درصورتي

ارائه  كه نه صور  قتنون در هر زمتن ختص

شود و همواره ثتنت ن  ت. در حتل مي

اي از قواعم و اصول نن تدي حتضر، پتره

حتل تغ  ر و تحول  الملل ن ز درحقوق ن  

م تمدر است. در اي  زم نه، نه نظر 

رسم كه چهتر حوزه يت قلمرو اصلي حقوق مي

الملل ن شتر در معرض تغ  ر و تحول ن  

 گرفته است: قرار
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فهومي نن تدي حقوق ، ستختتر منخ ت

الملل نه عنوان يك امر استسًت ن  

شود پس از المولي كه اغلب گفته مين  

هتي سپتتم ر و حمله نه نرج 33حتدثه 

دوقلو در ن ويورك دچتر تكتن و تحول 

، قواعم نتظر نه دو،شميم شمه است؛ 

، سو،استفتده از زور در روانط دولتهت؛ 

مي؛ رژيم حقوقي مرنوط نه اشغتل نظت

، قتنون حتكم نر رفتتر نت نظتم تن چهتر،

 و زنمان تن.

آنچه متيلم در اينجت نه آن نپرداز، 

المللي ع تر  است از نقش حقوقمانتن ن  

هتي در زمتن تحول و دگرگدوني در چترچوب

نن دتدي حقوقي. نه طوركلي، در هر س  تم 

حقوقي، اجراي قواعم و اصول حقوقي نمون 

  قواعم نت اجزاء كه آيت ايدرك اي 

در آن زمتن « حق»دهنمة مفهو،  تشك ل

آم ز هم و و همتهنگ است يت نه، مختطره

تر الملل مهماست. اي  نكته در حقوق ن  

الملل تر است زيرا در حقوق ن  و جمي

جريتن منظم دعتوي و رويه قضتيي محتكم 

توان نراي وجود نمارد و در نت جه نمي

تحول آن نه  همايت و نظتر  نر رونم

نظرا  و آراء قضت  اتكتء كرد، و نتگزير 
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نراي قضتو  و اظهترنظر درنتره ادعتي 

نوجود آممن حقوق و تكتل ف جميم در عرصه 

الملل، نتيم راه و روش ديگري حقوق ن  

 يتفت.

و امت در مورد قض ه عراق م أله نه 

طوركلي ع تر  است از تالش نراي مشروع ت 

ادعت كه حقوق نخش من و توج ه اي  

الملل متحول شمه و يك حق جميم يت يك ن  

قتعمه حقوقي عرفي جميم نراي دولتهت 

نوجود آممه است كه امروزه در حقوق 

الملل نه معنتي حقوق و اخت ترا  ن  

 ويژه دولتهت است.

تواننم نت عمل خود در سطح دولتهت مي

المللي مثاًل از طريق شوراي امن ت ن  

حم، درخصوص تحوال  جميم در ستزمتن ملل مت

الملل قضتو  و اظهترنظر حقوق ن  

توان در نمتينم. نمونه اي  وضع ت را مي

شوراي امن ت مشتهمه  133قطعنتمه شمتره 

 ECOWASكرد كه 

  را نه ختطر اقمامتتي كه

نراي « ل  ريت»پس از مماخله در 

نتزگردانمن صلح و امن ت و ث ت  در آنجت 

د و انراز خرسنمي كرد. نه عمل آورد، ستو

                                                           

. Economic Committee of West African States 

 كم ته اقتصتدي كشورهتي افريقتي غرني.
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همچن   نه قول نعضي ديگر د كه ال ته 

كننمه ن  ت د نمونه ديگر آن چنمان قتنع

شوراي امن ت  3111توان در قطعنتمه را مي

ديم كه نه ش وه عطف نه متس ق، عمل ت  

در كوزوو را نتديمه گرفت « نتتو»نظتمي 

 و يت حماقل آن را محكو، نكرد.

هم ممك  است دولتهت در سطح داخلي 

الملل درنتره تغ  ر و تحول در حقوق ن  

اظهترنظر كننم. نمونه اي  ش وه، گزارش 

كم ته امور خترجه »دق ق و جتمعي است كه 

درنتره مشروع ت « مجلس عوا، انگل تتن

حمله نظتمي در كوزوو داده است. گزارش 

نويژه ن  تر جتلب  چهتر، كم ته مذكور

ر نررسي است، هم نه ختطر دقتي كه د

م تئل حقوقي و اظهترنظر راجع نه آنهت 

كه يك اعمتل كرده است و هم نه لحتظ اي 

م أله قتنون استسي را ن ز پ ش نهتده و 

توض ح داده كه در مواردي كه در موضوعت  

الملل ن   دولت و مجلس اختالف حقوق ن  

توانم نظر نظر نتشم، نهتيتًت چه مقتمي مي

 ت را اتختذ و و موضع پتدشتهي نريتتن

 3اعال، نمتيم.

                                                           

1. House of Commons Foreign Affairs Committee, Fourth Report, Kosovo Session 1999-2000, 

HC 28-1, 23 May 2000. 



  89 يكم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

نتري، هرگته در آينمه م أله مشتنه 

آيم و ادعت شود كه و قتنل ق تسي پ ش

حقوق و وظتيف جميم نراي دولتهت ايجتد 

شمه، م لمًت جتيگته و ارزش چن   ادعتيي 

در چترچوب رويه دولتهت و نمه و 

هتي آنهت معلو، خواهم شم و هم   ن تتن

توانم نه تنهتيي ميرويه دولتهت است كه 

آور را نه ويژگي يك قتنون رسمي و الزا،

چن   ادعتيي ن خشم و مشروع ت آن را 

تأي م نمتيم. امت در اي  م تن 

حقوقمانتن هم نقش مهم و ويژه خود را 

ستزي دارنم. گرچه حقوقمانتن قمر  قتنون

و وضع مقررا  نمارنم، امت نحث و نظرهتي 

هتي ود دكتري توانم متنع از ورايشتن مي

جميم نه عرصه قواعم حقوقي شود و يت 

نرعكس، آن را ت ه ل كنم. نگتهي نه 

گزارش چهتر، كم ته امور خترجه مجلس 

عوا، انگل تتن درنتره كوزوو نه روشني 

دهنمه اهم ت و تأث ر م تحث  نشتن

دانشگتهي و تحق قت  علمي در اي  زم نه 

است. هرگته ن   نوي نمگتن و اهل نظر 

متع حتصل شود كه يك تحول ختص در اج

مشي الملل و خطراستتي منطق حقوق ن  

كتر رويه  پشتوانه آن است، ط عًت ستز و
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 تر نه حركت درتر و آستندولتهت روان

آيم. و نرعكس، چنتنچه حقوقمانتن نت مي

چن   تحولي مختلف نتشنم، مختلفت ايشتن 

هتي ريزي كه در توانم همچون دانهمي

 كنم، متنع از حركت گردد.ه گ ر ميدنمچرخ

افزون نر اي ، حقوقمانتن و 

تواننم نت پ ش نهتدن راه و نوي نمگتن مي

روشي كه قتنون نتيم در م  ر آن تحول 

هتي يتنم تت نتوانم نه وظتيف و م ؤول ت

جميمي كه نرعهمه دارد، عمل كنم چه ن ت 

هتيي را از دولتهت پ شي گ رنم و ايمه

كه خود دولتهت نه آنهت مطرح نمتينم 

 انم.نپرداخته

امت پرسش اصلي اي  است كه 

تواننم حقوقمانتن و اهل نظر چگونه مي

تشخ ص دهنم كه اي  ادعتهت يت 

پ شنهتدهتي جميم، خوب است و نجت يت نم 

است و نتروا؟ گت، نخ ت در اي  راه، 

ع تر  است از شنتستيي و وارسي دق ق هر 

ه در مورد ادعت يت پ شنهتد جميمي ك

پ مايش حقوق و تكتل ف تتزه يت تحول در 

 شود. الملل مطرح ميحقوق ن  

درنتره جنگ عل ه تروري م و ن ز 

پتيتني هتي نياشغتل عراق گفتگوهت و نحث
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اي درگرفته است. لك  صرفنظر از هر فتيمه

كه ممك  است اي  نحثهت داشته نتشم، 

م لمًت اي  دو م أله نت روشني و دقت از 

يكميگر تفك ك نشمه يت دست كم توض ح و 

استمالل روشني درنتره نتزشنتسي و تفك ك 

 آن دو از هم، ارائه نگرديمه است.

كه، عمل ت  نظتمي امريكت توض ح اي 

در افغتن تتن حماقل نراي خواننمگتن 

هت، انتما نه عنوان اقما، عل ه روزنتمه

القتعمه مطرح شم و صح تي از طتل تن 

نعمًا نه عنوان اقما، نظتمي ن ود. امت 

نراي اج تر طتل تن نه تحويل اعضتي 

القتعمه معرفي شم و سپس نه عنوان اقما، 

نراي سرنگوني حكومت طتل تن مطرح گرديم. 

هت نه عراق نرگشت. نگته 1001در ستل 

گرچه تالش نراي رنط دادن عراق نه 

القتعمه نه جتيي نرس م، امت اي  تمتيل 

كه عم، اطتعت و  همچنتن نتقي متنم

هتي امريكت و همراهي عراق نت خواسته

المللي، نت م أله جنگ عل ه جتمعه ن  

تروري م ادغت، شمه و ن   آن دو ارت تطي 

نرقرار شود. اي  نود كه انتما گفته 

شم همف ن روهتي ائتالف از تهميم نه مي

استفتده از زور در ختور م تنه، ترغ ب و 
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ت نتزرستن تشويق عراق نه همكتري ن

المللي ستزمتن ملل است. نعم كه عمالً ن  

نه عراق حمله شم، گفته شم كه همف از 

استفتده عملي از زور عل ه عراق، اج تر 

كردن آن كشور است كه نه تعهم  و وادار

خود نه خلع سالح كه در جريتن جنگ كويت 

پذيرفته نود، عمل نمتيم. و نتالخره ادعت 

 ت  نظتمي و شم كه مقصود از اي  عمل

حمله نه عراق سرنگوني دولت عراق نوده 

 است.

نراي اي  تغ  ر و جتنجتيي در همف، 

توان تف  رهتي گونتگوني ارائه كرد و مي

هتي مثاًل گفت در حرفهتيي كه نراي رستنه

شود گته گوينمه تأك م و عمومي زده مي

توجه ختصي نه ع ترا  و كلمتتي كه 

شتر تأك م نر گويم نمارد و همف او ن مي

اي تفتوتهتي ظريف و تقويت و تحريك پتره

مشغله ذهني شنونمه است، تت ن تن دق ق و 

مشخص يك مطلب ختص. يت ممك  است هريك از 

هت و مقتمت  و كشورهتي مختلف نگراني

اهماف ختص خود را از ن تنت  و 

هتي هتيي كه در نرانر رستنهگ ريموضع

هتي رستنهكننم، داشته نتشنم. عمومي مي

عمومي هم نراي تف  ر و توض ح ع تراتي 
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متننم اقما، نظتمي يت حمله نظتمي، نت 

توجه نه آزادي عمل فراواني كه دارنم، 

كننم. گته هتي ختص خود عمل مينه ش وه

ن ز ممك  است در اظهتراتي كه نراي 

شود، روشهتي كتر، نت هتي گروهي ميرستنه

مثالً  همف از آن مخلوط و اشت ته شود،

ممك  است گوينمه از سرنگوني دولت نه 

عنوان روش كتر صح ت كنم، ولي منظور او 

خلع سالح آن دولت نه عنوان همف از اي  

روش نوده نتشم. نتالخره، خود كنشگران و 

هت سخ  انمركتران كشورهت كه نت رستنهدست

كه گوينم ن ز گته نظر روشني از اي مي

المللي چن   چرا در جريتن يك نحران ن  

انم، انم يت عمل كردهو چنتن گفته

 نمارنم.

نتري، هر توض حي كه درنتره عطف 

سر و صماي افكتر عمومي  توجه آرا، و ني

نه س تستي كه نه حمله نه عراق و اشغتل 

منتهي شم، وجود  1001آن كشور در ستل 

داشته نتشم، نتيم يك دل ل كتفي نراي 

ئه شود. استفتده از زور عل ه عراق ارا

هتي فرضي و منظور مت از دل ل، انگ زه

غ رقتنل توج ه از ق  ل م أله نفت يت هر 

انگ زه ديگر ن  ت. نلكه مقصود، دل ل و 
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اي است كه نتوانم كننمهتوج ه قتنع

استفتده از زور عل ه عراق را در شرايطي 

المللي خود كه ستير كشورهت تعهما  ن  

كننم، ميدرنتره ت ل حت  نظتمي را نقض 

يت هم تيگتن خود را نه استفتده از 

كننم، و ن ز هتي كشتترجمعي تهميم ميسالح

در شرايطي كه در نعض كشورهت نقض عممه و 

دهم و درد و رنج وس ع حقوق نشر رخ مي

كه نت دختلت فراوان وجود دارد نمون اي 

خترجي مواجه شونم؛ توض ح دهم، نه نحوي 

نجتر حقوقي كه اگر آن دل ل را نه يك ه

آور ترجمه و تأويل كن م، نتوانم الزا،

حمله نظتمي و اشغتل عراق را توج ه 

نمتيم. نه عالوه، اي  دل ل نتيم از چنتن 

استحكت، و عموم تي نرخوردار نتشم كه در 

آينمه اگر اوضتع و احوال مشتنهي رخ 

دهم، امريكت و انگل س يت هر كشور ديگري 

اشغتل يك  نتوانم نه آن استنتد جويم و

 كشور خترجي را توج ه نمتيم.

گته ممك  است دولت دست نه اقمامتتي 

نزنم و م تدر  نه حمله نظتمي كنم ولي 

ادعت نكنم كتر او از لحتظ حقوقي موجه و 

دولت  3891مجتز نوده است. مثاًل در ستل 

انگل تتن نه نهتنه كتهش آلودگي دريتيي 
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 نتشي از نشت نفت از تتنكرهتي ل  ريتيي

كه در سواحل انگل تتن متوقف نودنم، نه 

كه ادعت كنم حق آنهت حمله كرد، نمون اي 

حمله داشته است. ال ته نعمهت در ستل 

المللي كنوان  ون ن  »اي  حق در  3898

مرنوط نه مماخله در دريتي آزاد در صور  

نراي  ،«تلفت  نتشي از آلودگي نفتي

ل دولتهت شنتستيي و م تقر شم امت در ست

م لمًت دولتهت چن   حقي نماشتنم.  3891

نريتتن ت در مورد حمله نه تتنكرهتي يتد 

 گونه ن تن كرد:شمه موضع خود را اي 

نگراني اصلي دولت همواره حفظ سواحل »

از آلودگي نفتي و ن ز اتختذ رونمي كه 

هرچه ن شتر نه حصول اي  همف منجر 

اي، نه گردد، نوده است و در ه چ مرحله

ظت  حقوقي و نه مالحظت  متلي متنع مالح

از اقما، دولت در اي  زم نه نشمه 

 «.است

 

نه اي  ترت ب، دولت انگل تتن 

دان ت هركتري را كه آن زمتن الز، مي

كه ممعي شود كه انجت، داد، نمون اي 

                                                           

. International Convention relating to Intervention on the High Sea in Cases of Oil Pollution 

Casualties, 1969. 
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قتنونًت حق نم تران كردن كشتي ل  ريتيي 

را داشته است. امت اگر دولتي ممعي شم 

د ختص از حق قتنوني و كه در يك مور

مشروعي نرخوردار است، نتيم نه طور مشخص 

آن را ن تن و ذكر كنم د همچنتن كه در 

چن   شم و نه صور  واضح « كوزوو»مورد 

 اعال، شم كه در شرايط استثنتيي و نه

منظور جلوگ ري از يك فتجعه ان تني، حق 

 1مماخله نظتمي در كشور ديگر وجود دارد.

ولتي ادعت كرد از چن   نه هرحتل، اگر د

حقي نرخوردار است نر حقوقمانتن 

المللي است كه نررسي كننم آيت چن   ن  

ادعتيي واقعًت صح ح و مق ول است يت نتيم 

 در نرانر آن مقتومت و مختلفت شود. 

نه عق مه مت، نكته مهم و ضتنطه 

اصلي نراي نررسي اي  ادعت كه حق و 

آممه تكل ف جميمي نراي دولتهت نوجود 

ع تر  است از پ وستگي و همتهنگي ذاتي 

حق و تكل ف ادعتيي نت نظت، حقوقي موجود 

 نه نحوي كه درون نظت، حقوقي جتي گ رد.

                                                           

اي  شرايط در گزارش كم ته روانط خترجي مجلس )گزارش  .9

ندتال( و ن دز در نعدض  3مرنوط نه كوزوو( )رك. پدتورقي 

هتيي كه نه اي  كم ته ارائه شمه نود و در مجله يتدداشت

صفحه  3888ستل « الملل و حقوق تط  قيفصلنتمه حقوق ن  »

 ت.هم چتپ شمه، آممه اس 319د  811
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منظور مت از پ وستگي ذاتي حق مورد 

ادعت نت نظت، حقوقي موجود، آن ن  ت كه 

آن حق مجتز و مشروع نتشم، زيرا اگر 

اي مجتز و قتنوني نتشم كه ديگر م أله

متنم. نلكه مقصود اشتره نه اي  نتقي نمي

الملل نكته است كه تحول حقوق ن  

يكنواخت و يكمست ن  ت، و گته تحول در 

تر از ستير يك نخش ممك  است كنمتر و عقب

 الملل نتشم.هتي حقوق ن  نخش

توان نه م أله وارد نراي نمونه مي

شمن نه آنهتي سرزم ني نه قصم نجت  

دآممه است، اشتره ب فروخل تني كه روي آ

كرد. م لمًت وارد شمن نه آنهتي سرزم ني 

ضرر در چن   موردي، از مصتديق ع ور ني

الملل مراد نه معنتيي كه در حقوق ن  

شود، ن  ت. از سوي ديگر، حماقل در مي

رستني نه اشختصي  المللي، كمكآنهتي ن  

انم، كه در دريتي آزاد دچتر حتدثه شمه

نويس لكه وظ فه است. پ شنه يك حق، ن

 در مورد (I LC)الملل كم   ون حقوق ن  

گويم اقمامتتي كه م ؤول ت دولتهت مي

الملل است، اگر نه متضم  نقض حقوق ن  

منظور نجت  اشختصي كه دچتر مخمصه 

انم، انجت، شود غ رقتنوني و نتمشروع شمه
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شونم. عالوه نر اي ، ضرور  مح وب نمي

ن   حتلتي حماقل نه نجت  اشختص در چ

لحتظ اخالقي، نزد همه جهتن پذيرفته شمه 

است. ننتنراي ، اگر دولتي ممعي شود حق 

ورود نه آنهتي سرزم ني نه منظور نجت  

توان م نگوي م كه اي  اشختص را دارد، مي

حق نت رونم اصلي حقوق، همتهنگي و 

كه درنتره تشخ ص پ وستگي دارد )ولو اي 

اختالف نظر « حقوقيرونم اصلي »مفهو، 

فراواني وجود دارد( يعني ادعتي حق ورود 

نه آنهتي سرزم ني نراي عمل ت  نجت  و 

قتعمه حقوقي مرنوط نه نجت  اشختص در 

دريتي سرزم ني نتيم نت عمل ت  نجت  در 

دريتي آزاد و ن ز نت قتعمه مرنوط نه 

المللي دولت، و نت اصول م ؤول ت ن  

جهتن تن هم و و  اخالقي پذيرفته شمه نزد

 همخوان نتشم.

نرعكس، مثاًل قطع آب و نرق يك 

سفترتختنه خترجي نه عنوان اجراي نخشي 

از مقررا  تحريم، م لمًت نت رونم كلي و 

جتري اصول حقوقي هم و و همتهنگ ن  ت. 

حتل  كه ممك  است نه ع   ننتنراي ، در

الملل عنوان حقوقمان نت تحوال  حقوق ن  

 ت  نجت  در دريتي سرزم ني در زم نه عمل
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موافق نتش م، نت آنچه در مورد قطع آب و 

 نرق سفترتختنه گفت م، مختلف ه ت م.

ال ته، در عمل قوه محركه حق قي 

الملل در جتي ديگري تحول در حقوق ن  

است و صرف همتهنگي و پ وستگي هر حق و 

مشي  تكل ف جميم نت اصول اخالقي يت خط

نتعث تحول در حقوق  الملل،اصلي حقوق ن  

كه گته نعض قواعم شود. اي الملل نمين  

حقوقي نت قواعم ديگر نتهمتهنگ و 

د  نتستزگتر ه تنم ال ته موجب شگفتي است

متننم نتهمتهنگي قواعم حقوقي حتكم نر 

عمل ت  نجت  در دريتي سرزم ني و در 

دريتي آزاد د امت صرف تعجب مت از اي  

تغ  ر و تحول در هت ن ز نتعث نتستزگتري

شود. نلكه اي  خواست الملل نميحقوق ن  

و عالقه نه نجت  زنمگي ان تنهت است د و 

نه صرف عالقه نه از ن   نردن نتستزگتري 

د كه ممك  است كشوري را  قواعم حقوقي

ترغ ب كنم كه ادعتي پ مايش حق جميمي را 

مطرح نمتيم و ممعي شود حق ورود نه 

ديگر را نه منظور دريتي سرزم ني كشور 

نجت  ان تنهتي گرفتتر دارد و نمين تن 

افكنم.  الملل درتحولي را در حقوق ن  

در ستير موارد هم، ممك  است عالقه و عز، 
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دولت نه استقرار و گ ترش ث ت  در نظت، 

گذاري خود و يت مثالً ايجتد روشهتي سرمتيه

تر نراي تع    محمودة خترجي فال  عملي

هت در كتر نتشم و ر انگ زهقتره يت ستي

نه نونه خود نتعث تغ  ر و تحول در يك 

حوزه حقوقي ختص گردد. نه طوركلي، حقوق 

الملل عرفي، در پتسخ نه ن تزهتي ن  

شود، و هت است كه متحول ميجهتن واقع ت

 يك س  تم انتزاعي و مجرد ن  ت.

هرچه كشورهتيي كه در عرصه 

تر ر و قويتالمللي فعتل ه تنم، نزرگن  

نتشنم، ط عًت تأث ر ن شتري نر تحول حقوق 

الملل عرفي خواهنم داشت. تحوال  حقوق ن  

الملل ن ز، نت جتًت، ن شتر نشتن از ن  

هت يت فكر و ذكر كشورهتي منتفع و نگراني

نزرگ را نر خود دارد. در اي  واقع ت، 

ذاتًت ه چ امر قتنل اعتراضي وجود نمارد. 

وان گفت كه نت جه چن   نرعكس، شتيم نت

المللي وضعي آن است كه نه قول ديوان ن  

دادگ تري در پرونمه فال  قتره دريتي 

كشورهتيي كه )نه واسطه هر »شمتل: 

موضوعي( منتفع آنهت نه طور ختص تحت 

تأث ر ويژه و ختصي « گ ردتأث ر قرار مي

الملل عرفي در همتن نر تحول حقوق ن  
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ه مهم است آن است عرصه خواهم داشت. آنچ

يتنم، قتنوني نتشم كه كه آنچه تحول مي

ن  ت نه همه اعمتل و اجرا شود، و نه يك 

هتيي كه آن حق مخصوص نراي دولت يت دولت

انم و انتكتر عمل را تحول را آغتز كرده

 انم.در دست گرفته

اي  نكته را نه ن تن ديگري هم 

هتي مؤثر نر توان گفت. در مورد انگ زهمي

الملل عرفي نتيم ن   دو حول حقوق ن  ت

مطلب تفك ك قتئل شم: م تحث م تني نر 

اصول پذيرفته شمه اخالقي يت س تسي، 

متننم نجت  زنمگي اشختص يت ت ه ل 

هتي ديپلمتت ك مشروع و م تحثي كه فعتل ت

آشكترا يت تلويحًت م تني نر اهماف س تسي 

اي يت داخلي است. در عصر مت كه منطقه

هتي جّمي است، گرايشي ن نير واقعروزگت

وجود دارد كه م تئل اخالقي را نت م تحث 

س تسي مخلوط كننم و يكي نشمترنم. ممك  

است نفع يك دولت در اي  نتشم كه نگويم 

مثاًل كونت نتيم نر است  اقتصتد آزاد 

اداره شود يت كتنتل سوئز نتيم از كنترل 

هت و حتكم ت مصر خترج شود. امت اي 

 هتيي س تسي است و نه اخالقي.نحث

تفتو  م تحث اخالقي و س تسي ن  تر 
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مهم و استسي است. م تحث اخالقي را 

توان در سطح جهتني و عمومي مطرح كرد، مي

كه امت امور س تسي چن   ن  ت. نراي اي 

قتنوني نودن و مشروع ت يك حق و تكل ف 

المللي نتوانم اث ت  شود و در سطح ن  

الملل نه تحول حقوق ن  موجه نتشم، 

عنوان ن تر آن حق و تكل ف، نتيم م تني 

نر اخالق عمومي نتشم و ريشه در آنجت 

داشته نتشم. امت چنتنچه تحول حقوق 

الملل نرختسته از ضرورتهتي نتشي از ن  

اهماف و مقتصم داخلي كشور يت كشورهتي 

ختصي نتشم، در اي  صور  تحول حقوق 

هتيي، يكي   انگ زهالملل حتصل از چن ن  

از ويژگ هتيي است كه امپريتل  م نت آن 

شود. از جمله دشواريهتي اصلي شنتخته مي

نحران عراق دق قًت هم   يكي دان ت  و 

 اختالط كردن م تحث س تسي و اخالقي است. 

نتري، ضرور  همتهنگي مته ت هر 

قتعمة حقوقي جميم نت اصول و موازي  

شرط مشروع ت و اخالقي و حقوقي نه عنوان 

مق ول ت آن، فقط ن مي از م أله است و 

ن م ديگر م أله ع تر  است از احترا، نه 

آي   و روش كتر و نويژه رعتيت درست 

. نت ذكر يك مثتل (due process of law)قتنون 
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شود. قتچتق و خريم و تر ميمطلب روش 

فروش كوكتي   يك جر، است و همه مت كتر 

در دستگ ري و  پل س و دادگ تري را

مجتزا  مرتك    اي  جرايم ستتيش و 

كن م. امت اگر رق تي قتچتقچ تن حمتيت مي

يت ستير گروههتيي كه در كم   آنهت 

انم، آنهت را نتزداشت و مجتزا  نش ته

كن م كننم، هرگز از كتر ايشتن دفتع نمي

زيرا روش كترشتن غ رقتنوني نوده است. 

انگل س نه  اكنون نتيم ديم آيت امريكت و

انم، عنوان پل س جهتن در عراق عمل كرده

انم كه وارد نش تگتنيت همتن رق ت و كم  

انم؟ چگونه نتيم ن   اي  دو معركه شمه

 فتصل آن دو در كجتست؟ تفك ك كرد و حم

نه نظر نگترنمه، پتسخ نه اي  پرسش 

د نه  (process)در دو مفهو، فراينم كتر 

 procedural)ش كتر معنتي رعتيت عمالت در رو

justice)  و اصل رعتيت درست قتنون د و ن ز

نهفته است.  (legitimacy)در مفهو، مشروع ت 

كتفي ن  ت كه قواعم حقوقي متهوي صرفًت 

عتدالنه نتشنم، نلكه نتيم نه ش وه 

عتدالنه ن ز ستخته شمه و نه روش عتدالنه 

هم اجرا شونم. قواعم حقوقي صرفًت 

ورا  و پنم و انمرزهت اي از دستمجموعه
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ن  ت، نلكه راه و رسم زنمگي و ش وه 

ستمتنمهي جتمعه است. قواعم حقوقي 

هتيي ه تنم متهوي، در واقع راه و روش

نراي رس من نه اهماف ختص، و 

انم نراي ت ه ل زنمگي انزارهتيي

هت و رونمهتي وضع و اجراي اجتمتعي. روش

قتنون، عنتصر مهم نظم جتمعه نه شمتر 

رونم و در كتهش هرچه ن شتر استفتده مي

فرست از قمر  نقش استسي خودسرانه و طتقت

 دارنم.

هم   امر، يكي ديگر از علل نگراني 

عم ق درنتره حمله نظتمي در عراق است. 

كننم آنچه در كه گمتن مين  تري از ك تني

عراق نه دست آممه، درست است و ارزش 

ارد، هتيي كه در آنجت شمه است، دهزينه

هت در واقع نه نگران اي  ه تنم كه اي 

هت و رونمهتي وضع نهتي زيرپت گذاشت  روش

و اجراي قتنون و نتديمه گرفت  نهتدهتي 

 المللي حتصل شمه است.افتتده ن   جت

تجتوز نه عراق و اشغتل آن كشور و 

هتي امريكت و اظهترا  گونتگوني كه دولت

حتكي انگل س نه دن تل آن انراز نمودنم، 

اي از ادعتي تحول و دگرگوني در مجموعه

الملل عرفي در مورد از قواعم حقوق ن  
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استفتده از زور و ن ز درنتره ش وه كتر 

 شوراي امن ت است.

المللي چنتنكه گفت م، حقوقمانتن ن  

نقش مهمي در ارزيتني اي  تحوال  و 

هت از ح ث همتهنگي متهوي و شكلي دگرگوني

رونمهتي اصلي حقوق آنهت نت م تني و 

حلهتي الملل دارنم و نراي ارائه راهن  

حقوقي اصولي درنتره م تئل تتزه و 

پتسخي كه در نت جه نحران عراق مطرح ني

شمه است، ن ز وظ فه استسي نرعهمه 

 دارنم. 

اكنون نتيم نه تحوالتي كه در چهتر 

الملل رخ داده و پ ش حوزه اصلي حقوق ن  

ره كرديم، نپردازيم از اي  نه آنهت اشت

 و چنم و چون آن را نشتن ده م.

 

الملل: ـ تحول در مباني اصلي حقوق بين9

 سپتامبر 99مسأله 

شود تغ  ر اول   م أله كه گفته مي

الملل سنتي را الز، آورده و در حقوق ن  

گويي آن ن  ت، ع تر  است قتدر نه پتسخ

توان پرس م كه سپتتم ر. مي 33از متجراي 

سپتتم ر نه عنوان يك  33حمله آيت 

آم ز غ ردولتي ولي در سطح عمل ت  خشونت
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شم در حم كترهتي اي كه گمتن ميو انمازه

ختص دولتهت است، واقعًت مرزهتي ش وه 

تجزيه و تحل ل حقوقي سنتي را در هم 

شك ته است؟ و آيت ن تزمنم نتزنگري 

استسي در م تني نظري و نن تدهتي مفهومي 

 ملل ه ت م؟الحقوق ن  

كه نه اوضتع عراق مرنوط تت جتيي

شود، در عراق يك دولت رسمي و شنتستيي مي

المللي خود شمه وجود داشت كه تعهما  ن  

اي عمل را زيرپت نهتده نود و نه ش وه

المللي را نه كرد كه صلح و امن ت ن  مي

خطر انماخته نود. تت اينجتي قض ه نت يك 

ي مواجه ه ت م و المللي معمولاختالف ن  

وضع ختصي وجود نمارد كه نراي نرخورد نت 

آن الز، نتشم م تني نظري و چترچوب 

كتر گ ريم يت وارد مفهومي جميمي را نه

 الملل كن م.حقوق ن  

م أله القتعمه، ال ته م أله ديگري 

المللي معمواًل نت هتي ن  است. تحريم

گرفت  گلوگته اقتصتدي كشور مورد نظر 

دهم، امت چن   كنم و جواب ميعمل مي

المللي هتي ن  راه ردي در مورد تروري ت

كه ستير نه سختي قتنل اجرا است، همچنتن

توان نه اي كه ميفشترهتي هوشمنمانه
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هت دولتهت وارد كرد، در مورد تروري ت

قتنل استفتده ن  ت. امت، حمال  

اي هت نه هرحتل، پميمه تتزهتروري ت

ت، ختور م تنه، امريكتي ن  ت. در افريق

هتي الت  ، آس ت و حتي در اروپت يورش

شمتري رخ داده است. تروري تي فرامرزي ني

الملل نت اي  پميمه ن ز نرخورد حقوق ن  

هت نوده روش  است و نه يكي از اي  صور 

كه اجتزه است: الزا، دولتهت نه اي 

نمهنم سرزم   آنهت نه عنوان پتيگته 

تي مورد استفتده قرار عمل ت  تروري 

گ رد، يت اجتزه عمل متقتنل عل ه دولتي 

كه در انجت، اي  وظ فه كوتتهي نموده، و 

هت كه كشور م زنتن تروري تيت در صورتي

هت در سرزم   خود در كنترل تروري ت

نتتوان نتشم يت متيل ن تشم آنهت را 

كنترل كنم، نه صور  اجتزه استفتده از 

عنوان  از اينكه نهزور عل ه آنهت اعم 

دفتع مشروع نتشم يت نت اجتزه شوراي 

 امن ت.

نه اي  ترت ب، نه نظر نگترنمه روش  

ن  ت كه استسًت چه ضرورتي نه تحول در 

الملل و پ شنهتد يك نن تدهتي حقوق ن  

چترچوب نظري جميم نراي پرداخت  نه آنچه 
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نتم مه شمه، وجود « جنگ عل ه تروري م»

ضرورتي وجود  عًت چن  هم واق دارد. اگر

داشته نتشم، نتيم مته ت آن نه روشني و 

 وضوح كتمل ت     شود.

 

 ـ قانوني بودن اشغال عراق9

الملل دوم   موضوعي كه حقوق ن  

كنم؛ ع تر  سنتي را مج ور نه تحول مي

است از تالش نراي توج ه مشروع ت و 

 قتنوني نودن اشغتل عراق.

د نمارد ه چ مورد قتنل استماللي وجو

كه امريكت و انگل س نتواننم نگوينم كه 

انم و در مقت، دفتع مشروع عمل كرده

همچن   ه چ مورد قتنل دفتعي وجود نمارد 

كه نتواننم استمالل كننم كه نراي 

جلوگ ري از يك فتجعه ان تني فراگ ر و 

شميم، در عراق مماخله كردنم و آن را 

اشغتل نمودنم. ايتال  متحمه امريكت 

كنم كه نشتن دهم حق دفتع هرًا تالش ميظت

مشروع پ شگ رانه خود را اعمتل كرده است 

د كه ال ته در خود اي  تع  ر نوعي 

تعترض نهفته است زيرا حمله نه يك كشور 

و اشغتل آن نه عنوان دفتع پ شگ رانه، 
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اي  دكتري  خطرنتك م لمًت  1معني نمارد.

الملل ه چ پتيه و م نتيي در حقوق ن  

مارد. اي  نكته چنتن روش  است كه ن

ن تزي نه نحث ن شتر نمارد، هرچنم در 

جتي خود نتيم نه درستي نقم و نررسي 

 شود. 

تنهت م نتي ممك  نراي توج ه حقوقي 

اح تء و »اشغتل عراق ع تر  است از 

 931مجوز منمرج در قطعنتمه « تجميم

شوراي امن ت ستزمتن ملل نه كشورهتي عضو 

از »كه لت كويت م ني نر اي ائتالف نت دو

كل ه وستيل الز، نراي اجراي قطعنتمه 

هتي ( و قطعنتمه3880)ستل  990شمتره 

نعمي و ن ز نراي نتزگردانمن صلح و 

المللي در منطقه استفتده امن ت ن  

استمالل شمه كه نت توجه نه «. نمتينم

شوراي امن ت م ني  3113قطعنتمه شمتره 

ه خلع سالح را كه كه عراق تعهم ننر اي 

پذيرفته نود، نه طور  931طي قطعنتمه 

جمي نقض كرده است، ننتنراي  مجوز ق لي 

شوراي امن ت نتر ديگر تمميم و اح تء 

شود. در حق قت، انگل تتن نت استنتد مي

                                                           

3. National Security Strategy of the United States of America, Sep. 2002 <www.comw.org/qdr/ 

fultext/nss2002.pdf> 
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و نقض قطعنتمه  3113نه هم   قطعنتمه 

كنم حمله نه نود كه ادعت مي 931شمتره 

 ه است.عراق مشروع و قتنوني نود

اعت تر و صحت استمالل نر است  

نه انمازه كتفي و نه  931قطعنتمه شمتره 

تفص ل در جتي ديگر مورد نحث و نررسي 

قرار گرفته و در اينجت ضرورتي نمارد كه 

وارد جزئ ت  آن شويم. ضعف اي  نوع 

استمالل نراي اح تي مجوز منمرج در 

شوراي امن ت در مورد اشغتل  931قطعنتمه 

و نراي نتزگردانمن صلح و امن ت در كويت 

منطقه، كتمالً مشهود و معلو، است. واقع ت 

 3113اي  است كه مت  قطعنتمه شمتره 

اي نراي استفتده از زور گونه اجتزهه چ

دهم و مفتد آن ه چ عل ه عراق را نمي

اي نمارد كه مجوزي كه نه كشورهتي اشتره

، اعطت شمه نود، 3883متحم كويت در ستل 

توانم مجمدًا اح ت شود و تمميم گردد. ن

نه عالوه، ه چ دكتري  شنتخته شمه و 

معت ري نه اسم اح ت و تجميم اعت تر 

هتي شوراي امن ت ستزمتن مجوزهتي قطعنتمه

 »ملل وجود نمارد، تت نتوان مفهو، 

را نر آن ننت كرد. « اح تي ضمني مجوز

هتي شوراي امن ت در دست مت  قطعنتمه
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شوراي  939قطعنتمه شمتره  است، متننم

هت مغفول كه ن ش از ستير قطعنتمه 1امن ت

متنمه و نتديمه گرفته شمه است، و ن ز 

كه نر ط ق  2شورا 931قطعنتمه شمتره 

آنهت اجتزه استفتده از زور عل ه عراق، 

فقط نراي دوران عمل ت  نظتمي و نراي 

ن رون رانمن عراق از كويت داده شمه 

دهم كه اگر هت نشتن مينود. اي  قطعنتمه

يتفت كه اقما، ديگري عل ه عراق ضرور  مي

گ ري در مورد آن نر صور  گ رد، تصم م

عهمه شوراي امن ت نود. شوراي امن ت 

كه موضوع نحران عراق را كنتر نمون اي 

تفتو  شمه نهتده نتشم يت ن  ت نه آن ني

نتشم، نه طور فعتل و جمي در همه 

  درگ ر قض ه نوده هتي مهم و ح تزمتن

است. نه عالوه، نت رجوع نه مذاكرا  

                                                           

جب آن مجدوز  1رك. پتراگراف  .9 اي  قطعنتمه كه نده مو

استفتده از زور تت زمتني كه عراق نراي رعتيت و اجدراي 

و نه تت زمدتن يتنم، نس ن تز دارد، ادامه ميتعهما  آتش

 خلع سالح.

شدوراي  »گويدم قطعنتمه مذكور كه مي 1رك. پتراگراف  .9

امن ت تضم   كنم كه مرزهتي كويت نت عدراق ن تيدم نقدض  

 »گويم همتن قطعنتمه كه مي 11و ن ز رك. پتراگراف « شود

متنم و خود را شوراي امن ت همچنتن درگ ر موضوع نتقي مي

« داندم.من دت در منطقده ميملز، نه نتزگردانمن صلح و ا

اي  ن تن نه خوني حتكي از آن اسدت كده فقددط ندر عهدمه 

شوراي امن ت است كه عنماالقتضتء در مورد اقمامت  ديگري 

 نتي ت در خصوص موضوع انجت، شود، تصم م نگ رد.كه مي
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توان نه مي 3113مرنوط نه قطعنتمه شمتره 

نظرا  صريح كشورهتي عضو شوراي امن ت 

خالف نظر ايتال  متحمه  دست يتفت. نر

امريكت، نعض كشورهت خواستتر قطعنتمه 

دومي نودنم كه نتلصراحه و نمون انهت، 

ه عراق را اجتزه استفتده از زور عل 

اي در گته چن   قطعنتمهامت ه چ 9نمهم.

 شوراي امن ت تصويب نشم.

 كه استمالل م تنينه عالوه، نراي اي 

نر اح تي مجوز ق لي شوراي امن ت معني 

پ ما كنم، نتيم معلو، شود كه مجوز 

چه نوع  3883منمرج در قطعنتمه ستل 

هتيي نراي كشورهتي متحم كويت د محموديت

كشورهتي عضو ستزمتن ملل د و نه همه 

توان گفت و ك ي ن ني كرده است. نميپ ش

هم نتلصراحه چن   ادعتيي نكرده، كه 

شوراي امن ت نه هريك  931قطعنتمه شمتره 

، اعم 3883از كشورهتي عضو ائتالف در ستل 

كردنم يت كه نه تنهتيي عمل مياز اي 

مشتركًت نت ستير كشورهت، حق هرگونه 

ه را در هر زمتني و در هر عمل ت  و حمل

جت كه خود آن كشور الز، نمانم يت نراي 

همف نتزگردانمن صلح و امن ت در منطقه، 

                                                           

6. UN Doc S/PV 4644, 8 Nov., 2002. 
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مطلوب و مف م نمانم )آن هم صرف نظر از 

تت كجت است( « منطقه»كه منظور از اي 

 انجت، دهم.

همچن  ، م لمًت در نحث اح تي مجوز 

توان گفت كه هريك از شوراي امن ت نمي

توانم مي 3883هتي عضو ائتالف در ستل كشور

در مقت، اح تي مجوز شوراي امن ت هر 

نتزگردانمن صلح و »اقمامي را كه نراي 

دانم، نمون مصلحت مي« امن ت در منطقه

توجه نه آنچه ستير كشورهتي عضو ائتالف 

)متننم فران ه، آلمتن و سوريه( و ن ز 

آنچه خود شوراي امن ت منتسب و مصلحت 

نم، نه عمل آورد. موضع دولت دانمي

انگل تتن در اصرار نراي صمور قطعنتمه 

جميم شوراي امن ت كه نتلصراحه اجتزه 

استفتده از زور عل ه عراق را نمهم، 

نويس اي  كتماًل صح ح نود. ولي پ ش

گته صتدر نشم، و قطعنتمه م ترد شم و ه چ

ننتنراي  اشغتل عراق فتقم هرگونه 

 مشروع ت حقوقي است.

شود كه اگر نه نظر شوراي گفته مي

امن ت قطعنتمه ديگري اضتفه نر قطعنتمه 

الز، نوده، نتيم مشخصًت چن   شرطي  3113

نمود. اي  ذكر مي 3113را در قطعنتمه 
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آورد. نه تري را پ ش ميسخ  نكت  استسي

روشني پذيرفتني ن  ت كه كشوري نخواهم 

نت يك استمالل نظري آن هم نر است  يك 

ن تط مشكوك، نه اقما، مهم و جمي است

متننم حمله نظتمي عل ه يك كشور ديگر 

توان از سكو  قطعنتمه م تدر  كنم. نمي

هتي شوراي امن ت و يت نتزتتب 3113شمتره 

كه مجوز هتي پ ش  ، نمون اي مهم قطعنتمه

جميم و همزمتن نراي استفتده از زور 

صتدر شمه نتشم، چن   استن تطي كرد. ه چ 

دگته داخلي و ه چ مقت، داخلي در دا

امريكت يت در انگل تتن، اقما، دولت نر 

اي را پتيههتي س ت و نياست  چن   استمالل

 نخواهم پذيرفت.

گونه نه عق مه مت، اشغتل عراق ه چ

توج ه حقوقي نمارد. نت اي  وجود، 

پذيريم كه آنچه نزد شوراي امن ت رخ مي

هتيي داده است ن ز دچتر نقص و كم ود

نوده است. يكي از دشواريهتي مهم در 

پرداخت  نه نحران عراق ع تر  نود از 

كه نعضي كشورهتي عضو شوراي امن ت اي 

مختلف نودنم و نعضي كشورهت هم متيل 

ن ودنم كه امريكت و انگل س اقمامت  

ديگري نه عمل آورنم. شوراي امن ت ط ق 
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منشور ملل متحم از جتنب كشورهتي عضو 

كنم و م ؤول ت نخ ت   ملل عمل ميستزمتن 

المللي را در حفظ صلح و امن ت ن  

نرعهمه دارد. امت آيت اگر شوراي امن ت 

ن ت نرخورد كنم، ه چ مرجع ديگري نه ن 

توانم نه جتي آن عمل كنم؟ و آيت اگر نمي

شرايطي پ ش آيم كه نتوان در مقت، توج ه 

استفتده از زور نه دفتع مشروع متوسل 

ق عمل كردن نمون اجتزه شوراي شم، ح

 امن ت وجود نمارد؟

نه اي  پرسش، پتسخ مث ت « كوزوو»در 

كنم هتي اخالقي اقتضت ميداده شم. الزا،

كه كشورهت حق دارنم نه فقط نراي دفتع 

از خود نلكه نراي نجت  جتن ان تنهت، در 

جتيي كه ه چ راه ديگري جز استفتده از 

ل شونم. زور وجود نمارد، نه زور متوس

توان گفت در اينجت هم وضع مشتنهي آيت مي

 نت وضع ت كوزوو وجود داشته است؟

اي  فرض كه در قض ه عراق شوراي 

ن ت مواجه شمه نود و قتدر امن ت نت ن 

نه عمل ن ود، يك فرض حق نه جتنب و 

سوگ رانه است. از منظر ديگر، آنچه 

اتفتق افتتد اي  نود كه كشورهتيي كه نر 

تمي فوري عل ه عراق اصرار حمله نظ



  999  حران عراق: اكنون چه بايد كرد؟ب 

ورزيمنم، نتوان تنم اكثريت اعضتي مي

شوراي امن ت را ترغ ب و قتنع كننم كه 

حمله نه عراق نهتري  راه نراي حفظ صلح 

كه صرفًت المللي است. اي و امن ت ن  

امريكت و انگل س در اقل ت قرار گرفته 

نودنم، نه اي  معني ن  ت كه س  تم 

است يت دچتر كم ود شوراي امن ت نتقص 

است. اگر نتوان اي  رويماد داخل شوراي 

اي از اختالف عق مه امن ت را صح حًت نمونه

شورا درنتره اتختذ نهتري  ش وه كتر در 

عراق دان ت، آنگته مشكل نتوان دل لي 

گ ري يتفت كه استسًت چرا رونم عتدي تصم م

در شورا تعق ب و انجت، نشمه؟ و چرا 

س نت توجه نه نظر و امريكت و انگل 

انتختني كه داشتنم، نرفتنم تت ستير 

اعضتي شوراي امن ت را نه صحت نظر خود 

قتنع نمتينم و چرا نراي تصويب ستير 

هت در شورا، در صمد ستخت  اكثريت انتختب

 ن تممنم؟ آراء در شورا نر

ن ت در شوراي امن ت،  همه موارد ن 

تذ معنتي اختالف نظر ستده در مورد اتخ نه

المللي نهتري  راه حفظ صلح و امن ت ن  

عمل متنمن شورا ن  ت. عم، اقما، و ني

گ ري و اصرار نعض ممك  است نتشي از سخت
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كشورهت نويژه كشورهتي داراي حق وتو در 

پ گ دري منتفع ملي ختص آنهت نتشم، يت 

ممكد  است نتشي از فقدمان نفع مشترك 

تشم المللي نكشورهت در مورد وضع ت ن  

كه تحت نررسي شوراي امن ت است. در 

واقع، فقمان نفع مشترك كشورهت ممك  است 

حتي متنع از اي  شود كه وضع ت 

المللي ختصي استسًت در دستور كتر ن  

شوراي امن ت قرار گ رد. در چن   

توانم مواردي، ط عًت شوراي امن ت نمي

رضتيتمنمانه عمل كنم. يت نه ع تر  

در اي  ق  ل موارد شورا تر و نهتر، دق ق

اي كه نه يت اعضتي آن از انجت، وظ فه

م ؤول ت نخ ت   شوراي امن ت در »عنوان 

نر عهمه « الملليحفظ صلح و امن ت ن  

در چن   وضع تي،  1متننم.دارنم، نتز مي

 چه نتيم كرد؟

حل آن است كه  العمل و راهاول   عكس

                                                           

زمتن نتيم سخنتن عز  نگويچ را نه يتد آورد كه در ست .9

المللي حتضر و آمتده ن  دت از اگر جتمعه ن  »ملل گفت: 

هتي اصلي آن اعال، شدمه، اصولي كه نه عنوان اصول و پتيه

دفتع كنم، در اي  صور  اجدتزه ده دم صدريحًت نده مدرد، 

نوسني و نه جهتن نگويم كه وقدت آن رسد مه كده مجموعده 

قواعم رفتتري جميمي را ته ه و تمارك كندم كده ط دق آن 

 نه نقل از:«. زنممر  و زور اول   و آخري  حرف را ميق

Jonathan Glover, Humanity. A Moral History of 20th Century, (London: Pimlico, 2001), 140. 
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اگر كشورهتي عضو شوراي امن ت ن  ت نه 

شود توجه ضوعتتي كه در شورا مطرح ميمو

هتي گ ريكتفي م ذول نمارنم و در موضع

گ ري نكننم، ن ت، عمل و تصم مخود نت ح  

آينم. استسًت ن تيم نه عضويت شورا در

توان از اي  احتمتل غتفل نود ال ته نمي

كه چون كشورهتي عضو شوراي امن ت كمتر 

م، در كننآل عمل مينه ش وه مطلوب و ايمه

 شود.نت جه عملكرد شورا هم مختل مي

اكنون كه ديگر توازن قوا در جنگ 

هتي نزرگ نظتمي سرد وجود نمارد و قمر 

محموديتي نراي عمل ت  خود نمارنم، نه 

عنوان يك ضرور  م ر، جت دارد نررسي شود 

كه آيت نتز هم اوضتع و احوالي وجود 

دارد كه اقما، يكجتن ه دولتهت را توج ه 

تيم، يت همه كشورهت نتيم در جهت نم

همفكري و اجمتع از طريق ستزمتن ملل تالش 

نمتينم؟ در حتل حتضر نعض كشورهت دچتر 

انم كه سوء عملكرد يت اي  وسوسه شمه

عمل متنمن شوراي امن ت را نه ح تب ني

المللي )شوراي شك ت يك مكتن  م ن  

هت نگذارنم امن ت( از ن   ستير مكتن  م

م در چن   شرايطي اعضتي جتمعه و نگوين

المللي حق دارنم نراي تضم   و حفظ ن  
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المللي نه ستير روشهت و صلح و امن ت ن  

هت متوسل شونم و نمين تن مكتن  م

خواهنم توسل نه زور را توج ه كننم. مي

ال ته مشكل اي  رويكرد در آن است كه 

آور منشور ملل متحم يك عهمنتمه الزا،

كشورهت ملز، نه رعتيت آن است كه همه 

منشور، تعهما   301نتشنم. ط ق متده مي

كشورهت در منشور ن  ت نه ستير تعهما  

آنهت اولويت دارد و هم   امر حتكي از 

آور نرتر منشور ملل متحم مته ت الزا،

است كه كشورهتي عضو ستزمتن ملل 

تواننم نه آستني آن را نقض كننم و نمي

 كنتر نهنم.

از ق  ل آنچه اشتره  در مواردي

كرديم، اگر اقمامت  يك دولت متضم  

تهدميم نه استفتده از زور نتشم يت عمالً 

توان ممنوع ت آن نه زور متوسل شود، نمي

( منشور ملل آممه 1) 1را كه در متده 

كه در چن   است، نتديمه گرفت. همچنتن

توان نراي رهتيي از مواردي نه آستني نمي

نشور ملل متحم، حتي نه تعهما  نتشي از م

هتيي كه در كنوان  ون وي  درنتره دكتري 

حقوق معتهما  آممه است از ق  ل تعل ق 

اي در صور  نقض عممه تعهما  عهمنتمه
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عهمنتمه از جتنب دولتهتي ديگر يت در 

صور  تغ  ر اوضتع و احوال و متننم 

 آنهت، توسل ج ت.

اگر قرار شود كشورهت مجتز نتشنم كه 

جتزه شوراي امن ت و خترج از نمون ا

موارد دفتع مشروع، از زور استفتده 

اي نتيم نه صور  يك كننم، چن   اجتزه

تحول در نظت، ستزمتن ملل و اصالح منشور 

ملل متحم تث  ت شود. چن   تحولي در 

تف  ر منشور ملل، ال ته امر نتشنتخته و 

مجهولي ن  ت. مثاًل تف  ر شرط مقرر در 

ة رأي مث ت اعضتي دائمي درنتر 11متده 

هتي شورا شوراي امن ت در مورد قطعنتمه

توانم نه صور  رأي ممتنع كه گفته شمه مي

ادعتي  هم نتشم، يك نمونه آن است.

                                                           

. آور اسدت و كننمه الزا، معتهمه نراي همه طرفهتي امضت

همده، توانم آن را اصالح كندم. ندت اي االصول عرف نميعلي

اي هت قتعمه عرفي را جدتيگزي  قتعدمه عهمنتمدهگته دولت

تصدم مت  »گويم: ( منشور ملل متحم مي1) 11كننم. متده مي

شوراي امن ت در ستير م تئل نت رأي مث ت هفدت عضدو كده 

چنتنكه « …گردد آراء اعضتي دائم جزو آن نتشم، اتختذ مي

پ ماست، منظور رأي مث ت اعضتي دائمي اسدت امدت مطدتنق 

 ما شمه است متدا، كه رأي منفدي داده نشدمه، عرفي كه پ

المللدي شود. ديوان ن  رأي ممتنع هم رأي مث ت مح وب مي

امتندتع يكدي از »دادگ تري در قض ه نتم   ت گفته است: 

اعضتي دائم شوراي امن ت در تصويب موضوعي كده پ شدنهتد 

كده شمه، نه منزله مختلفت آن كشور ن  ت زيرا ندراي اي 

اي كه ن تز نه تصويب همه اعضدت ويب قطعنتمهكشوري نت تص

دارد مختلفت كنم، نتيم رأي منفي نمهدم و رويده شدوراي 
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صالح ت مجمع عمومي ستزمتن ملل در مورد 

المللي در مواردي كه صلح و امن ت ن  

اي نه اتفتق آراء تصويب شود، قطعنتمه

انم كه نعضي گفته 3ست.نمونه ديگر آن ا

اغمتض شوراي امن ت يت دستكم عم، 

محكوم ت عمل ت  نتتو در كوزوو در 

شوراي امن ت، نمونه سو،  3111قطعنتمه 

از تغ  ر و اصالحي است كه نه صور  عملي 

)دوفتكتو( در نظت، منشور ملل متحم رخ 

توان پرس م كه در مورد داده است. امت مي

اصالحي در منشور اشغتل عراق چه تحول يت 

ملل متحم پ ش آممه و چه توج هي داشته 

 است؟

منشور ملل متحم، اجتزه عمل ت  

جتن ه و استفتده از زور را در مقت، يك

ن تي در كتر دهم. ه چ ن دفتع مشروع، مي

توانم متنع از اي  حق شوراي امن ت نمي

شود. رويماد كوزوو ن ز نشتن دهنمه حق 

تده از زور نه اقما، يكجتن ه در استف

منظور جلوگ ري از يك فتجعه ان تني 

شميم، كه نه طريق ديگري قتنل جلوگ ري 

                                                                                                                             

همچندتن  3892منشور در ستل  11امن ت نعم از اصالح متده 

معت ددر نددتقي متنددمه و مددورد ق ددول اعضددتي ملددل متحددم 

 مترجم. (ICJ Rep., 1971, p. 22)«. نتشممي

8. UN GA Resolution 337 (V) 3 Nov. 1950. 
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نتشم. امت در هر دو مورد، ن  ت، مي

الزامت  اخالقي و ان تني كتماًل روش  و 

مشهود وجود دارد: حفظ زنمگي ستكن   و 

ات تع خود دولت يت ستكن   ات تع ستير 

در معرض كشورهت در جتيي كه زنمگي آنهت 

يك تهميم جمي و فراگ ر است. آيت نه جز 

مالحظت  اخالقي، ه چ الزا، ديگري هم وجود 

هتي پوشي از محموديتدارد كه نتوانم چشم

مقرر در منشور ملل در مورد استفتده از 

الملل را توج ه كنم؟ زور در روانط ن  

اي از آن را سراغ نگترنمه ه چ نمونه

نه تخلف و نقض نمارد. اگر عراق همچنتن 

المللي خود و مختلفت نت تعهما  ن  

داد، دو ش وه عمل شوراي امن ت ادامه مي

نراي مقتنله نت آن وجود داشته است. 

اول، شوراي امن ت، نه عنوان رك  ستزمتن 

ملل كه از جتنب همه كشورهتي عضو ستزمتن 

 11توان ت ط ق متده كنم، ميملل عمل مي

متتي كه نتيم  منشور ملل در مورد اقما

عل ه عراق انجت، گ رد، تصم م نگ رد. 

كرد كه دو،، اگر هريك از كشورهت فكر مي

اي  نوع اقمامت  منتسب و كتفي ن  ت و 

نت حمله نظتمي عراق د نت توجه نه معنتي 

وس ع و منعطفي كه امروزه تع  ر حمله 
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شم آنگته نظتمي دارد د مواجه مي

ط ق متده توان ت در مقت، دفتع مشروع مي

منشور نه استفتده از زور متوسل شود.  23

در غ تب هرگونه مجوز صريح شوراي امن ت، 

ه چ م نتي ديگري كه نتوان حق استفتده 

از زور عل ه عراق را نر آن استوار كرد، 

 وجود نمارد.

گوينم، استسًت هت مينرخالف آنچه نعضي

قتنل ق ول ن  ت كه كشوري متننم عراق 

نقض م تمر تعهماتش، اراده توان ت نت مي

المللي را يك ره و خواست جتمعه ن  

زيرپت نهم و نه كّلي از آن سرپ چي كنم. 

چن   ادعتيي، خالف واقع ت و ن تن 

نتدرستي از وضع ت موجود در عراق است. 

المللي در اي  زم نه، اراده جتمعه ن  

در قتلب قطعنتمه شوراي امن ت ستزمتن 

ننتنراي  نر عهمه ملل ن تن شمه نود و 

همتن شورا نود كه از جتنب جتمعه 

المللي تصم م نگ رد كه چه اقما، ن  

ديگري نتيم عل ه عراق انجت، شود. اي  

امري ن  ت كه هر يك از دولتهت نتوانم 

گ ري نه صور  انفرادي در مورد آن تصم م

كنم. نويژه اگر قرار نتشم كه شوراي 

زنمه  امن ت نه ح ت  خود ادامه دهم و
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غ رمعقول و »نمتنم، ديگر استفتده 

از حق وتو يت خودداري « غ رمتعترف

از دادن اجتزه استفتده از « غ رمتعترف»

توانم زور، قتنل ق ول ن  ت و ك ي نمي

آنهت را نتديمه انگترد. نه ح تب 

ن ت داده شمه  ن توردن رأيي كه نت سوء

شم امت داده نشمه، نت يت نتيم داده مي

ي منشور ملل متحم و ن ز نت مضمون اصل

ايمه اصلي نمتينمگي دادن نه اركتن 

ستزمتن ملل كه نمتينمگي كشورهت را نر 

عهمه دارنم و قمر  و اخت ترا  قتنوني 

هم نه آن اعطت شمه است د اعم از قمر  

اجرايي، تقن ني يت قضتيي د نتهمخوان و 

 نتستزگتر است.

خواهنم خود را از نظم اگر كشورهت مي

ظت، و روش كتر ستزمتن ملل متحم رهت و ن

كننم، نتيم منشور را اصالح كننم يت از 

رسم كه آن كنتر رونم. امت نه نظر نمي

يك از اي  دو كتر، پتسخ عملي يت  ه چ

حل منتس ي نه م أله نتشم. يك راه

اي و جتيگزي  كه ال ته كمتر ريشه

راديكتل است اي  است كه خود شوراي 

را از موضوع مطروحه  امن ت صراحتًت خود

كه گويي وضع ت نحراني كنتر كشم، چنتن
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المللي مرنوط را از دستور كتر و ن  

حوزه وظتيف خود كنتر گذاشته و نمين تن 

هتي اجتزه دهم كه از طريق ستير مكتن  م

 المللي نه آن پرداخته شود.ن  

نه هرحتل، اگر ك ي در مورد اشغتل 

آن را نه  عراق ادعتي مشروع ت كنم، نتيم

كه نه طور دق ق توض ح دهم و نه اي 

اي كلي آن را صرفًت نه مجوزي كه در ش وه

نه كشورهتي عضو ائتالف نت كويت  3883ستل 

نراي استفتده از زور در ختورم تنه داده 

شمه نود، م تنم ستزد. هرگونه ادعتي 

معت ر در مورد مشروع ت اشغتل عراق نتيم 

در اي  مقتله نه سؤاالتي از ق  ل آنچه 

نرشمرديم، نپردازد و نه آنهت پتسخ دهم، 

در  3113متننم تصم م متخذه در قطعنتمه 

مورد تهميم ن  ت نه صلح و امن ت 

المللي؛ احراز نقض عممه و استسي ن  

ن ت در المللي توسط عراق؛ ن تعهما  ن  

شوراي امن ت و امثتل آنهت كه نه عنوان 

 ت. اجزاء ضروري م أله، مطرح اس

ممك  است در مورد قلمرو ضوانطي كه 

نرشمرديم و در مورد عراق اعمتل شمه، 

اختالف نظر وجود داشته نتشم امت داشت  

ضتنطه خوني كه اح تنًت نم اجرا و اعمتل 
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گرديمه از ضتنطه نم، نه مراتب نهتر 

است. هر استمالل و توج هي كه اخت تر و 

مرجع ت ستزمتن ملل را حفظ و حمتيت كنم، 

ن  ت نه استمالل م تني نر دكتري  

م لمًت « دفتع مشروع پ شگ رانه»فرستينمه 

مرجح و نهتر است. نه هرحتل ك تني كه 

خواهنم از مشروع ت و قتنوني نودن مي

اشغتل عراق دفتع نمتينم، نتيم نه موقع 

و در زمتن منتسب موضع و ادعتي خود را 

تر كننمهثتنت نمتينم و نه روشني و قتنع

انم، آن را آنچه تت نه حتل گفتهاز 

 توج ه كننم.

 

 ـ مبناي حقوقي اشغال عراق9

سوم   موضوع ع تر  است از م تني 

قتنوني اخت ترا  و حقوق ن روهتي ائتالف 

ترديم، ن روهتي ائتالف نه در عراق. ني

حقوق اشغتلگران متختصم در زمتن جنگ كه 

الهه آممه است،  3801هتي در كنوان  ون

كننم. امت اي  حقوق شتمل مي استنتد

مواردي متننم تغ  ر و اصالح ستختتر 

نرداري تجتري از منتنع حكومتي يت نهره

 شود. ط  عي كشور تحت اشغتل، نمي

از سوي ديگر، ط ق اصول و موازيني 
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( و 3883عل ه ترك ه ) Loizidouكه در قض ه 

( آممه 1003عل ه نلژيك ) Bankovicقض ه 

عنوان كشور عضو  است، انگل تتن نه

كنوان  ون حقوق نشر اروپتيي در مورد 

رفتتري كه در منتطق تحت عمل ت  نظتمي 

كنم، م لمًت كه در آنجت اعمتل قمر  مي

عهمه دارد. نراي مثتل،  هتيي نرم ؤول ت

هت نت مجتزا  مرگ كه عراقيدر صورتي

مواجه نتشنم، ن روهتي انگل  ي 

تحويل تواننم ايشتن را نه امريكت نمي

 دهنم.

هتي فراوان ديگري هم وجود پرسش

هت و توان پرس م كه آيت حمتيتدارد. مي

هتيي كه در كنوان  ون اروپتيي در تضم  

مورد نحوه محتكمه و شرايط مجتزا  مقرر 

كنوان  ون  1و  9شمه )متننم مواد 

درنتره دادرسي منصفتنه و اصل قتنوني 

تل نودن مجتزا (، در اينجت هم قتنل اعم

و اجرا است؟ و آيت پتسخ نه اي  سؤال 

واقعًت موكول نه اي  است كه مرد، عراق 

در منطقه تحت كنترل نظتمي انگل س يت 

امريكت حضور داشته نتشنم و زنمگي كننم؟ 

)اگر مرد، در اي  منتطق نظتمي زنمگي 

كننم آيت ن تيم ك ي توجه ايشتن را نه مي
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دره اي  واقع ت مهم جلب نمتيم؟( آيت مصت

هتي درآمم نفتي عراق نراي پرداخت هزينه

نتزستزي عراق يت نراي پرداخت احكت، 

كم   ون غرامت ستزمتن ملل در عراق، 

مجتز است؟ آيت ن روهتي ائتالف سمت و حق 

متلك تي نراي فروش نفت عراق را دارنم، 

و اگر نمارنم، آيت متلك   واقعي نفت 

نم تواننم در محتكم خترجي طرح دعوي كنمي

 هتي نفت عراق را توق ف نمتينم؟و محموله

پرداخت  نه اي  موضوعت  و انميش من 

دق ق درنتره آنهت كتماًل ضروري و روش  

است. آيت رانطه ن روهتي ائتالف نت عراق 

از نوع ديگري است و نتيم وضع ت جميمي 

را تصور كرد، متننم حتلت اشغتل آن كشور 

ري، چه توسط كشورهتي غ رمتختصم؟ و اگر آ

كشور ديگري مصماق چن   وضع تي است و 

توانم چن   ادعتيي مطرح كنم؟ آيت مي

توان گفت كه اشغتل فل ط   توسط مي

اسرائ ل نمونه ديگر اي  وضع ت است؟ 

)اشغتل كشور توسط ن روهتي غ رمتختصم(. 

هت صرف نظر از هر پتسخي كه نه اي  پرسش

و ن ز نه م أله مشروع ت اشغتل عراق 

ه شود نتيم ام موار نود كه نقش اصلي داد

و محوري نراي نتزگردانمن دولت )حتكم ت( 
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ويران شمه عراق، صرفًت در اخت تر ستزمتن 

ملل متحم نتشم. ه چ دل لي وجود نمارد 

كه اختالف نظر در مورد مشروع ت حمله نه 

عراق كه در گذشته رخ داده، متنع از 

توافق در مورد نهتري  روش كتر نراي 

 نمه گردد. آي

 

 ـ وضعيت بازداشت شدگان9

رفتتر  چهترم د  موضوع راجدع نه

شمگتن است. ن دروهتي ائتالف نت نتزداشت

اشغتل عراق نه عنوان نخشي از جنگ عل ه 

تروري م توص ف شمه است، امت عمل ت  

جنگي از گذشته تتنع قواعمي نوده است كه 

نت قواعم معمولي حقوق ك فري كه دولتهت 

هت اعمتل و مقتنله نت تروري ت در مقت،

 كنم.كننم، فرق مياجرا مي

در مورد  3818هتي ژنو كنوان  ون

 »كنم كه: رفتتر نت اسراي جنگي مقرر مي

اس ر جنگي نتيم پس از توقف عمل ت  

خصمتنه نمون تأخ ر آزاد شونم و نه كشور 

همچن   نه موجب  8«.خود نتزگردانمه شونم

اسراي جنگي در »هتي مذكور: كنوان  ون

موقع نتزجويي فقط نتيم اسم، درجه، 

                                                           

9. Geneva Convention 1949, III, art. 118. 
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تتريخ تولم و شمتره رديف خود را اعال، 

هرگونه اعمتل فشتر نر اسراي »و « كننم

جنگي نراي اخذ اطالعت  از هر نوع كه 

ايتال  متحمه  30«.نتشم، ممنوع است

« جنگ»امريكت عمل ت  عل ه تروري م را 

تي نتم مه است امت حتضر ن  ت نه تعهما

كه تحت مقررا  و قوان   مرنوط نه جنگ 

اكنون  دارد، در مورد زنمان تني كه هم

در نتزداشت « گوانتتنتمونتي»در 

نتشنم، رعتيت كنم. همچن   امريكت مي

حتضر ن  ت ايشتن را نه عنوان مجرم   

عتدي كه حق دارنم از رس مگي قتنوني 

صح ح و ستير حقوق استسي تحت قوان   

ار شونم، تلقي نمتيم. امريكت نرخورد

همتنطور كه دادگته است نتف امريكت در 

هت اي  33اعال، كرده، «انتسي»قض ه 

زنمان تني ه تنم كه خودسرانه در 

شونم. )در امريكت چتلهت نگهماري ميس ته

اي مقررا  نراي دسترسي محمود اخ رًا پتره

اي  زنمان تن نه محتكم و اعتراض 

تن را همچنتن ن ني شمه است ولي ايشپ ش

زنماني عتدي و نه اس ر جنگي تلقي 

                                                           

10. Ibid., art. 17. 

. Abassi case. 

11. EWCA Civ 1598, 2002. 
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 كنم، مترجم(.مي

دان م كه چن   وضعي چه مت نمي

توانم داشته نتشم، امت تمركز توج هي مي

و تأك م دولت امريكت در مورد تف  ر 

، غتفل از 3818هتي ژنو مض ق كنوان  ون

اي  واقع ت است كه زنمان تن نه نه ختطر 

نتشنم، نلكه صرفًت ميكه زنماني جنگي اي 

ه تنم، از « نشر»كه نه لحتظ اي 

پروتكل  12كه در متده « هتي استسيتضم  »

هتي مذكور آممه است، دو، كنوان  ون

 31نرخوردارنم.

اي جنگ عل ه تروري م هرگز نرنمه

توان آن را متوقف نخواهم داشت و فقط مي

كرد. ن  تري از مت نگران آن ه ت م كه 

شود د و نت ت مطرح مياكنون اي  ادع

                                                           

خواهدم تعهدما  خدود جتي نگراني است كه امريكدت مي .99

درنتره اسراي جنگي را نتزنگري كندم. در كتدتني كده در 

 12 امريكدت مفددتد مدتده»امريكت چتپ شمه گفته شمه كده 

الملدل عرفدي پروتكل الحتقي دو، را نه عنوان حقدوق ن  

آور[ و اي الزا،الملل عهمنتمه]نه حقوق ن  « كنمتلقي مي

فروض اسدت كده  »گونه خالصده كدرده را اي  12سپس متده  م

انم كه در عمل ت  عل ه دشم  شدركت زنمان تن جنگي ك تني

ر تغ  در همتن كتتب، اي  نظ 1000در چتپ ستل «. انمكرده

را نده عندوان  12امريكت مفتد مدتده »كرده و گفته شمه 

الملل عرفي يت يك رويه قتنل ق ول، هرچندم نده حقوق ن  

 كتتب( 1)فصل «. نمتيمآور، مح وب ميالزا،

Operational Law Handbook (JA 422) issued by judge Advocate General's School, United States 

Army, Charlottesville, Virginia, 1997. 
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هتيي كه درنتره هت و لفتظيپراكنيسخ 

راه افتتده است، « جنگ عل ه تروري م»

شود د كه نعض دولتهتي ختص توج ه هم مي

حتمل يك خطر جمي و نتمعلو، نراي نتنودي 

و فرستيش حقوق استسي ه تنم و حكومت 

انم. اگر قرار قتنون را در خطر افكنمه

ت شويم، حقوقمانتن است از اي  خطر ره

نتيم يك چترچوب من جم ترس م و ارائه 

كننم كه در آن حقوق ك تني كه اكنون در 

منطقه تتريك و روش  ن   جرايم جمي و 

جرايم جنگ نه مفهو، سنتي آن گرفتتر و 

 انم، رعتيت و حمتيت شود.نتزداشت شمه

     

 

در كتتب اثرگذار خود « تومت  نتگل»

 31«زنمگي عمومي سنگملي در»نه اسم 

جرايم نزرگ جميم، جرايم »نوي م كه مي

گويم مقتمت  وي مي«. انم ]دولتي[ عمومي

دهنم رسمي نه نت، كشور كترهتيي انجت، مي

ن ننم كه نتواننم در كه در خواب هم نمي

ن    31زنمگي خصوصي خود انجت، دهنم.

اخالق خصوصي و اخالق عمومي فتصله افتتده 

                                                           

13. Thomas Negal, Moral Questions, Cambridge University Press, 1979, 1991, p. 75. 

نراي مالحظه تحوال  اخ در در ايد  زم نده رك. كتدتب  .99

 نتال. 30، پتورقي «گالور»
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مانتن است كه مراقب است، و وظ فه حقوق

نتشنم اي  خأل آن قمر گ ترده نشود كه 

هتي اصلي خود كه اخالق قتنون از ريشه

مشترك و عمومي است، جما افتم يت 

هت در انجت، امور خترجي خود چنتن حكومت

 عمل كننم كه گويي فوق قتنون ه تنم.


