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آشهکارا از سهوت    زور به  م هع توسه     ت فو  قامنه هر ا ن در مثا ِ .داشت در پی
امهن   س  نمباابود و ناض شن و خود امن سیور نیز ب  امن امر معترف  متحنه اهتما

فورمت و ت اسب آا و ا راز  ژهمو ب با شرامط دفاع میروع  وج  چیه ب اقنام آمرمکا 
 المللهی  بهین  ت جامعه  ضرورت مک  مل  نظامی، سازگارت نناشت ولهی واسه ش   

نسبت ب  امن اقنام بسیار نهاایز بهود. از پهانزده مضهو شهورات ام یهت ت هها اهین         
رد، بههاقی سیههورها سههکوت سردنههن و اقههنام بهه سههلا میههرومیت  ملهه  را زمههر 

از سوت سیورهات یربی و  تهی روسهی  بها تصهومب مواجه  شهن.        متحنه اهتما
 (349 ،  .1376)سلیمی، 

بر موقعیت طهرفین و ناهش موامه      المللی مشوه بین ت واس ش ضعیف جامع 
مرا  ا  در تههاجم به  سومهت و اه  ممه        ساران  تمج اسیاسی، ناشی از امما  

امن  مل  نهومی مجهازات    درواقعآمرمکا بوده است.  جمهور حیرلترورمستی ملی  
المللهی از ارتکها     بهین  ت ملی  مرا  تلای شنه است س  انزجار بیرمت و جامعه  

هها و امتاهاد امیهاا به  مسهئولیت سیتهرت ا هین         المللی توسط دولت ج امات بین
روشهن   نیسهت ن.  رمپا  یتوج جانب  کماقنامات  هرا ن ،دهن نیاا میهامی را  دولت

 ازنظهر المللی از ارتکا  ج امهت م زجهر شهنه و  تهی اگهر       بین ت است س  جامع 
را نتامرفت  باشن، در مم  گومی ا هین   ها دولتتئورمک و ملمی مسئولیت سیترت 

مجازات س ن.  خاطی را تها دولتاست  درصندو  ؛مسئولیتی را ب  رسمیت ش اخت 
 سهاختارت و موامه ِ   المله  سیتهرت، ضهعفِ    جوانی  او  بهین  خاطر ب   ا  نمباا

، 1376)سهلیمی،   انهن.  نواخهت در نیامهنه   طور م ظم و مک ها ب  سیاسی، امن واس ش
در قرا بیستم، بهر امهن    توج  قاب هات  همراهی  او  جنمن با پییرفت (350 . 

بر مسئولیت  ها مشوه دولت ،شود س  نکت  ت سین دارد س  امروزه امن نیاز ا ساس می
المللهی تجلهی    بهین  یرقانونییمننی س  در اصش  ضرر و جبراا خسارت اقنامات 

المللی نیز برخوردار باش ن. امها بهر سهر     مابن، هزم است از مسئولیت سیترت بین می
المللهی خواههن شهن،     اه  سسهی متحمه  مسهئولیت سیتهرت بهین       سه   مسهئل  امن 

تواا به  سه  دسهت  سلهی      راب   را می وجود دارد. نظرات موجود درامن نظر اختشف
 .م نمودتاسی


