
 

 

 
 

 

 

 



 شیمیایی سوریه؟المللی کردن ذخیره تسلیحات  بین
  

  
 

 :است از و تلخیصی  رجمهاین متن ت
Internationalisation of Syria’s Chemical Weapon 
Stockpile?, Jean Pascal Zanders and Ralf Trapp, 10 
Sep. 2013. 

  المللی کردن ذخیره تسلیحات شیمیایی سوریه؟ بین: ترجمان
المللی ابرار معاصر تهران ـ  تحقیقات بینمؤسسه فرهنگی مطالعات و  :بررسی و نظارت
  معاونت پژوهشی
  فیروزه میررضوي: ترجمه و تلخیص

  92/7/6 :تاریخ انتشار
  88756205ـ  7 :تلفن و دورنگار
  15875ـ  3849 :صندوق پستی
  www.tisri.org :نشانی اینترنت

بـه  تکثیر، انتشار و یا واگذاري آن بـه دیگـران   . کلیه حقوق مادي و معنوي این گزارش متعلق به مؤسسه تهران است
  .باشد هرصورت و بدون اجازه کتبی این مؤسسه مجاز نمی
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  المللی کردن ذخیره  بین
 تسلیحات شیمیایی سوریه؟

  
ژان پاسکال زاندرس و رالف ترپ نویسندگان این مقاله به پیشنهاد روسیه مبنی بر اظهـارات  

براي اجتناب وزیر خارجه آمریکا در خصوص تحویل تمامی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه 
از وقوع حمله نظامی پرداخته و معتقدند که اجرایی کردن این پیشنهاد به لحـاظ سـاختاري،   
حقوقی، زمانی و لجستیکی بسیار دشوار است، به ویژه آنکـه ایـن کشـور در شـرایط جنـگ      

اي کـه   هاي همه جانبـه  از این رو به نظر این نویسندگان مهمترین گام. برد داخلی به سر می
  :در این خصوص برداشته شوند به شرح زیر هستندباید 

  
  ایجاد ساختار حقوقی  .1

ناپذیري همکاري با دولت کنونی سـوریه   با توجه به شرایط جنگی سوریه و اجتناب) الف
سازي و اجراي این طرح، باید ترتیبات و توافقاتی در خصوص امنیـت کنشـگران    براي آماده

  .م پذیردهاي شورشی انجا المللی با گروه بین
از آنجا که هیچگونه ساختار حقوقی براي سازماندهی و اجـراي ایـن توافـق وجـود     ) ب

هاي سازمان ملل بـر مبنـاي ممنوعیـت کـاربرد      ندارد، باید سندي بنیادین در قالب قطعنامه
هاي شیمیایی و بیولوژیکی و با هدف اعطاي اختیار تام به دبیر کل سازمان ملل بـراي   سالح

نامه و همکـاري بـا کارشناسـان داخلـی      درخصوص موارد نقض این تفاهم تحقیق و تفحص
  .تدوین و ارائه شود

از آنجا که کنوانسیون تسلیحات شـیمیایی شـامل مفـادي بـراي بازرسـی و انهـدام       ) ج
هـاي شـیمیایی    تسلیحات شیمیایی یک کشور غیر عضو از طریق سازمان منع کاربرد سالح

ر این زمینه ارائه شود تا امکان همکـاري سـازمان ملـل بـا     شود، باید پیشنهادي جدید د نمی
  .هاي شیمیایی فراهم آید سازمان منع کاربرد سالح
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 بین

المللی کردن ذخیره تسلیحات شیمیایی سوریه؟
   

  مؤسسه فرهنگی مطالعات 
 المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

گـر چنـدملیتی بـا دسـتور کـار       شوراي امنیت بایـد بـه ایجـاد یـک نیـروي مداخلـه      ) د
   .سازي و حفاظت از ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام نماید سازي، ایمن مصون

  
  المللی کردن ذخایر تسلیحات شیمیایی  هاي الزم براي بین گام. 2

ارائه گزارشـی مفصـل و دقیـق از ذخـایر     : سازي تمام و کمال توسط سوریه شفاف) الف
  . سازي و زیرساختارهاي مربوطه هاي ذخیره تسلیحات شیمیایی، مکان

ارائه شده از سوي سوریه هاي  آزمایی داده لزوم تایید و راستی: ها آزمایی بیانیه راستی) ب
  .  توسط یک نهاد مستقل

لـزوم ذخیـره تسـلیحات در    : هـاي محـدود   سازي تسلیحات شیمیایی در مکـان  ایمن) ج
هاي محدود به لحاظ تعداد به منظـور رعایـت اصـول ایمنـی و حفـاظتی و همچنـین        مکان

  .کاهش میزان نیروهاي لجستیک براي انهدام این ذخایر
لزوم همکاري و تعامل با ایران و روسیه در ایـن  : ا متحدان سوریههمکاري و تعامل ب) د

زمینه با توجه به نزدیکی و اتحاد آنهـا بـا سـوریه، عضـویت آنهـا در سـازمان منـع کـاربرد         
  .اي و مخالفت صریح و همه جانبه آنها با استفاده از این تسلیحات تسلیحات هسته

: اي منع کـاربرد تسـلیحات هسـته    همکاري و تعامل با کشورهاي عرب عضو سازمان) ه
هاي داخلی در خصوص مداخله  مشارکت و همکاري با این کشورها با هدف کاهش سؤتفاهم

  .خارجی براي انجام عملیات بازرسی و انهدام
حضـور ایـن   : لزوم حضور چندین کشور عضو این سازمان، عالوه بر روسیه و آمریکـا ) و

  .آیند و تایید و اثبات انهدام تسلیحاتکشورها به منظور نظارت بر تمامی این فر
: لزوم درخواست همکاري از کشورهاي مجهز به فناوري انهدام تسـلیحات شـیمیایی  ) ز

  .کشورهاي آلمان، ژاپن، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر
  .هاي مالی این عملیات آور با هدف تعیین هزینه برگزاري کنفرانس الزام) ح
  

  یاسیاضطرار در برابر فرآیند س. 3
بر است، اما به لحاظ فنی و انسانی  بر و بسیار زمان اگرچه این فرآیند پیچیده، هزینه) الف
الملـل بـه    هاي جامعه بـین  پذیر و عملی بوده، با این شرط که تمامی اقدامات و تالش امکان

حل این معضل اختصاص یابد و از ایجاد هر گونه مشکالت نظري و مفهـومی ممانعـت بـه    
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  .عمل آید
الملل باید در کوتاهترین زمان ممکن این اقدام را در مذاکرات خود اتخـاذ   جامعه بین) ب

نماید که چهارچوب پیشنهاد شده، تنها ساختاري موقتی است که با توجه به شـرایط خـاص   
  .ناپذیر است شود و کاربرد آن براي کشورهاي دیگر امکان کشور سوریه اعمال می

حات شیمیایی عالوه بر ذخایر و تاسیسات شیمیایی طیـف  از آنجاکه کنوانسیون تسلی) ج
شود، و از آنجا که مورد کشور سوریه مورد خاصـی   اي از موارد دیگر را نیز شامل می گسترده

باشـد، بایـد اقـدامات و     است که مستلزم اجراي تمامی بندها و مفـاد ایـن کنوانسـیون نمـی    
  .ارچوب زمانی اتخاذ شودتصمیماتی مختص این ماموریت ویژه در کوتاهترین چه

بر است، بنـابراین تعیـین    الملل باید بداند که اجراي این فرآیند بسیار زمان جامعه بین) د
آزمـایی و انهـدام    معنا است، چراکه این روند از عملیـات راسـتی   روز، هفته و ماه براي آن بی

  .تر است تسلیحات در لیبی بسیار پیچیده
المللـی کـردن ذخـایر تسـلیحات      الملـل، بـین   بین  معهچنانچه قصد و هدف واقعی جا) ه

بنـدي   شیمیایی سوریه است، جوامع و نهادهاي سیاسی و دیپلماتیک بایـد قـادر بـه اولویـت    
سازي ذخـایر شـیمیایی    ها مصون اهداف خود بوده و به این سؤال پاسخ دهند که آیا نیت آن

ن از حمالت آتـی اسـت و یـا    سوریه با همکاري دولت این کشور و براي نجات جان مردم آ
اش تنبیه و مجازات کنند، اقداماتی کـه   اینکه تنها قصد دارند سوریه را براي اقدامات گذشته

  .در دردناك بودن آنها شکی نیست


