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  چكيده

  ـ مقدمه1

   ـ مالحظات كلي2
  اي هاي هسته ثار مهلك، نابود كننده و منحصر بفرد سالحالف ـ آ

  ب ـ حقوق مبني بر منع يا جواز

  ج ـ ممنوعيت تهديد به هر سالحي كه كاربرد آن منع شده است

  ـ عدم ارتباط يا غيرقابل اعمال بودن برخي منابع حقوق قراردادي 3

   پذير ـ قواعد حقوقي اعمال4
  ور مندرج در منشورالف ـ حقوق ناظر به استفاده از ز

  اي و سياست بازدارندگي  هاي هسته تهديد به كاربرد سالح) 1(

ديوان و تجويز نقض حقوق ناظر به رفتار جنگي در شرايط حاد ) 2(

  دفاع از خود 

                                                           
  ).ره(المللي امام خميني   استاديار دانشگاه بين.∗



6  يكم و ة سيشمار/ مجلة حقوقي   �  

  ب ـ حقوق اعمال پذير در مخاصمات مسلحانه 

  الملل قراردادي حقوق بين) 1(

  اي هاي هسته معاهدات خاص مربوط به سالح) 2(

  اي و حق كاربرد آنها هاي هسته لزوم تفكيك بين حق داشتن سالح) 1ـ2(

  نتايج و پيامدهاي منفي مترتب بر نظر ديوان ) 2ـ2(

  الملل عرفي حقوق بين) 3(

  المللي اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بين) 4(

  هاي غير هدفمند اصل تمايز يا ممنوعيت كاربرد سالح) 1ـ4(

هـايي كـه موجـب درد و رنـج            كـارگيري سـالح   اصل ممنوعيـت بـه      ) 2ـ4(

  شوند غيرضروري يا صدمات بيش از حد مي

  شرط مارتنس) 3ـ4(

  اصل تناسب) 4ـ4(

  طرفي  حقوق بي) 5(

هاي  ـ ناتواني ديوان در اعالم عدم مشروعيت كليه موارد توسل به سالح 5

  اي  هسته

  ترين اكثريت ممكن گيري ضعيف الف ـ چگونگي شكل

  انگيز هاي مختلف از بند بحث برداشتب ـ تفاسير و 

  ج ـ وظيفه ديوان به بيان حقوق موجود 

  و توجيه بالتكليفي خويش » معلوم نيست«د ـ ارزيابي داليل ديوان براي استنتاج 

  ـ توصيه پاياني ديوان  6

  ـ نتيجه7
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  چكيده

الملل قراردادي و يا عرفي صريحاً متضمن هيچ منع جامع  گرچه حقوق بين

 الوصف، امكان اعالم  مع باشد، مياي ن هاي هسته  در رابطه با كاربرد سالحو جهاني

المللي  كليه شرايط، توسط ديوان بين ها در عدم مشروعيت توسل به اين سالح

اين .  كامالً فراهم بود دادگستري، با توجه به داليل و مستندات موجود در نزد آن،

چنين  جهاني و يا ناتواني آن را درمطالعه، با نگاهي انتقادي، امتناع دادگاه 

  . دهد گيري مورد بررسي قرار مي نتيجه

ها و يا انتقاداتي كه بر ديدگاههاي ديـوان، در            نظر از برخي كاستي     صرف

ترين عامل در بالتكليفـي آن بـه          رسد اساسي    وارد است، به نظر مي      نظر مشورتي، 

المللـي   شردوستانه بـين گردد كه براي اصول و مقتضيات ب مي نقش و جايگاهي بر   

كه ترديدي در لزوم رعايت ايـن اصـول و قواعـد در كليـه                 در حالي . قائل است 

تواند اين احتمال را رد كند كه برخي كاربردهـاي            شرايط وجود ندارد، ديوان نمي    

اي، در موارد بسيار محدود و استثنايي، ممكن است مشروع باشـد              هاي هسته   سالح

المللـي    تغاير با اصول و مقتضيات بـشردوستانه بـين        حتي اگر چنين كاربردي در      

) يكـي (الملل معاصر،  اثبات بطالن چنين ديدگاهي، بر طبق حقوق بين    ! قرار گيرد 

  . دهد از محورهاي عمده اين مطالعه را تشكيل مي

  
  ـ مقدمه1

المللـي دادگـستري نظـر        ، ديوان بـين   1996سرانجام در هشتم ژوئيه     
روعيت يا عدم مشروعيت تهديد يا توسل به        مشورتي خويش را راجع به مش     

 ابتكار درخواست نظر مشورتي از ديوان بـه         1.اي صادر نمود    هاي هسته   سالح
اي و    هـاي غيرهـسته     برخي سازمانهاي غير دولتي، فعاالن صلح و نيز دولت        

                                                           
1. International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion of 8 July 1996 (hereinafter referred to as “Opinion”).  
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گردد، كه طرح موضوع را در ديوان از طريق مجمع سازمان        غيرمتعهد بر مي  
 در  2.نمودنـد   عمومي سازمان ملل متحد تعقيب مـي      بهداشت جهاني و مجمع     

  . نتيجه، دو درخواست جداگانه، در اين خصوص، از ديوان به عمل آمد
، پاسخ اين سـؤال را      1993مجمع سازمان بهداشت جهاني، در ماه مي        

  با توجه به آثار بـهداشتي و زيسـت مـحيطي  «: از ديوان درخواست نمود
ها، توسط يـك دولـت، در         ار گيري اين سالح   اي، آيا به ك     هاي هسته   سالح

جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر نقض تعهدات آن دولت بر طبـق حقـوق              
  3.»الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، خواهد بود؟ بين

، مجمـع عمـومي     1994حدود يك سال و نيم بعد، يعني در دسـامبر           
مشورتي خويش را درباره اين     سازمان ملل متحد از ديوان تقاضا كرد تا نظر          

اي در    هاي هـسته    آيا تهديد يا به كارگيري سالح     «: مسأله سريعاً اعالم نمايد   
4الملل مجاز است؟ هيچ وضعيتي بر طبق حقوق بين

 «.  
هاي مطروحه  دو دسته استدالل در ارتباط با رد يا قبول درخواست
مالً متفاوتي از وجود داشت و، عالوه بر آن، در ماهيت مسأله نيز مواضع كا

   :جانب دو گروه از دولتها اتخاذ گرديد
اي،   هـاي هـسته     هاي طرفدار قانوني بـودن توسـل بـه سـالح            دولت

صالحيت ديوان را در اجابت هريك از تقاضاها مورد مناقشه قرار دادنـد و              
خاطرنشان ساختند كه سازمان بهداشت جهاني اصوالً صالحيت طرح و ارائه           

دارد و سؤال مجمع عمومي نيز ماهيتاً مـبهم و انتزاعـي            چنين درخواستي را ن   
همچنين اين امكان وجود دارد كه اثر معكوسي بر مذاكرات مربـوط            . است

                                                           
2. M. Mohr, “Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Use 

of Nuclear Weapons under International Law: A Few Thoughts on Its Strengths and 

Weaknesses” , International Review of the Red Cross, No. 316, Jan. – Feb. 1997, at 92-93.  

3. Resolution WHO 46/40 of 14 May 1993.  

4. General Assembly Resolution 49/75 K of 15 December 1994.  
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هـاي مخـالف      اما، در مقابـل، دولـت     . اي بر جاي گذارد     به خلع سالح هسته   
كردند كـه ديـوان       اي بر اين موضع پافشاري مي       هاي هسته   مشروعيت سالح 

 1983اي از سال      هاي هسته   ال پاسخ دهد؛ زيرا مسأله سالح     بايد به هر دو سؤ    
در دستور كار و مورد بررسـي سـازمان بهداشـت جهـاني بـوده اسـت و                  

گيرد و،    درخواست مطروحه نيز دقيقاً در حوزه فعاليت اين سازمان قرار مي          
 96به عالوه، چون هر دو تقاضا سؤاالت حقوقي، در چارچوب مفـاد مـاده               

  6. مقتضي است كه ديوان به آنها پاسخ دهد5باشند، منشور مي
ديوان، با سيزده رأي در مقابل يك رأي، ضمن رد ايرادات راجع بـه              
عــدم صــالحيت و غيرقابــل رســيدگي بــودن تقاضــاي مجمــع عمــومي، 
پيشنهادهاي مطروحه مبني بر عدم پاسخ به درخواسـت مجمـع عمـومي را              

تواند    مقرر داشت كه نمي     و با يازده رأي در مقابل سه رأي،        7مردود دانست 
به سؤال مشابه سازمان بهداشت جهاني پاسخ دهد، زيرا موضـوع بـه امـري               

گونـه    هاي اين سـازمان، آن      شود كه در چارچوب قلمرو فعاليت       مربوط نمي 

                                                           
المللـي   توانند دربارة هر مسأله حقوقي از ديـوان بـين           طبق اين ماده، مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي         .5

ت تخصصي نيـز، در     و ساير اركان ملل متحد و مؤسسا      ) 1بند  (دادگستري درخواست نظر مشورتي نمايند      
توانند در مورد مسائل حقوقي مطروحـه در          اي را از مجمع تحصيل كرده باشند، مي         صورتي كه چنين اجازه   

 65 مـاده    1همچنـين، بـه موجـب بنـد         ). 2بند  (حدود فعاليتشان از ديوان درخواست نظر مشورتي نمايند         
 هر مسأله حقوقي، بنا به تقاضاي هـر         تواند نظر مشورتي خويش را درخصوص       اساسنامه ديوان، اين نهاد مي    

  .  ارائه دهد اي كه توسط منشور و يا طبق آن به انجام چنين درخواستي مجاز شمرده شده است، مؤسسه
6. See Opinion, paras. 10-18; E. David, “The Opinion of the International Court of Justice on 

the Legality of the Use of Nuclear Weapons”, International Review of the Red Cross, No. 316, 

Jan. – Feb. 1997, at 22-23; A.V. Lowe, “Shock verdict: Nuclear war may or may not be 

unlawful”, 55 Cambridge Law Journal 415 (1996).  

7. Opinion, para. 105 (1).  

عقيـده وي ايـن   . نمايد ار نظري له يا عليه مسأله مطروحه امتناع مياظه  از هرگونه قاضي ژاپني ديوان، اُدا،
بايـست از اجابـت بـدان         العاده سياسي و كلي سؤال مورد تقاضا، ديوان مـي           است كه، بواسطه ماهيت فوق    

  : خودداري ورزد
Id., Dissenting Opinion of Judge Oda, paras. 25, 44 and 51.  
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  9. ضروري شمرده شده است، قرار گيرد8 منشور96 ماده 2كه در بند 
يت ديـوان از    هاي ترافعي، كه موضوع احراز صـالح        برخالف پرونده 

هاي مشورتي اين موضـوع داراي        اهميت زيادي برخوردار است، در پرونده     
اي كه در تاريخ ديوان ايـن اولـين بـار             گونه  اهميت كمتري بوده است؛ به    

است كه به تقاضاي رأي مشورتي، كـه توسـط سـازمان بهداشـت جهـاني         
مـان  الزم به ذكر است كـه در ز    . شود  صورت پذيرفت، پاسخ منفي داده مي     

المللي نيز تنها در يك مورد از ارائه نظر           حيات ديوان دائمي دادگستري بين    
مشورتي خودداري شد؛ زيرا يكي از طرفهاي اختالف كـه در زمـان طـرح               
موضوع عضو جامعه ملل نيز نبود، يعني روسيه، از حضور در ديـوان امتنـاع               

له تـصميم در    كرد و ديوان نيز با اين استدالل كه دادن نظر مشورتي به منز            
  10. درخواست را رد كرد خصوص اختالف طرفين است،

اي بيانيه كتبـي      سابقه  در جريان رسيدگي به سؤال مطروحه، تعداد بي       
هـاي    هاي زيادي نيز اقدام به صدور بيانيـه         ها دريافت شد و دولت      از دولت 

ها متضمن استداللهاي مفصل له و عليه مـشروعيت           اين بيانيه . شفاهي نمودند 
اي بود كـه، بـه ترتيـب، توسـط دولتهـاي داراي               هاي هسته   ل به سالح  توس

تـرين هـم پيمانـان آنـان، از طرفـي، و گـروه                ها و نزديك    اينگونه سالح 
  11.اكثريت، از طرف ديگر، ابراز گرديد

ديوان، پس از بحـث و بررسـي طـوالني و سـعي وافـر در اعمـال                  
، از طريـق هـر      اي  هاي هسته   هاي هرچه ممكن در كاربرد سالح       محدوديت

الملل، سرانجام سؤال مجمع عمومي را، با توجـه بـه             قاعده مربوط حقوق بين   

                                                           
  .  باال5به زيرنويس . رك .8

9. International Court of Justice, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Conflict, Opinion of 8 July 1996 (WHO), para. 20 ff.  

10. See the Status of Eastern Carelia Case, PCIJ, Series B, No.5, at 27 and 29 (1923).  

11. See Opinion, paras. 5 and 9. 
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. نظرات متفاوت قضات، در چند بند جداگانه تنظيم كرده بـه رأي گذاشـت             
اين بندها كه پاسخ مستقيم به سؤال مطروحه بوده، در واقع متضمن عبـارت              

باشد، بـه شـرح       ن مي  و تجزيه و تحليل عميق ديوا      13ها   و حاصل يافته   12رأي
   :زير است
الملل عرفي و قراردادي هيچ جواز خاصي راجع به           در حقوق بين   «ـ  

  14).اتفاق آراء(» اي وجود ندارد هاي هسته تهديد يا توسل به سالح
الملل عرفي و قراردادي هيچ منع جامع و جهاني در            در حقوق بين   «ـ  

 رأي  11(» سه، وجود ندارد  نف  اي، في   هاي هسته   مورد تهديد يا توسل به سالح     
  15). رأي مخالف3موافق در برابر 

اي كه مغاير     هاي هسته   تهديد يا توسل به زور با استفاده از سالح         «ـ  
 51 منشور ملل متحد باشد و بدون رعايت كليه الزامات ماده            2 ماده   4با بند   

   16).اتفاق آراء(» صورت پذيرد، غيرقانوني است
اي، همچنين بايد بـا الزامـات         هاي هسته   حتهديد يا توسل به سال     «ـ  

الملل حاكم در مخاصمات مسلحانه، بويژه بـا الزامـات اصـول و               حقوق بين 
المللـي، و نيـز بـا تعهـدات خـاص ناشـي از                قواعد حقوق بشردوستانه بين   

يابـد،    اي ارتباط مي    هاي هسته   معاهدات و ساير تعهداتي كه صراحتاً به سالح       
  17).فاق آراءات(» مطابقت داشته باشد

آيد كه تهديد يا توسـل بـه    الذكر اين طور بر مي از الزامات فوق   «ـ  
الملـل حـاكم در       اي اصوالً مغـاير بـا قواعـد حقـوق بـين             هاي هسته   سالح

  . »قواعد حقوق بشردوستانه، است خصوص اصول و به مخاصمات مسلحانه، و
                                                           

12. Dispositif.  

13. Findings. 

14. Opinion, para. 105 (2) A.  

15. Id., para. 105 (2) B.  

16. Id., para. 105 (2) C.  

17. Id., para. 105 (2) D.  
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 الملـل، و عناصـري از      معذلك، با توجه به وضع كنوني حقـوق بـين         
توانـد بطـور قطـع و يقـين           واقعيت كه در دسترس آن است، ديـوان نمـي         

اي در يـك      هاي هسته   گيري نمايد كه آيا تهديد يا به كارگيري سالح          نتيجه
گيـرد،    كه بقاء دولتي در معرض خطر قـرار مـي           وضعيت حاد دفاع از خود،    

 رأي مخـالف، بـا      7 رأي موافق در برابـر       7(» قانوني است و يا غير قانوني     
  18).رأي تعيين كننده رئيس ديوان

اي،   هاي هسته   رأي مشورتي، در رابطه با تهديد يا به كارگيري سالح         
 تلقـي گرديـده     19به عنوان نقطه عطفي در تاريخ ديوان، اگر نه خود تاريخ،          

اي   هاي هـسته    قبل از آن، تنها موردي كه دادگاهي حمله توسط سالح         . است
زيه و تحليل قرار داده بود عبارت بـود         الملل مورد تج    را در پرتو حقوق بين    

، توسط دادگاه بخش توكيو صـادر       1963از پرونده شيمودا كه رأي آن، در        
   20.گرديد

بايست مسأله بسيار حـساس و مـشكلي را           ديوان، در اين پرونده، مي    
مورد رسيدگي قرار داده و دربارة آن تصميم بگيرد كه هـم از نقطـه نظـر                 

مكن است در اين رابطه مطرح گردد، و هم از          حقوقي، و مسائل نظري كه م     
نايـب  . داشت  العاده وسيعي را در پي مي       جهات سياسي و نظامي بازتاب فوق     
هـا و     كشمكش عظيم بين رويه دولـت     «رئيس ديوان، اين سؤال حقوقي را       

هـا طـي        واقعيت نيز اين است كه اين سالح      . نمايد   تلقي مي  21»اصل حقوقي 

                                                           
18. Id., para. 105 (2) E.  

19. E. David, supra note 6, at 21.  

20. Decisions of the Tokyo District Court, 7 December 1963, in 8 Japanese Yearbook of 

International Law 212 (1964). The Judgement is reprinted in 32 International Law Reports 626 

(1966). It is also summarized and analyzed in R. Falk, ‘The Shimoda Case: A legal appraisal of 

the atomic attacks upon Hiroshima and Nagasaki”, 59 American Journal of International Law 

759 (1965).  

21. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Schwebel, at 1.  
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است دفاعي قدرتهاي عمده دنيا، در قالـب رويـه    بيش از نيم قرن شالوده سي     
  . بازدارندگي، بوده است

 امـا از ارزش و جايگـاه        22باشـند،   آور نمي   آراء مشورتي ديوان الزام   
حقوقي بسيار بااليي برخوردار بـوده، در بيـان حقـوق و انعكـاس حقـوق                

الملـل موجـود، داراي همـان اعتبـار آراء صـادره در مـوارد ترافعـي                   بين
تـري صـادر       بدون ترديد، هرچه رأي ديوان با اكثريـت قـاطع          23.دباشن  مي

گردد، معموالً به همان نـسبت از اسـتحكام و اعتبـار بيـشتري برخـوردار                
رأي مشورتي ديوان در خصوص مشروعيت يـا عـدم مـشروعيت            . باشد  مي

هـاي    اي با حداقل اكثريت ممكن، همراه با آراء و برداشت           هاي هسته   سالح
ها و آراء جداگانه و مخالف آنها صادر گرديـده             اعالميه متفاوت قضات، در  

  . است
  

  ـ مالحظات كلي2

  اي  هاي هسته الف ـ آثار مهلك، نابود كننده و منحصر بفرد سالح

العـاده    اي و عواقـب فـوق       هـاي هـسته     ويژگي منحصر بفرد سـالح    
تـرين نگرانـي      ها را به بـزرگ      دهشتناك به كارگيري آنها، اين نوع سالح      

  ها،  پيشرفت تكنولوژي ساخت اين سالح    . المللي تبديل كرده است      بين جامعه
امروزه خطر آثار ويرانگر ناشي از آنها را به مراتب بيش از گذشته نمـوده               

اي،   آور فنّـاوري هـسته      به موازات اين تحوالت كيفي و رشد سرسـام        . است
كـا،  مسابقه تسليحاتي قدرتهاي بزرگ، و در رأس آنها اياالت متحـده آمري           

                                                           
المللي دادگستري نيز خصوصيت الزامي نبودن        در رويه ديوان بين   .  اساسنامه ديوان  59 مستفاد از ماده     .22

الوصف، استثنائاً برخي آراء مشورتي ديوان داراي         مع.  مورد توجه قرار گرفته است     آراء مشورتي به دفعات   
، 2الملل عمومي، ج      سيد باقر ميرعباسي، حقوق بين    : براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد به     . آثار الزامي است  

  . 180   ـ183، صص 1382نشر ميزان، تهران، 
23. M. Shahabuddeen, Precedent in the World Court, Grotius Publications, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1996, at 171.  
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ها، نـابودي نـوع بـشر و          سازي و توسعه كمي اين سالح      در انباشت، ذخيره  
اي، به امـري محتمـل تبـديل          كره حيات را، در صورت وقوع جنگي هسته       

  . ساخته است
اي و    هاي هسته   آميز سالح  ديوان، با اشاره به خصوصيت بالقوه فاجعه      

: گويـد   زمان مي عدم امكان مهار آثار مهلك و منهدم كننده آنها در فضا و             
آنها اين توانايي را دارند تا همه تمدن و كل اكوسيستم سـياره را از بـين                 «

ها،  هاي اين سالح چنين ديوان، ضمن برشمردن برخي از ويژگي    هم 24.»ببرند
همچون رها سازي مقادير عظيم حرارت و انرژي و نيز تشعشع پرقـدرت و              

هاي ناشـي از دو       و آسيب طوالني، طبق منابعي كه در اختيار دارد، صدمات         
هـاي ديگـر، بـه        اي را، در مقايسه با سـالح        هاي هسته   ويژگي نخست سالح  

هـاي    كه پديدة تشعشع را مختص به سـالح         داند؛ ضمن اين    مراتب بيشتر مي  
  25.شمارد اي بر مي هسته

اي، بـه شـرح       هاي هسته   ها و آثار منحصر بفرد سالح       ديوان، ويژگي 
كه رنج و درد وصف        كننده، قابليت آنها به اين     قابليت نابود «فوق، و بويژه    

كـه موجـب صـدمه بـه          ناپذير بر بشر وارد سازند، و توانايي آنها بـه ايـن           
داند كه بايد، در اجراي صـحيح         را از پارامترهايي مي   » هاي آينده شوند    نسل

توان    از اين بيان، مي    26.قانون حاكم، در نظر مشورتي، مورد توجه قرار گيرد        
فهميد كه ميزان شـدت و سـختگيري رژيـم حقـوقي حـاكم بـر                گونه    اين

ها، ارتباط مستقيمي با ميـزان خطـر و           سازي و يا محدود سازي سالح       ممنوع
آثار مخرب آنها دارد و در نتيجه، هرچه كه قدرت انهدام و آثار ويرانگر و               

هاي ناشي از به كارگيري سالحي بيشتر باشد، به همان نسبت امكـان              آسيب
كه آيا ديـوان      اما اين . از آن نيز بايد محدودتر و حتي ممنوع گردد        استفادة  

                                                           
24. Opinion, para. 35.  

25. Id.  

26. Id., para. 36.  
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اي را در فهــم و اســتنباط خــويش از اصــول كلــي حقــوق  چنــين ضــابطه
نمايد يا نـه، موضـوعي        بشردوستانه حاكم در مخاصمات مسلحانه اعمال مي      

  . است كه در فرازهاي بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  
  يا جواز ـ حقوق مبني بر منع  ب

الملل، كه  سؤال مجمع عمومي مبتني بر اين فرض است كه حقوق بين
دهد،  اي را مورد توجه قرار مي هاي هسته مسأله به كارگيري سالح

پرسد  مجمع، در سؤال خويش، از ديوان نمي. كننده مجازكننده است و نه منع
 اي در هر وضعيتي بر طبق هاي هسته آيا تهديد يا توسل به سالح«كه 

آيا تهديد يا توسل به «پرسد كه  ، بلكه مي»الملل ممنوع است حقوق بين
. »الملل مجاز است؟ اي در هيچ وضعيتي بر طبق حقوق بين هاي هسته سالح

اند يا مجاز شمرده  اي ممنوع شده هاي هسته ، سالح الملل آيا در حقوق بين
ها  ن سالحاند؟ به عبارت ديگر، در اين حقوق بايد به دنبال منع اي شده

   بگرديم يا در پي يافتن جواز آنها باشيم؟
دانند كه كـاربرد      ها، داللت نحوه سؤال مجمع را اين مي         برخي دولت 

را  اي خـالف آن  كه وجود قاعده اين اي نامشروع است، مگر   هاي هسته   سالح
ها اين است كه كاربرد       اما، استدالل دسته ديگري از دولت     . به اثبات برساند  

اي در حقـوق      كـه وجـود قاعـده        مگر اين   اي مشروع است،    هستههاي    سالح
هاي    دولت 27.كاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد      الملل اثبات گردد كه     بين

المللي در قضيه لوتوس، مبنـي بـر          اخير به نظر ديوان دائمي دادگستري بين      
ـ   ها محدوديتي را فرض نمود و نيز اين         توان بر استقالل دولت     كه نمي   اين ه ك

الملل براي دولتها آزادي عمل وسيعي را قائل شده است كه جـز               حقوق بين 

                                                           
27. Id., para. 21.  
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 اسـتناد   28در بعضي موارد، از طريق قاعده منع كننده، قابل تحديـد نيـست،            
  .نمايند مي

متأسفانه، سؤال مجمع عمومي خوب طراحي نشده اسـت و برداشـت            
ن سـؤال را از     رو، ديوان اي    از اين . نمايد  ها را تقويت مي     دسته اخير از دولت   

نمايد كه آيا تهديد يا توسـل         گيري كرده و به اين شكل مطرح مي         نو قالب 
گونه كه ديوان مقرر      اي ممنوع است يا خير؟ زيرا، همان        هاي هسته   به سالح 

هـاي    الملل عرفي يا قراردادي، نه تنها در ارتباط با سالح           دارد، حقوق بين    مي
گري، صريحاً متضمن جواز استفاده     اي بلكه در ارتباط با هيچ سالح دي         هسته

هـا حكايـت از آن دارد كـه عـدم      رويـه دولـت   «كه  از آنها نيست و اين  
نفـسه نـه از فقـدان جـواز بلكـه،             مشروعيت به كارگيري سالح خاصي في     

  29.»شود برعكس، از تدوين آن به صورت منع ناشي مي
د را به اين دليل است كه ديوان، در مقام بررسي و پاسخ به سؤال، خو        

الملل به دنبال ممنوعيت تمام يا بعـضي از           بيند كه در حقوق بين      موظف مي 
اي بگردد تا احراز نمايد كـه آيـا           هاي هسته   موارد تهديد يا توسل به سالح     

 حتي  30.باشد يا نه    اين حقوق متضمن ممنوعيت صريحي در اين خصوص مي        
ي اصـول   پس از عدم احراز چنين منع صريحي، ديوان در بررسي و ارزيـاب            

المللي نيز به دنبـال ممنوعيـت كـاربرد سـالح             كلي حقوق بشردوستانه بين   
اما به نظر برخي از قضات ديوان، همچون        . گردد  اي، و نه جواز آن، مي       هسته

   31.باشد آنچه كه ممنوع نشده است ضرورتاً مجاز نمي قاضي بجاوي،
همانگونه كه بعداً مالحظه خواهد شد، عدم منـع صـريح چيـزي در              

                                                           
28. PCIJ Reports, Series A, No. 10, at 18 (1927).  

29. Opinion, para. 52. 

30. Id., para. 53. 

31. Opinion, Declaration of President Bedjaoui, paras. 10-15. See also Opinion, Dissenting 

Opinion of Judge Shahabuddeen, at 13-14; Dissenting Opinion of Judge Weeramantry at 45 – 

46.  
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تواند دليل جواز آن بوده باشـد؛ زيـرا اصـول حقـوق               معاهده يا عرف، نمي   
بـدون ترديـد،    . دهند  بشردوستانه عوامل محدود كننده قانوني را تشكيل مي       

اي   هـاي هـسته     ها را در به كارگيري سالح       باشند كه دولت    همين عوامل مي  
اي هرگز  هها توسط قدرتهاي هست اند؛ زيرا استفاده از اين سالح      محدود ساخته 

  .افتخاري را براي آنها به ارمغان نخواهد آورد
  

  ج ـ ممنوعيت تهديد به هر سالحي كه كاربرد آن منع شده است

ديوان تهديد بـه زور و اسـتفاده از آن را بـه هـم مـرتبط دانـسته،                   
سازد هر زمان كه توسل بـه زور ممنـوع اسـت، تهديـد بـه                  خاطرنشان مي 

نمايد كه اگر كـاربرد        ديوان تصريح مي   32.اشدب  استفاده از آن نيز ممنوع مي     
فرضي سالحي الزامات حقوق بشردوستانه را تأمين ننمايد، تهديد به چنـين            

   33.كاربردي نيز مغاير حقوق خواهد بود
ظاهراً هـيچ يـك از قـضات نظـر ديـوان را، در يكـسان انگـاري                  

رديـد  هايي، مـورد ت     هاي ممنوعه با تهديد به چنين سالح        كارگيري سالح   به
اين در حالي است كه هيچ داللت روشني بر مبناي ايـن نظـر              . اند  قرار نداده 

وجود ندارد و معلوم نيست كه آيا اين يك اصل كلي حقوقي است كـه در                
آيا ايـن نظـر بـدان       . هاي حقوقي ملي حاكم است يا نه        همه يا اغلب سيستم   

مللـي  ال  معنا است كه تهديد به نقض هـر قاعـده حقـوق بـشردوستانه بـين               
 پاسخ مثبت به ايـن       اي، نامشروع است؟    نفسه، همچون نقض چنين قاعده      في

  .رسد سؤال قابل تأمل به نظر مي
 عـدم   1945ها از     از طرف ديگر، عليرغم اين واقعيت كه رويه دولت        

اي بوده است و سياست بازدارندگي نيز         هاي هسته   به كارگيري واقعي سالح   

                                                           
32. Opinion, para. 47.  
33. Id., para. 78.  
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ي اسـت، تلقـي ديـوان از پـذيرش ايـن            هاي  مبتني بر تهديد به چنين سالح     
اي، قابل قبـول      هاي هسته   ها، در قالب استفاده از سالح       سياست توسط دولت  

توان منكر اين واقعيت شـد        به بيان ديگر، در حالي كه نمي      . رسد  به نظر نمي  
المللي تا حدودي راضي به قبول سياست بازدارندگي، از طريق          كه جامعه بين  

اي، بوده است، اين هرگز بدان معنا نيست كـه در             ههاي هست   تهديد به سالح  
  . هايي را نيز پذيرفته باشد راستاي اين سياست، توسل عملي به چنين سالح

اي صريحاً حق به كـارگيري        به همين ترتيب، گرچه قدرتهاي هسته     
انـد، ايـن      را، در بعضي شرايط، براي خود محفوظ داشـته          اي  هاي هسته   سالح

 كه چنين حق ادعايي توسط قاطبه كشورهاي جهـان          هرگز بدان معنا نيست   
هـا در   بلكه، بالعكس، اكثريت قـاطع دولـت     . نيز مورد قبول واقع شده باشد     

هاي مكرر مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد همـواره بـر عـدم                   قطعنامه
   34.اند اي اصرار داشته هاي هسته مشروعيت هرگونه به كارگيري سالح

  
  عمال بودن برخي منابع حقوق قرارداديـ عدم ارتباط يا غيرقابل ا3

الملل كه ممكن است  تشخيص و بررسي قلمرويي از حقوق بين
اي باشد، از مسائل حائز اهميتي  هاي هسته متضمن ممنوعيت توسل به سالح

است كه هرگونه پاسخي به سؤال مجمع عمومي، بدون انجام آن، ميسر 
 از ميان مجموعه متنوع و نمايد تا از اين رو، ديوان تالش مي. باشد نمي

المللي، قواعد مرتبط با موضوع را  گسترده قواعد و مقررات حقوقي بين
  . شناسايي و مورد بررسي قرار دهد

اند كـه   اي، بر اين عقيده   هاي هسته   مخالفان مشروعيت توسل به سالح    
توان از قواعد ناظر بـر بـه كـارگيري زور در روابـط                اين ممنوعيت را مي   

                                                           
34. See e.g., General Assembly Resolutions 1653 (XVI) of 24 November 1961; 2936 (XXVII) 

of 29 November 1972; and 47/53 of 9 December 1992.  
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 مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛ حقوق راجع به محيط زيست؛            الملل،  بين
المللـي يـا      قواعد و مقررات ناظر بر حقوق بشر؛ و حقوق بشردوستانه بـين           

اما ديوان برخـي از منـابع حقـوقي         . حقوق مخاصمات مسلحانه، احراز نمود    
  نقد و بررسي نظـر     35.ارتباط با مسأله مطروحه قلمداد نمود       مورد استناد را بي   

ديوان، در اعالم عدم ارتباط يا غيرقابل اجرا بودن اين مقررات، موضوع اين             
  . دهد مبحث را تشكيل مي

اي، توسل بـه ايـن        هاي هسته   طرفداران عدم مشروعيت كاربرد سالح    
 و محـروم    36»حق زنـدگي  «ها و تلفات جاني ناشي از آن را تجاوز به             سالح

المللـي     ميثاق بـين   6 در ماده    ساختن خودسرانه افراد بشر از چنين حقي، كه       
متقـابالً، ايـن    . انـد    تضمين شده است، قلمداد نموده     37حقوق مدني و سياسي   

بينـي    هـا هرگـز در ميثـاق پـيش          استدالل وجود داشته است كه اين سالح      
  .اند، زيرا اصوالً هدف از ميثاق اجراي آن در زمان صلح بوده است نشده

ربوط به حقوق بـشر، از جملـه        اما، به نظر ديوان، قواعد و مقررات م       
سـازد، در زمـان        ميثاق كه فقط سلب خودسرانه زندگي را ممنوع مي         6ماده  

توان، تحت هيچ شـرايطي، بـا         شود و حق زندگي را نمي       جنگ نيز اجرا مي   
الوصف، از آنجـا كـه كـشتن يـك            مع.  معلق نمود  38 ميثاق، 4اجراي ماده   

                                                           
35. Opinion, para. 24 ff.  

36. The “Right to life” in the light of international humanitarian law is interpreted in D. 

Weissbrodt and B. Andrus, “The Right to life during Armed Conflict: Disabled People’s 

International v. United States”, 29 Harvard International Law Journal 59 (1988). 

37. International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the General Assembly on 

16 December 1966, reproduced in 6 International Legal Materials 368 (1967).  

دارد كه حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انـسان اسـت و هـيچ فـردي را                     ميثاق مقرر مي   6بند اول ماده    
و نيـز   ) 2مـاده   (مشابه اين مقرره در كنوانسيون اروپـايي        . توان خودسرانه از چنين حقي محروم كرد        نمي

  . ر وجود داردحقوق بش) 4ماده (آمريكايي 
 طبق اين ماده، چنانچه خطري عمومي و استثنايي موجوديت ملتـي را تهديـد نمايـد، امكـان اتخـاذ                     .38

رابطـه بـين حقـوق بـشر و حقـوق           . تدابيري خارج از الزامات مقرر در ميثاق، تحت شرايطي، وجود دارد          
   :مخاصمات مسلحانه مورد بررسي قرار گرفته است در
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 سـلب زنـدگي در يـك        كه آيا وقوع    ويژگي ذاتي جنگ است، تعيين اين     
كه چه چيزي بـه منزلـه         مخاصمه مسلحانه خودسرانه بوده است يا نه، و اين        

سلب خودسرانه زندگي است، بايد فقط با مراجعه به حقوق خاص حـاكم و              
ديوان اين حق را حقـوق قابـل        . اي در خارج از ميثاق صورت پذيرد        ضابطه

ر و عمليـات جنگـي      اعمال در مخاصمه مسلحانه، كه به منظور تنظيم رفتـا         
  39.داند طراحي شده است، مي

به اين ترتيب، تنها در صورتي اقدام بـه كـشتن در يـك مخاصـمه                
 ميثاق، تلقي   6تواند به عنوان كشتن خودسرانه، از نقطه نظر ماده            مسلحانه مي 

 در نتيجه، ضـابطه     40.شود كه چنين اقدامي مغاير با حقوق بشردوستانه باشد        
 و حقـوق    41 در حقوق مربوط به حق توسل به جنگ        مورد بحث بايد، بويژه،   

 يافت شود كه، به عقيده ديوان، به منظور حكومت بر           42ناظر به رفتار جنگي   
اي، در مخاصمات مسلحانه طراحي       هاي هسته   ها، از جمله سالح     كاربرد سالح 

  . اند شده
به نظر ديوان، ميثاق تا آنجايي در زمان جنگ قابل اجرا اسـت كـه               

 اين اظهارنظر، هـم از نقطـه        43.ريحاً مجاز شمرده نشده باشد    تخلف از آن ص   
زيرا، گرچـه حـق     . باشد  نظر ماهوي و هم از لحاظ شكلي، حائز اهميت مي         

زندگي ممكن است چيزي به حقـوق بـشردوستانه نيفزايـد، امـا قواعـد و                
مقررات ديگر مندرج در معاهدات راجع به حقوق بـشر از آن چـه كـه در                 
                                                                                                                               
W.A Solf, “Human Rights in armed conflict: Some observations on the relationship of human 

rights law to the law of armed conflict”, in: World in transition: Challenges to human rights, 

development and world order / ed. by H. H. Han, University Press of America, Washington D.C., 

1979, at 41-53. 

39. Opinion, para. 25.  

40. Id.  

41. jus ad bellum. 

42. Jus in bello.  

43. Id.  
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بـه عـالوه،    . رود  اردادي يا عرفي وجود دارد فراتر مي      حقوق بشردوستانه قر  
تـر و مـؤثرتري در        معاهدات مربوط به حقوق بشر از ضمانت اجرايي قوي        

  . باشند مقايسه با معاهدات حقوق بشردوستانه، برخوردار مي
اي   هاي هـسته    در مورد استدالل ديگر، يعني ممنوعيت توسل به سالح        

 ديـوان   44ري و مجازات جرم نسل كشي،     بر طبق كنوانسيون راجع به جلوگي     
اي،   ها، همانند هر سالح غيرهـسته       سازد كه كاربرد اين سالح      خاطرنشان مي 

در صورتي در حكم كشتار دسته جمعي و نقض كنوانسيون مربوط محسوب            
نـسبت بـه يـك      » قصد نابودي  «شود كه چنين كاربردي با عنصر قصد          مي

بينـي شـده اسـت،        انسيون پـيش  گونه كه در ماده دوم كنو       گروه معين، آن  
  45.همراه باشد

المللـي مختلـف،      ها، با استناد به معاهدات و اسناد بين         بعضي از دولت  
اند كه بر طبق معيارهاي موجود مربوط بـه حفاظـت و              چنين استدالل كرده  

اي نامـشروع     هـاي هـسته     حمايت از محيط زيست، هر نوع كـاربرد سـالح         
توانـد    اي مي   هاي هسته    به كارگيري سالح   كه   ديوان، با اشاره به اين     46.است

موجب يك فاجعه براي محيط زيست گردد، وجود تعهد كلي كشورها بـه             
تضمين احترام محيط زيست كشورهاي ديگر و نواحي خارج از كنترل ملي            

 47.داند  زيست مي  الملل ناظر به محيط     را امروزه بخشي از مقررات حقوق بين      
اي، به موجب معاهدات عام       هاي هسته    از سالح  اما اين استدالل را كه استفاده     

كند و اظهار     يا حقوق عرفي راجع به محيط زيست، ممنوع شده است رد مي           

                                                           
44. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by 

General Assembly Resolution 260 A (III) of 9 December 1984, reprinted in A. Roberts and R. 

Guelff (eds.), Documents on the Laws of War, Clarendon Press & Oxford University Press, New 

york, 1982, at 157.  

45. Opinion, para. 26.  

46. Id., para. 27.  

47. Id., para. 29.  
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 پروتكل اول ژنو راجع بـه       55 و ماده    35 ماده   3دارد، تا آنجا كه به بند         مي
شود، اين مقررات حمايـت        مربوط مي  197748المللي    مخاصمات مسلحانه بين  

هاي قوي    محدوديت «آورند و متضمن      يست به عمل مي   بيشتري از محيط ز   
 به عقيـده    49.باشند  مي» دان  ايي كه اين مقررات را پذيرفته     ه  براي كليه دولت  

هـا را از      اند تـا دولـت      ديوان، معاهدات مربوط به محيط زيست بر آن نبوده        
ها بايد مالحظـات زيـست        وجود حق دفاع از خود محروم سازند، اما دولت        

كه در تعقيب اهداف نظـامي مـشروع چـه            به هنگام ارزيابي اين   محيطي را،   
  50.چيزي ضروري و متناسب است، مورد توجه قرار دهند

 51 مجمـع عمـومي،    37/47ديوان همچنـين بـا اشـاره بـه قطعنامـه            
درخصوص حمايت از محيط زيست در زمانهاي مخاصـمه مـسلحانه، آن را             

م در مخاصمه مـسلحانه     داند كه در اجراي حقوق حاك       مؤيد ديدگاه كلي مي   
نـابودي   «كـه     مالحظات زيست محيطي بايد مورد توجه قرار گيرند و ايـن          

محيط زيست، كه به موجب ضرورت نظامي توجيه نشده و عمـداً صـورت              
  52.»الملل موجود است پذيرد، آشكارا مغاير با حقوق بين

الملل موجـود مربـوط بـه         در نتيجه، به نظر ديوان، گرچه حقوق بين       
اي را ممنـوع      هـاي هـسته     زيست صريحاً كـاربرد سـالح       از محيط  حمايت

سازد، در چارچوب اجراي اصول و قواعد اعمـال پـذير در مخاصـمات        نمي

                                                           
48. Geneva Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 12 December 

1977 (Protocol I), reprinted in 16 International Legal Materials 1391 (1977).  

ها يا وسايل جنگي كـه هـدف آنهـا وارد آوردن خـسارات                 پروتكل اول به كاربردن شيوه     35 ماده   3بند  
 وجود چنين اثراتي وجود داشته باشد       شديد، گسترده و دراز مدت بر محيط زيست طبيعي باشد و يا احتمال            

 پروتكل نيز متضمن تعهد كشورها بـه حفاظـت از محـيط زيـست در برابـر                  55ماده  . سازد  را ممنوع مي  
  . باشد گونه مي هايي اين آسيب

49. Opinion, para. 31.  

50. Id., para. 30.  

51. General Assembly Resolution 47/37 of 25 November 1992.  

52. Opinion, para. 32.  
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 در حـالي    53.گيرند مسلحانه، عوامل مهم زيست محيطي بايد مورد توجه قرار        
هـاي    كه زيان گسترده، دراز مدت و شديد ناشي از بـه كـارگيري سـالح              

 زيست، استداللي كليدي به نفـع منـع مطلـق مـشروعيت             اي به محيط    هسته
رابطه  را در اين    ديوان دو اصل ضرورت و تناسب      54هايي است،   چنين سالح 

  55.نمايد به عنوان معيار قابل اعمال قلمداد مي
تـري    هاي كلي   كه آيا ارجاع ديوان به اين دو اصل به محدوديت           اين

كه   روع نهفته است و يا اين     اشاره دارد كه در بافت حقوق راجع به دفاع مش         
اصل تناسب خسارت جنبي در چارچوب حقوق بـشردوستانه، مـورد نظـر             

اگر متمايل به برداشت اخير شويم، معنـاي        . باشد، به وضوح معلوم نيست      مي
محيط زيست، يك هدف غيرنظامي است و حمله به يك  «آن اين است كه 

يست از ارزش هدف    هدف نظامي بايد متوقف شود، اگر اثر آن بر محيط ز          
به صرف اين واقعيـت كـه حمـالت در           «و در نتيجه    » نظامي تجاوز نمايد  

تـوان    اي صورت پذيرفت كه سكنه انساني كم و يا هيچ نداشت، نمي             منطقه
  56.»به آساني استدالل نمود كه قاعده تناسب نقض نشده است

  
  پذير  ـ قواعد حقوقي اعمال4

ز منابع حقوق قراردادي مـورد      ديوان ضمن رد ارتباط مستقيم برخي ا      
استناد با موضوع مطروحه، به شرح مبحث پيشين، قواعد حقوقي اعمال پذير            

                                                           
53. Id., para. 33.  

54. See generally P. Weiss, B. Weston, R. Falk and S. Mendlowitz, “Draft Memorial in support 

of the application by the World Health Organization for an advisory opinion by the International 

Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons under international law”, 4 

Transnational Law and Contemporary Problems 2 (1994), at 24 ff.  

55. Opinion, para. 30.  

56. L. Doswald – Beck, “Inernational Humanitarian Law and the Advisory Opinion of the 

International Court of Justice on the legality of the threat or use of nuclear weapons”, 

International Review of the Red Cross, No. 316, Jan. – Feb. 1997, at 52.  
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در اين خصوص را به سه زمينه خاص يعني مقررات منشور در مورد توسـل               
به زور؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ و هر معاهده خاص ديگري كه ممكـن             

 در بررسـي صـحيح و       57.داست با موضوع ارتباط داشته باشد، محـدود نمـو         
اعمال قواعد ناظر بر توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه، ديوان لزوم             

اي، همچون توان     هاي هسته   هاي خاص و منحصر بفرد سالح       توجه به ويژگي  
ها؛ توانايي آنها در وارد كردن تلفـات انـساني            العادة اين سالح    تخريبي فوق 

هاي بعـدي، را مـورد        دن حتي به نسل   شمار؛ و قابليت آنها در صدمه رسان        بي
  58.دهد تأكيد قرار مي

  

  الف ـ حقوق ناظر به استفاده از زور مندرج در منشور

هـاي    ديوان مسأله مشروعيت يا عدم مـشروعيت توسـل بـه سـالح            
اي را در پرتو مقررات منشور راجع به تهديد يا توسل به زور، از جمله                 هسته
كـه     و، با اشاره به ايـن      60دهد  ه قرار مي   مورد توج  5159 و ماده    2 ماده   4بند  

اصول و مقررات منشور درخصوص ممنوعيت تهديد يا به كارگيري زور و            
حق دفاع از خود به سالح خاصي اشاره نداشته، در مورد هر نوع توسـل بـه                 

شـود، خاطرنـشان      زور، صرفنظر از نوع سالح به كار گرفته شده، اجرا مـي           
ضر، خواه به موجب معاهده و يـا عـرف،          سالحي كه در حال حا     «: سازد  مي
باشد، به دليل كاربرد آن براي هدفي مشروع بـر طبـق              نفسه نامشروع مي    في

 به اين ترتيب، در اجراي مقـررات مربـوط بـه            61.»شود  منشور مشروع نمي  

                                                           
57. Opinion, para. 34.  

58. Id., para. 36.  

يه تماميت ارضـي يـا اسـتقالل         منشور، كشورهاي عضو را از تهديد يا توسل به زور عل           2 ماده   4 بند   .59
باشد، حق ذاتي دفـاع از خـود را، خـواه بـه                كه مكمل آن مي    51نمايد و ماده      سياسي هر كشوري منع مي    

  . شناسد جمعي، به رسميت مي صورت فردي يا دسته
60. Opinion, para. 37 ff.  

61. Id., para. 39.  
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اي،   هـاي هـسته     دفاع مشروع و حق توسل به زور در مورد كـاربرد سـالح            
  . رسد  ميC) 2 (105درج در بند ديوان، به اتفاق آراء، به نتيجه من

ديوان حق توسل به زور و حق ذاتي دفاع از خود، خواه بـه صـورت         
 منشور، را مـشروط بـه       51فردي و خواه به صورت دسته جمعي، طبق ماده          

انـد    هايي مي داند كه برخي از آنها در خود اين ماده تصريح شده              محدوديت
هـاي     محـدوديت  62.دارنـد و برخي ديگر دركنه مفهوم دفاع مشروع وجود         

موجود در كنه مفهوم دفاع از خود عبارتند از شرايط ضـرورت و تناسـب،               
  63.كه عرفي بودن ماهيت آنها مورد تأييد ديوان قرار گرفته است

شود كه استفاده از سالحي مجاز بوده         اصل تناسب در جايي اعمال مي     
در . ي باشـد  و هدف انتخابي نيز، در مفهوم حقوق بشردوستانه، هدفي نظـام          

بيني ناشي از حملـه بـا         چنين حالتي، اگر تلفات و صدمات جنبي قابل پيش        
چنين سالحي، در مقايسه با ارزش اهداف نظامي، بيش از حد باشد، اسـتفاده              

كـه بـه كـارگيري سـالح           در نتيجه، در تعيـين ايـن       64.از آن ممنوع است   
صول و  مشخصي در مورد خاصي مشروع است يا نه، ضروري است كه هم ا            

المللي و هم مقتضيات حق دفاع از خود مـورد            قواعد حقوق بشردوستانه بين   
به همين دليل است كه ديـوان، گرچـه اصـل تناسـب را              . توجه قرار گيرد  

اي در مقـام دفـاع از خـود در            هاي هسته   نفسه مانع از به كارگيري سالح       في
ر طبق حقـوق    توسل به زوري كه ب     «: نمايد  داند، تأكيد مي    كليه شرايط نمي  

                                                           
62. Id., para. 40.  

63. Id., para. 41. 

64. Doswald – Beck, supra note 56, at 44. For more details see generally B.L. Brown, “The 

proportionality principle in the humanitarian law of warfare: Recent efforts at codification”, 10 

Cornell International Law Journal, 1976, at 134 – 155. The concept of proportionality and its 

areas of application is also discussed by J. Delbruck, “Proportionality” in 7 Encyclopedia of 

Public International Law, ed. by R. Bernhardt, North – Holland Publishing Company, 

Amsterdam, 1984, at 396-400.  
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باشد، به منظور مشروع بودن همچنين بايـد          ناظر به دفاع از خود متناسب مي      
مقتضيات حقوق قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه را، كه بويژه شامل اصـول   

   65.»باشد، تأمين كند و قواعد حقوق بشردوستانه مي
هـاي يـك      المللي بـر كليـه طـرف        حكومت حقوق بشردوستانه بين   

كه كداميك از آنها در مقام دفاع از خـود   ه، صرفنظر از اين مخاصمه مسلحان 
حـداقل دو قـرن اسـت كـه         . است، از ديرباز به رسميت شناخته شده است       

ها، با رويه خويش، و حقوقدانان، با آثار و نظرات خود، آن را تأييـد                 دولت
تنها نكته مورد اختالف عبارت از اين بوده اسـت كـه            . اند  و تصديق نموده  

هايي كه در كنه حقوق نـاظر بـه           ر يك مخاصمه مسلحانه، محدوديت    آيا، د 
دفاع از خود، يعني ضرورت و تناسب، در مفهوم كلي، وجود دارد، عـالوه              

  . گردد يا نه هاي خاص حقوق بشردوستانه، اعمال مي بر محدوديت
اي هرگـز     هـاي هـسته     پذيرد كه استفاده از سـالح       گرچه ديوان نمي  

كـه    تناسب در دفاع از خود باشد و با يـادآوري ايـن           تواند يك تدبير م     نمي
اي استقبال    شوراي امنيت از تضمينات امنيتي داده شده توسط قدرتهاي هسته         

هـاي     و اين داللت بر آن دارد كه نه همة كاربردهاي سـالح            66كرده است، 
الوصف،   اي ناقض مقررات منشور در خصوص توسل به زور است، مع            هسته

 حقوق بشردوستانه را، عالوه بر مقتـضيات دفـاع از           رعايت اصول و قواعد   
اما بـه نظـر     . دهد  خود، در به كارگيري سالحي خاص، مورد تأكيد قرار مي         

گيري نهايي ديوان، اين باور لحاظ نشده اسـت؛ چـه،             رسد كه، در نتيجه     مي
  . بود  حاصل آن نميE) 2 (105شد، بند  اگر مي

مقتضيات تناسب است، از اين بيان، كه حق دفاع از خود تابع 
توان فهميد كه براي تضمين تناسب، در استفاده از زور، بايد درجه و  مي

                                                           
65. Opinion, para. 42.  

66. Id., para. 45.  
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شدت زور و در نتيجه اسلحه و مهماتي كه يك كشور ممكن است بطور 
قانوني مورد استفاده قرار دهد، با زور و اسلحه و امكانات طرف مقابل قابل 

باشند كه   مستلزم اين ميبه عالوه، شرايط ضرورت و تناسب. مقايسه باشد
بيني باشد  هاي هسته اي، در دفاع از خود، قابل پيش  به كارگيري سالح نتيجه

اي را تالفي نمايد كه با هيچ وسيله  تا فقط حمله با شدت قابل مقايسه
شود اين است كه  اما سؤالي كه مطرح مي. ديگري قابل خنثي كردن نيست

اي  هاي هسته ي كه از كاربرد سالحآيا شدت و حد استثنايي زور و صدمات
هاي موجود در كنه حقوق دفاع از خود، در رابطه  شود با محدوديت ايجاد مي

  . با تناسب سازگاري دارد
 رأي مشورتي، درخصوص رابطه بين حقوق       E) 2 (105آن چه از بند     

شود اين است كه، در       ناظر به دفاع از خود و حقوق بشردوستانه، استنباط مي         
وارد از دفاع مشروع، اصول و قواعـد حقـوق بـشردوستانه اعمـال              بعضي م 

 42 و   41گيري نه تنها در تناقض آشـكار بـا بنـدهاي              اين نتيجه . گردد  نمي
باشد، كه لزوم رعايت حقوق بشردوستانه را مورد تأكيد قرار            رأي ديوان مي  

دهند، بلكه مثل اين است كه گفته شـود، در شـرايط حـاد خطـر، فـرد                    مي
ند اجراي قواعد و اصول حقوق بشردوستانه را، به منظور مواجهـه بـا              توا  مي

هايي   خطر، ترك كند؛ قواعدي را كه اصوالً براي رعايت در چنين وضعيت           
هـاي    بطالن اين ديدگاه، توسط ديوان نورمبرگ، در پرونـده        . اند  وضع شده 

 آيـا بايـد بـه بيـان ديــوان در            67.متعددي مورد تأكيد قرار گرفته اسـت     
 گيـري آن در بنـد      رأي مشورتي تكيه كرد يا به نتيجـه       42 و   41دهاي  بـن
E) 2 (105 ؟  

اي به اسـتنباط خـويش از اصـل           در حالي كه اكثريت قضات، اشاره     
انـد، تنـي      ارتباط با موضوع بحث دانسته      تناسب ننموده و يا آن را اصوالً بي       
                                                           

67. Id., Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, at 81-82.  
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بعضي موارد آثار   دارند كه در       با تكيه بر اين اصل، اظهار مي       68چند از آنان،  
  . باشد اي بيش از حد نمي هاي هسته جنبي سالح

  
  اي و سياست بازدارندگي هاي هسته  تهديد به كاربرد سالح )1(

اي در    هـاي هـسته     هايي كه معتقدند تهديد يا توسل بـه سـالح           دولت
باشد، در تقويت ادعاي خود، به دكتـرين و رويـه             بعضي شرايط مشروع مي   

  69.نمايند ميبازدارندگي استناد 
اي توسط اياالت متحده آمريكا،       هاي هسته   پس از به كارگيري سالح    

، اين تكنولوژي به تدريج در اختيـار چنـد كـشور بـزرگ قـرار                1945در  
اي به عنوان يك وسـيله بازدارنـده          از آن زمان تاكنون، توان هسته     . گرفت

هـاي    هاي داراي سالح    به موجب سياست بازدارندگي دولت    . تلقي شده است  
اي قرار دارند سـعي       هايي كه تحت حمايت قدرتهاي هسته       اي يا دولت    هسته

فايده خواهـد     كه چنين تجاوزي بي     كنند تا از تجاوز نظامي، با اثبات اين         مي
هـاي    بود، ممانعت به عمل آورده، به اين ترتيب، به قصد استفاده از سـالح             

ياسـت بهتـرين شـيوه       از نظر آنها، اين س     70.پذيري دهند  اي جنبه باور    هسته
اي هرگز مـورد اسـتفاده قـرار          هاي هسته   براي تضمين اين است كه سالح     

  .نگيرند
كه حاميان دكترين بازدارندگي هميشه حق كاربرد         ديوان با بيان اين   

اي نظـامي     اي را، در اعمال حق دفاع مشروع در برابر حملـه            هاي هسته   سالح
 به وجود و استمرار     71اند،  ظ داشته كه منافع حياتي آنها را تهديد نمايد، محفو       

                                                           
68. See e.g. Opinion, Dissenting Opinion of Vice – President Schwebel, at 7 and Dissenting 

Opinion of Judge Higgins, paras. 20-21.  

69. Opinion, para. 66.  

70. H. Fujita, “The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legality of 

nuclear weapons”, International Review of the Red Cross, No. 316, Jan. – Feb. 1997, at 58 – 59.  

71. Opinion, para. 66.  
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اعتقاد به رويه بازدارندگي در معدودي از كشورها، در بخـش اعظـم دوران              
 ديـوان همچنـين وجـود تـضاد مـستمري را            72.نمايد   اشاره مي   جنگ سرد، 
گيـري،    نمايد كه بين بـاور و اعتقـاد حقـوقي در حـال شـكل                تصديق مي 

اي، كــه در  ستههــاي هــ درخــصوص عــدم مــشروعيت اســتفاده از ســالح
 مـورد    هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه غالبـاً            قطعنامه
 متجلي است، از يك طرف، و اعتقاد همچنان قوي به رويـه             1653،73استناد  

  74.نمايد بازدارندگي، از طرف ديگر، خودنمايي مي
گرچه ديوان اين استدالل را، كه سياست بازدارندگي نقش اساسي در           

نمايد امـا وجـود بـاور و           تصديق مي   المللي ايفا نموده است،      امنيتي بين  امور
اعتقاد حقوقي غالب را در اين باره، با توجه بـه شـكاف عميـق در جامعـة                  

الوصــف، بـه نــظر         مــع  75.داند  الملـلي در خصوص مورد، منتفي مي       بين
 گيري نهايي ديـوان در عبـارت دوم         رسد كه تضاد مورد بحث، در نتيجه        مي
 رأي مشورتي، با غلبه نظريـه بازدارنـدگي متجلـي گرديـده             E) 2(105بند  

  . است
اي توانسته باشند از مواجهة روياروي و مستقيم  هاي هسته شايد سالح

اي  بين قدرتهاي بزرگ جلوگيري نموده باشند اما، بدون شك، تهديد هسته
گناه و  بيشماري كه در آن افراد  هرگز نتوانسته است از بروز منازعات بي
در نتيجه، . اند، جلوگيري نمايد غير نظاميان بيشترين هزينه را پرداخته

اي  هاي هسته سياست بازدارندگي تنها در رابطه با كشورهاي داراي سالح
مضافاً، ديري نخواهد پاييد، كه در صورت دسترسي . موضوعيت داشته است

ر، تكيه بر اي، توسط كشورهاي ديگ آسان يا ممكن به تكنولوژي هسته
                                                           

72. Id., para. 67.  

73. General Assembly Resolution 1653 (XVI) of 24 November 1961.  

74. Opinion, para. 73.  

75. Id., para. 67. 
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ها را زير  اي، اين سياست هاي دفاعي براساس بازدارندگي هسته سياست
اي براي منع كامل و جامع  از اين رو، تنظيم معاهده. سؤال خواهد برد

اي بايد در رأس  هاي هسته اكتساب، توليد، تملك، استقرار و آزمايش سالح
  . ها قرار گيرد برنامه

  
 ناظر به رفتار جنگي در شرايط حاد دفـاع از            ديوان و تجـويز نقض حقوق      )2(

  خود

ابراز ناتواني ديوان، در اعالم نظر درخصوص قـانوني يـا غيرقـانوني             
اي، از اين نقطه نظر بـسيار تأسـف برانگيـز             هاي هسته   بودن توسل به سالح   

است كه تصريح به جهل بر شناسايي حق دفاع مشروع از خود بنا گرديـده               
ده، كه وضعيت حاد دفاع مشروع ممكن است توسل         در اين ابراز عقي   . است

اي را توجـيه پذير سازد، ديوان خـلط شـگفتي بـين             هاي هستـه   بـه سـالح 
ـ ـ و حق»jus ad bellum«حق توسـل به جنگ  گي ـوق ناظر به رفتـار جن

»jus in bello«شود  مرتكب مي .  
در حالي كه قاعده بنيادين حقوق بشردوستانه اين است كـه حقـوق             

اظر به رفتار جنگي بايد در كليه اوضـاع و احـوال بطـور يكـسان توسـط                  ن
كه   كه مشروع باشد و يا نه و اين         طرفين مورد احترام قرار گيرد، فارغ از اين       

اي نيز    هاي هسته     باشد، و حتي خود دولت      چه طرفي در مقام دفاع از خود مي       
اقـشه قـرار    انـد، يـا مـورد من        اند همگـي پذيرفتـه      كه نزد ديوان ظاهر شده    

اي بايد بـا      هاي هسته   كه هر نوع تهديد يا به كارگيري قانوني سالح          اند،  نداده
رعايت هم حقوق راجع به حق توسل به زور و هم حقوق نـاظر بـه رفتـار                  

 ديوان امكان عدول از اصول و قواعـد مربـوط بـه             76جنگي صورت پذيرد،  
  .داند رفتار جنگي را در بعضي موارد از دفاع مشروع منتفي نمي

                                                           
76. Id., para. 22, and Dissenting Opinion of Judge Higgins, para. 29.  
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در واقع، ديوان به جاي پاسخ به اين سؤال كه در چه شرايطي استفاده              
اي ممكن است با اصول كلي حقوق بشردوستانه منطبـق            هاي هسته   از سالح 

اي ضرورتاً ناسازگار با      كه، مثالً، چنين تهديد يا استفاده       باشد و يا اثبات اين    
حقـوق راجـع بـه      حقوق ناظر به رفتار جنگي نيست، يكي از اصول اساسي           

مخاصمات مسلحانه، يعني اصل تساوي كشورهاي متخاصم از نظـر حقـوق            
  .دهد  را مورد ترديد قرار مي77جنگ،

توان از نظر اكثريت قضات ديـوان، در دو بخـش از              برداشتي كه مي  
 رأي مشورتي به عمـل آورد، ايـن اسـت كـه اسـتفاده از                E) 2 (105بند  

جب نقض حقوق ناظر به رفتار جنگـي  اي به طور ناگزير مو     هاي هسته   سالح
است، اما ديوان اين احتمال را كه ممكن است، در بعضي شـرايط نـامعين،               
حق توسل به زور، در شكل يك مورد حاد دفاع از خـود، اسـتفاده از ايـن                  

العاده تأسف     چنين ديدگاهي فوق   78.كند  پذير سازد رد نمي     ها را توجيه    سالح
 حد مغاير با اساس حقوق بشردوستانه در بطن         اي تا اين    برانگيز است و يافته   

زيرا اگر منشور اقدام دولتـي را در        . كند  اعتباري را حمل مي     خودش تخم بي  
ها   توسل به زور در مقام دفاع از خود مشروع قلمداد كرده باشد، اما از روش              

و وسايل جنگي استفاده نمايد كه طبق حقوق مخاصمات مسلحانه مغاير بـا             
بـرعكس، اگـر    . نه باشد، عمل آن دولت غيرقانوني اسـت       حقوق بشردوستا 

دولتي همة مقررات بشردوستانه را رعايت نمايد، اما توسـل آن دولـت بـه               
تواند در مقـام دفـاع از خـود           زور تجاوزكارانه باشد و يا از آن چه كه مي         

  79.متناسب تلقي شود تجاوز نمايد، اقدام آن دولت مشروع نخواهد بود

                                                           
77. Protocol I, supra note 48, Preamble and Article 96, para. 3 (C). 

78. See Opinion, Dissenting Opinion of Judge Higgins, para. 29; Separate Opinion of Judge 

Fleischhauer. 

، بـه   105 )2( بند   D و   C حتي خود ديوان نيز در قسمتهاي مختلف نظر مشورتي، بويژه در قسمتهاي              .79
  .نمايد شكلي اين نكته را تأييد مي
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  ذير در مخاصمات مسلحانهپ ب ـ حقوق اعمال

به نظر ديوان، عالوه بر لزوم رعايت مقـررات منـشور درخـصوص               
تهديد يا توسـل     «اي، هرگونه     هاي هسته   استفاده از زور، با بكارگيري سالح     

الملـل حـاكم در       اي، همچنين بايد با الزامات حقوق بـين         هاي هسته   به سالح 
واعـد حقـوق بـشردوستانه      مخاصمات مسلحانه، بويژه با الزامات اصول و ق       

80.» مطابقت داشته باشد…المللي  بين

   
الملل متضمن قواعد خاصي راجع به        كه آيا حقوق بين     براي احراز اين    

باشد، ديوان ابتدا بـه بررسـي         اي مي   هاي هسته   عدم مشروعيت كاربرد سالح   
پـردازد و سـپس       الملل قراردادي و آنگاه عرفي مـي        موضوع در حقوق بين   

آيـد تـا موضـوع را در پرتـو اصـول و قواعـد بـشردوستانه                   يدرصدد برم 
طرفي مورد مطالعـه قـرار        پذير در مخاصمات مسلحانه و نيز حقوق بي         اعمال

» ممنوعيـت  « و همانطور كه قبالً اشاره شد، در اين مقام بـه دنبـال               81دهد
الملل قراردادي و يا عرفـي        گردد تا مشخص سازد كه آيا در حقوق بين          مي

  .اي وجود دارد يا نه هاي هسته راجع به كاربرد سالحهيچ منعي 
  

  الملل قراردادي   حقوق بين)1(

اي، اينگونـه اسـتدالل       هـاي هـسته     طرفداران غيرقانوني بودن سـالح      
هاي سـمي تلقـي گردنـد كـه           ها بايد همانند سالح      كه اين سالح   82اند  نموده

ت منـضم بـه      مقـررا  23مـاده   ) الف( بند   83؛1899برطبق اعالميه دوم الهه     

                                                           
80. Opinion, para. 105 (2) D. 

81. Id., para. 51. 

82. Id., para. 54. 

83. The Second Hague Declaration of 29 July 1899, reprinted in Roberts and Guelff (eds.), 

supra note 44, at 35. 
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 ممنـوع اعـالم     1925،85 و پروتكـل ژنـو       190784كنوانسيون چهارم الهـه     
هايي كـه هـدف       پرتابه «در اين اسناد، به ترتيب، به كارگيري        . اند  گرديده

سم يـا   «؛  »يا مضر  آور  گازهاي خفقان  انحصاري آنها عبارت است از پخش     
و كليـه   گازهاي خفه كننده سمي يا گازهاي ديگـر         «؛ و   »هاي سمي   سالح

  .، صريحاً منع شده است»مايعات، مواد يا وسايل مشابه در جنگ
اي تا حـدودي بـه        هاي هسته   ديوان، ضمن رد اين استدالل كه سالح        

دارد كه برطبق هيچ يك از مقـررات          باشند، مقرر مي    گازهاي سمي شبيه مي   
 86.اي را ممنـوع قلمـداد كـرد         هاي هسته   توان كاربرد سالح    پيش گفته نمي  

سـم يـا     «، مقررات منضم به كنوانسيون چهارم الهه هـيچ تعريفـي از             زيرا
مـواد يـا     « نيز معني    1925دهند و پروتكل ژنو       ارائه نمي » هاي سمي   سالح

به عالوه، ديوان مـدعي اسـت، رويـه         . سازد  را مشخص نمي  » وسايل مشابه 
ها در مفهـوم متعـارف خـود بـه عنـوان              نمايد كه اين واژه     دولتها ثابت مي  

اثر اصلي يا حتي انحصاري آنها عبـارت از مـسموم            «هايي هستند كه      حسال
  87.»باشد ساختن يا خفه كردن مي

هـاي   افزايد، روالي كه تاكنون در رابطه بـا سـالح   ديوان همچنين مي    
داراي قدرت نابودي وسيع وجود داشته اين بوده است كه به وسـيله اسـناد               

رين ايـن اسـناد عبارتنـد از        خاصي نامشروع اعالم شوند؛ از جملـه جديـدت        
 و  88)بيولـوژيكي (هاي باكتريولوژيكي      درخصوص سالح  1972كنوانسيون  

                                                           
84. Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 October 

1907, reprinted in Roberts and Guelff (eds.), supra note 44, at 43. 

85. Geneva Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, 

and of Bacteriological Methods of Warfare, 17 June 1925, reprinted in Roberts and Guelff (eds.), 

supra note 44, at 137. 

86. Opinion, para. 56. 

87. Id., para. 55. 

88. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 10 April 1972. 
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هريـك از    « اما   89.هاي شيميايي    پاريس در رابطه با سالح     1993كنوانسيون  
اين اسناد در شرايط و به داليل خاص خود مورد مذاكره و تـصويب قـرار                

هـاي داراي     د بعضي از سـالح    در معاهداتي كه صريحاً كاربر     «و  » اند  گرفته
نمايند، ديوان هيچ ممنوعيت خاصي راجع بـه       قدرت نابودي وسيع را منع مي     

 در نتيجه، با توجه به عدم ممنوعيت        90.»يابد  اي نمي   هاي هسته   توسل به سالح  
اي در طول مذاكرات منتهي به اين         هاي هسته   كه موضوع سالح    صريح و اين  

توان به آنها به عنـوان منبـع ممنوعيـت           اسناد هرگز مطرح نشده است، نمي     
  .اي نگريست هاي هسته تهديد يا توسل به سالح

) الـف (ارزيابي و استدالل ديوان، در رد مالك تحريم مقرر در بنـد               
اي، بـدون     هاي هسته    نسبت به سالح   1925 مقررات الهه و پروتكل      23ماده  

ايي را ممنـوع    ه   اين ادعا كه متون مورد بحث فقط سالح        91.باشد  اشكال نمي 
اثر اصلي، يا حتي انحصاري آنها عبارت از مسموم ساختن يا            «سازند كه     مي

، مبتني بر چه مبناي قطعي است؟ اگر مبتني بـر رويـه             »باشد  خفه كردن مي  
هاي   توان پذيرفت كه سالح     باشد، آن رويه كدام است؟ با چه منطقي مي          مي

كه هيچ اثر     د، بدون اين  كنن  باشند كه سم پخش مي      سمي منحصراً آنهايي مي   
زيانبار ديگري بر قربـاني داشـته باشـند؟ آيـا متـصور نيـست كـه اثـر                   

  سازي آن باشد؟ سازي يك موشك سمي بيش از اثر مسموم مصدوم
هاي سمي تحـت پوشـش چنـين          كه به كارگيري تيرها و گلوله       اين  

باشد، از ديرباز پذيرفته شده است؛ هرچند كـه سـم مكـانيزم               ممنوعيتي مي 
اي منـتج از   هـاي هـسته   اين واقعيت كه سـالح   . مجروح كننده اصلي نيست   

راديواكتيويته اوليه يا القاء شده داراي آثاري مشابه بـا آثـار ناشـي از سـم               
                                                           

89. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of 

Chemical Weapons and on their Destruction, 13 January 1993. 

90. Opinion, para. 57. 

91. For more details see David, supra note 6, at 25-27. 
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باشند، نه تنها در محافل علمي، بلكه توسط خود دولتها، به هنگام تعريف               مي
ب پروتكل سوم   مثالً به موج  . اي، مورد قبول واقع شده است       هاي هسته   سالح

  :اي عبارت است از  پاريس، سالح هسته1954هاي  موافقتنامه
باشد   اي يا ايزوتوپهاي راديواكتيو مي      هر سالحي كه حاوي سوخت هسته     

يا براي دارا شـدن يـا مـورد اسـتفاده قـرار دادن چنـين سـوخت يـا                    

اي مهار نـشدني      شود و، با انفجار يا تغيير هسته        هايي طراحي مي    ايزوتوپ

اي يـا     اي، يـا بـا راديواكتيويتـه سـوخت هـسته            ر سـوخت هـسته    ديگ

ايزوتوپهاي راديواكتيو، داراي قابليت انهدام وسـيع، صـدمه وسـيع يـا             

  92.مسموميت وسيع است

  
اي توأم با انفجار و  از اين رو، حتي اگر آثار اوليه يك سالح هسته  

ند يك باشد و در نتيجه، همان حرارت باشد، مسموميت اثر متعاقب آن مي
تير يا گلوله سمي كه گرچه اثر اوليه آن صدمه رساندن به بدن قرباني است 

اي را نيز بايد  هاي هسته باشد، سالح اما به دليل پخش سم مشمول تحريم مي
  . مقررات الهه ممنوع قلمداد نمود23ماده ) الف(برطبق بند 

، به  1925از طرف ديگر، تفسير ديوان درخصوص مفاد پروتكل ژنو            
هيچ وجه با كار مقدماتي منتهي به تـصويب آن، كـه درخـصوص مـورد                

 1899كه از مقايسه بين اعالميه         مضافاً اين  93.باشد  ساكت است، سازگار نمي   
توان پي برد كه متن عبارت و نيز          الهه و پروتكل مورد بحث به وضوح مي       

 كه پروتكل فقـط     روح حاكم بر پروتكل با تفسير مضيق ديوان، دائر بر اين          
اثر اصلي، يا حتي انحصاري، آنها عبـارت از          «هايي اشاره دارد كه       به سالح 

زيرا پروتكل نـه    . ، كامالً مغاير است   »باشد  مسموم ساختن يا خفه كردن مي     

                                                           
92. Protocol III to the Paris Agreements of 23 October 1954 on Arms Control, Annex II.  

93. See David, supra note 6, at 25. 
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، را ممنـوع    »كننده يا گازهـاي ديگـر       كننده، يا مسموم    گازهاي خفه «تنها  
، نيـز   » مـشابه  كليه مايعات، مواد يـا وسـايل      «سازد، بلكه اين منع شامل        مي
اگر ديوان ممنوعيت سـم را فقـط در چـارچوب معاهـده بررسـي               . شود  مي

داد، در اين     كرد، و آن را در پرتو حقوق عرفي نيز مورد توجه قرار مي              نمي
الزم به ذكـر    . ساخت  اي را از شمول سم خارج نمي        هاي هسته   صورت سالح 

ا، از جملـه بـه      اي ر   هاي هسته    سالح 94است كه الاقل دو تن از قضات ديوان       
  .دانند كه يكي از آثار اصلي آنها سم است، ممنوع مي خاطر اين

اي را    هاي هسته   كه رويه دولتها سالح     قبول ادعاي ديوان، مبني بر اين       
 ژنـو   1925 مقررات الهـه و پروتكـل        23ماده  ) الف(از قلمرو اجراي بند     

ين ادعا، مـا بـا   زيرا، برخالف ا. باشد سازد، نيز با مشكل مواجه مي       خارج مي 
اي   هـاي هـسته     اي مواجه هستيم كه اجراي اين اسناد را در مورد سالح            رويه

 مجمع عمومي سازمان ملـل      1961 سال   1653قطعنامه شماره   : نمايد  تأييد مي 
هـا    دارد كه به كارگيري اين سالح        در عباراتي خيلي كلي، مقرر مي      95متحد،

 الهه و پروتكل    1907و   1899هاي    تحت شمول اسنادي همچون كنوانسيون    
 بعدي،   مجمع عمومي اين قطعنامه را در هر قطعنامه       . گيرد   ژنو قرار مي   1925

اي است، مكرراً يادآوري نموده       هاي هسته   كه متضمن تقبيح توسل به سالح     
  96.است

كه داراي انفجار و حـرارت        اي را، به دليل اين      هاي هسته   ديوان سالح   
بـراين اسـاس،    . داند  هاي شيميايي مي    با سالح باشند، غيرقابل مقايسه      نيز مي 

افزوده شدن ويژگي انفجاري به يك سالح شيميايي آن را از عداد شيميايي             

                                                           
94. See Opinion, Dissenting Opinions of Judge Koroma, at 11-13, and Judge Weeramantry, at 

57-59. 

95. See supra note 34. 

96. See e.g., General Assembly Resolutions 2936 (XXVIII) of 29 November 1977 and 35/152 

D of 12 December 1980. 
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سازد و مستلزم قبول اين مدعاست كه، با افـزوده شـدن بـر                بودن خارج مي  
قــدرت نابودكننــده ســالحي، كــاربرد آن ســالح از مــشروعيت بيــشتري 

فيق آثار قانوني يك سالح با آثار غيرقانوني        كه، تل   برخوردار گردد و يا اين    
قاضي ويرامانتري از اين استدالل ديوان      . آن، چنين سالحي را مشروع سازد     

اگر عملي متضمن پيامدهاي هم قـانوني و هـم       «گيرد كه     اينگونه نتيجه مي  
 ايـن   97.»سـازد   كند و يا موجه مي      غيرقانوني باشد، اولي دومي را توجيه مي      

شود، با هيچ منطقي سازگار       ه بر استدالل ديوان مترتب مي     تناقض آشكار، ك  
كه ديوان، عليرغم علم به غيرقابل مقايسه بودن قدرت انفجار و             اين. باشد  نمي

پديـده  «ها و نيز اذعان به اين امر كـه            هاي اتمي با بقيه سالح      حرارت سالح 
ز توانـد ا    ، چگونه مي  »98اي است   هاي هسته   تشعشع راديواكتيو مختص سالح   

  .ها در استنتاج خويش چشم بپوشد جاي تأمل دارد اين واقعيت
  

  اي هاي هسته معاهدات خاص مربوط به سالح) 2(

تـا  (ديوان، با اشاره به مذاكرات بسيار زيادي كه طي دو دهه اخيـر              
اي صورت پذيرفتـه      هاي هسته   در رابطه با سالح   ) زمان صدور رأي مشورتي   

ـ       است، اظهار مي   هـاي بـاكتريولوژيكي و       ورد سـالح  دارد كه، بـرخالف م
اي راجع به منع جامع ايـن         شيميايي، هيچ يك از آنها منتهي به انعقاد معاهده        

برد كه    الوصف، ديوان معاهدات خاصي را نام مي        مع. ها نگرديده است    سالح
اكتـساب، توليـد و     ) الـف : (باشد از محدود سـاختن      هدف آنها عبارت مي   

آزمايش ) ج(اي؛ و     هاي هسته   ستقرار سالح ا) ب(اي؛    هاي هسته   تملك سالح 
 دو مــورد از ايــن كنوانـسيونها، يعنــي معاهــدات  99.اي هــاي هـسته  سـالح 

                                                           
97. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, at 62. 

98. Opinion, para. 35. 

99. Id., para. 58. 
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اي   هاي هسته    به ترتيب، راجع به ممنوعيت سالح      101 و راروتونگا،  100تالتللكو
اي اقيانوس آرام جنـوبي و        در آمريكاي التين و منطقه عاري از سالح هسته        

 با توجه به تمديـد نامحـدود        102اي،  هاي هسته   حنيز معاهده منع گسترش سال    
اي   هـاي هـسته      مستقيماً و مشخصاً به مسأله توسل به سالح        1995،103آن در   

هايي را نـسبت      اي، حق تحفظ    هاي هسته   دولتهاي مجهز به سالح   . پردازند  مي
هـاي    هاي دو معاهده نخست، مبني بر كـاربرد احتمـالي سـالح             به پروتكل 

اند و به هنگام امضاي معاهـده منـع گـسترش             ل شده اي، براي خود قائ     هسته
اي تـضمينات امنيتـي       ، سـه قـدرت هـسته      1968اي، در     هـاي هـسته     سالح

اي، در صورتي كه مورد       هاي هسته   گوناگوني را به دولتهاي عضو فاقد سالح      
  .اند اي قرار گيرند، سپرده تجاوز هسته

اي در    ستههايي براي قدرتهاي ه     اين تضمينات دربرگيرندة حق شرط      
به عـالوه، بـه     . اي در بعضي شرايط هستند      هاي هسته   ارتباط با كاربرد سالح   

اي تـضمينات     ، نيز پـنج قـدرت هـسته       1995هنگام تمديد اين معاهده، در      
 104.انـد   هـايي داده    امنيتي مثبت و منفي در رابطه بـا كـاربرد چنـين سـالح             

هـاي    حهـاي صـاحب سـال       تضمينات مثبت داراي اين اثر هستند كه دولت       
اي عضو، در صورتي كه مورد        اي به كمك هر دولت فاقد سالح هسته         هسته

اثر مترتب بر تـضمينات منفـي ايـن         . شتابند  اي قرار گيرد، مي     تجاوز هسته 

                                                           
100. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America, 14 February 1967 

(Treaty of Tlatelolco). 

101. Treaty on the South Pacific Nuclear-Weapon-Free Zone, 6 August 1985 (Treaty of 

Rarotonga). 

102. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 1 July 1968. 

103. The Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons in 1995. 

يعني (اي شدن قرار دارد       بي به عنوان چهارمين كشوري كه در آستانه هسته        در اين كنفرانس، افريقاي جنو    
  .شناخته شد) بعد از هند و پاكستان و اسرائيل

104. See Opinion, para. 59. 
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ها عليه دولتهاي عـضو       اي از اين سالح     است كه دولتهاي داراي سالح هسته     
موالً همراه با حق    ها مع   اين تضمين . اي استفاده نخواهند كرد     فاقد سالح هسته  

باشند كه به موجب آنها چنانچـه دولـت عـضو فاقـد سـالح                 هايي مي   شرط
اي، درگير در مخاصمه مسلحانه عليه دولت         اي متحد يك كشور هسته      هسته

  .ديگر،گردد تضميني وجود نخواهد داشت
تعـدادي از   ) الـف : (نمايـد   گيري مـي    ديوان از مفاد اين اسناد نتيجه       

اي در مناطقي خاص يا عليـه     هاي هسته   اند از كاربرد سالح    دولتها متعهد شده  
الوصـف، حتـي در ايـن         مـع ) ب(برخي دولتهاي ديگر خودداري نماينـد؛       

ها را    اي حق استفاده از اين سالح       هاي هسته   چارچوب، دولتهاي داراي سالح   
ها با هيچ     اين حق تحفظ  ) ج(اند؛ و     در بعضي شرايط براي خود محفوظ داشته      

هاي عـضو معاهـدات تالتللكـو و راروتونگـا يـا              از جانب دولت  اعتراضي  
 به اين ترتيب، استنباط ديـوان، از عـدم          105.شوراي امنيت مواجه نشده است    

هـايي كـه توسـط        اعتراض دولتهاي عضو اين معاهدات به اعالم حق تحفظ        
هاي ايـن معاهـدات،       اي نسبت به پروتكل     هاي هسته   دولتهاي مجهز به سالح   

اي، صورت پذيرفته است، اين است        هاي هسته   رد احتمالي سالح  داير بر كارب  
كه دولتهاي نخست با رضايت خويش عمالً قائل بـه وجـود ممنـوعيتي در               

  .ها نيستند كاربرد اين سالح
واقعيت اين است كه رضايت دولتهاي برخوردار از تضمينات امنيتي          

كه دولتهـاي     يناي، مبني بر ا     هاي هسته   و چتر حمايتي دولتهاي داراي سالح     
اي متوسل شـوند، رضـايت        هاي هسته   اخير در بعضي شرايط بتوانند به سالح      

شود كه اعطاي     مبتني بر اكراه بوده، در شرايط برابر، هيچ دولتي راضي نمي          
كه، اين رضـايت      مضافاً اين . آميزي را بپذيرد    العاده تبعيض   چنين امتياز فوق  

ها توسط     از كاربرد اينگونه سالح    هرگز بدان معنا نيست كه اين دولتها عمالً       
                                                           

105. Id., para. 62. 
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 1951كه از سـال       مثالً، استراليا، عليرغم اين   . اي راضي باشند    قدرتهاي هسته 
هـاي    تحت چتر حمايتي اياالت متحده قرار دارد، كاربرد يا تهديد به سـالح            

 بـه عـالوه، ايـن       106.اي را در كليه شرايط نامشروع اعالم كرده است          هسته
هـاي     معاهده منع گسترش سـالح     6شته است كه ماده     كشور كراراً اعالم دا   

اي   هـاي هـسته     آوري را به دولتهاي عضو مجهز به سالح         اي تعهد الزام    هسته
اي كامـل تـالش       نمايد تا در جهت نيل بـه خلـع سـالح هـسته              تحميل مي 

  107.نمايند
  

  اي و حق كاربرد آنها هاي هسته لزوم تفكيك بين حق داشتن سالح) 1ـ2(

 E) 2 (105گيري ديـوان را در بنـد          گاه اصلي نتيجه    كيهداليلي كه ت    
رسـد كـه      اما به نظر مي   . اي است   دهد، سياست بازدارندگي هسته     تشكيل مي 

اي و مـسأله كـاربرد يـا          هاي هسته   در اين خصوص بين مسأله داشتن سالح      
هـاي    حـق قـدرت   . تهديد به كاربرد آنها نوعي خلط صورت گرفته اسـت         

گونـه    اي، به داشتن ايـن      هاي هسته   نع گسترش سالح  اي عضو معاهده م     هسته
ها، هرگز به اين معنا نيست كه آنها به طور طبيعي حـق بكـارگيري                 سالح

ها از آن جهت  حق داشتن اينگونه سالح. هايي را نيز داشته باشند چنين سالح
اي اعطا شده است كه امكان تحصيل موافقـت آنهـا بـه               به پنج كشور هسته   

  .اي يكجانبه عمالً ناممكن بوده است خلع سالح هسته
در عدم وجود كنوانسيوني كه متضمن ممنوعيت جامع تملك، تهديد            

هـاي    اي باشد، قبول اين ادعا كه داشـتن سـالح           هاي هسته   و توسل به سالح   
. اي، در حقوق قراردادي، به هر شـكلي، ممنـوع اسـت دشـوار اسـت            هسته

                                                           
106. See T.L.H. McCormack, “A non liquet on nuclear weapons: The ICJ avoids the 

application of general principles of international humanitarian law”, International Review of the 

Red Cross, No. 316, Jan.-Feb. 1997, at 82. 

107. Id. 



...نقد و بررسي نظر مشورتي  �   41

دارد   اظهـار مـي     م عقيده شد كه     توان با نايب رئيس ديوان ه       الوصف، نمي   مع
اي مستلزم ايـن پـيش        هاي هسته   كه كل ساختار معاهده منع گسترش سالح      

اي را، در كليـه       هـاي هـسته     هاي عضو كاربرد سالح     فرض است كه دولت   
 به عبارت ديگر، فقدان كنوانسيوني داير       108.كنند  شرايط، ممنوع قلمداد نمي   

د اقدام ديوان را در ناديده انگاشـتن        توان  اي نمي   هاي هسته   بر منع جامع سالح   
اي  هاي هـسته  اهميت رژيم معاهده منع گسترش تا آنجا كه به كاربرد سالح       

تمام متن و روح حاكم بر معاهده حكايـت از          . شود، توجيه نمايد    مربوط مي 
اي بـوده     هاي هسته   آن دارد كه هدف نهايي آن محو تدريجي و كامل سالح          

اي عـضو اسـتدالل       از دولتهـاي غيرهـسته    است و همانگونه كـه بـسياري        
اي براي پنج كشور تا زمـان حـصول           هاي هسته   نمايند، حق داشتن سالح     مي

توافق برتحريم تملك و كاربرد آنها به رسميت شناخته شده اسـت، و ايـن               
هـا را در      اي بتوانند ايـن سـالح       هاي هسته   هرگز بدان معنا نيست كه دولت     

  .عمل مورد استفاده قرار دهند
اي اصوالً مبتني بر اين مـصالحه         هاي هسته   معاهده منع گسترش سالح     

سـازي،    اي عضو از توسعه، اكتـساب، ذخيـره         هاي غيرهسته   است كه دولت  
اي صـرفنظر نماينـد و در ازاء، بـه            هـاي هـسته     آزمايش و يا كاربرد سالح    

. آميز دسترسـي پيـدا كننـد        اي براي اهداف و مقاصد صلح       تكنولوژي هسته 
اند كه بـا حـسن        اي نيز متعهد شده     هاي هسته   هاي داراي سالح    ، دولت متقابالً

 ايـن تعهـد، متـضمن       109.اي خود مذاكره نمايند     نيت براي محو ذخاير هسته    
اي است و خـود ديـوان نيـز، ضـمن             هاي هسته   تعهد به نابودي كامل سالح    

 سازد كه ماده مربوطه در معاهده نه تعهد         تأكيد بر اين هدف، خاطرنشان مي     
  110.باشد به رفتار بلكه تعهد به نيل به نتيجه كامل مي

                                                           
108. Opinion, Dissenting Opinion of Vice-President Schwebel, at 3. 

109. See Articles II, IV, V and VI of the Treaty, supra note 102. 

110. Opinion, para. 99. 



42  يكم و ة سيشمار/ مجلة حقوقي   �  

رسد كه يـك تعهـد        ديوان، از طرفي، به اتفاق آراء، به اين نتيجه مي           
المللي، براي پيگيري و انعقاد مـذاكراتي كـه بـه خلـع سـالح                 حقوقي بين 

 وجود  111منتهي شود، » المللي  تحت كنترل كامل و مؤثر بين      «اي جامع     هسته
اي را به تعهداتي      هاي هسته   ترتيب، ديوان دولتهاي داراي سالح    به اين   . دارد

كه براي مذاكره و حصول توافق درخصوص خلع سالح اتمـي وجـود دارد              
كه، نه تنها چنين مذاكراتي را با حـسن نيـت تعقيـب               سازد و اين    ملتزم مي 

اي را در كليـه       نمايند بلكه همچنين مذاكرات منتهي به خلـع سـالح هـسته           
اما، از طرف ديگر، با بالتكليفي خـويش، در   . آن به نتيجه برسانند   هاي    جنبه

پرورد كه فقط يك  اي، اين فكر را مي هاي هسته  اعالم عدم مشروعيت سالح   
تواند چنين عدم قطعيتـي       اي كامل مي    معاهده خاص متضمن خلع سالح هسته     

را از بين ببرد و در نتيجه در فقد چنين سندي، شناسايي حـق تملـك ايـن                  
ها دليلي بر آن است كه هيچ ممنوعيت صريح و جـامعي درخـصوص       الحس

  !كاربرد آنها وجود ندارد
  

  نتايج و پيامدهاي منفي مترتب بر نظر ديوان) 2ـ2(

 كشور عضو معاهده منع گسترش      183در زمان صدور رأي مشورتي،      
اند كه     كشور تعهد نموده   178 كه از اين تعداد      112اند  اي بوده   هاي هسته   سالح

سازي، آزمايش و كاربرد      منوعيت كامل درخصوص توليد، تحصيل، ذخيره     م
در نتيجه، پيامد ناتواني ديوان،     . اي را مورد احترام قرار دهند       هاي هسته   سالح

اي، فقـط بـه نفـع پـنج قـدرت             هاي هـسته    در اعالم عدم مشروعيت سالح    
تهـايي  دهند، و نيز دول    اي، كه اعضاي دائم شوراي امنيت را تشكيل مي          هسته

. شـود   اند، يعني اسرائيل، هند و پاكستان تمام مـي          كه به اين معاهده نپيوسته    

                                                           
111. Id., para. 105 (2) F. 

  .باشند  كشور عضو معاهده مي189 در حال حاضر، .112
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  .شود كامالً واضح است آميزي كه از رأي ديوان حاصل مي اثر تبعيض
اي، به عالوه دولتهايي كه از عضويت در معاهده  پنج قدرت هسته

رخوردار اند، از اين امتياز ب اي امتناع نموده هاي هسته منع گسترش سالح
اي شوند و  هاي هسته اند تا در مقام دفاع از خود، مجاز به كاربرد سالح گشته

اكثريت قاطع دولتها، صرفاً به خاطر تعهداتي كه برطبق معاهده به عهده 
اند، نه تنها مجاز به چنين كاربردي نباشند، بلكه حتي حق تملك  گرفته

  . هايي را نيز نداشته باشند چنين سالح
اي و يا     هاي هسته   ها مجاز به كاربرد سالح      د معدودي از دولت   چرا باي   

ها، با احتمال توسل به آنهـا در مقـام            هاي مربوط به اين سالح      توسعه برنامه 
هاي    كشور ديگر كه به اين ممنوعيت      178دفاع از خود باشند، در حالي كه        

ين، الد  اند، از چنين حقي محروم گردند؟ قاضي شهاب         قراردادي گردن نهاده  
نمايد كه گويي هـدف و        ضمن انتقاد از نظر ديوان، از آن چنين استنباط مي         

اي، نـه جلـوگيري از        هـاي هـسته     منظور اصلي معاهده منع گسترش سـالح      
تـضمين محـدود سـاختن       «اي، بلكـه      هاي هـسته    گسترش خطرناك سالح  

 غفلـت ديـوان از      113!بوده اسـت  » برخورداري از آنها براي اقليتي از دولتها      
اي و اهميـت هنجـاري        هاي هسته    حاكم بر معاهده منع گسترش سالح      روح

  .آن، در رأي مشورتي، به هيچ وجه قابل توجيه نيست
كـه آيـا      الملل موجود، و ايـن      عدم قطعيت ديوان، در بيان حقوق بين        
توان در دفاع از خود بكار برد يـا خيـر همچنـين               اي را مي    هاي هسته   سالح

از تبعات  . زند  ها را دامن مي     تيابي به اين سالح   خطر تحريص دولتها براي دس    
منفي تصميم ديوان، كـه ظـاهراً تحـت تـأثير دكتـرين بازدارنـدگي بـه                 

 رأي مشورتي رسيده، اين     E) 2 (105گيري مندرج در عبارت دوم بند         نتيجه
است كه كليه دولتهاي جهان به منظور تضمين امنيت خود ناگزير شوند كه             

                                                           
113. Id., Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, at 29. 



44  يكم و ة سيشمار/ مجلة حقوقي   �  

اي شـوند و يـا تحـت چتـر حمـايتي يكـي از                 هستههاي    يا مجهز به سالح   
اي قرار گيرند، تا از اين طريق بتواننـد بقـاي             دولتهاي صاحب سالح هسته   

  .تضمين نمايند» وضعيت حاد دفاع مشروع «خويش را در 
هـاي    گسترش سـالح   چنين پيامدي نه تنها با نص و روح معاهده منع           

دارد، مغاير است،     را مقرر مي  ، كه تمديد نامحدود آن      1995اي و اسناد      هسته
هـاي زيـادي از       بلكه با كليه معاهدات مربوط به خلع سالح و نيـز قطعنامـه            

اي كامل تحت كنتـرل مطلـق و مـؤثر            مجمع عمومي، كه خلع سالح هسته     
 خود رأي مشورتي، نيز F) 2 (105دارند، و حتي با بند     المللي را مقرر مي     بين

 آن اين است كه اگر خلع سالح كامـل          زيرا، مفهوم . در تباين آشكار است   
صورت پذيرد، در اين صورت حيات يك دولت در وضعيت حاد دفـاع از              

در حالي كه در كليه معاهدات مورد اشاره، عبارتي         ! خود تضمين نخواهد شد   
اي وجود دارد كـه بـه         هاي هسته    معاهده منع گسترش سالح    6مشابه با ماده    

گردد تا مذاكرات مربـوط بـه          مي موجب آن هر دولت عضو معاهده متعهد      
اي را با حـسن نيـت         تدابير مؤثر در ارتباط با توقف مسابقه تسليحات هسته        

اي   توان به ميزان اعتبار هر اظهارنظر يا اعالمي كـه نتيجـه             تعقيب نمايد، مي  
  .جز اين در پي داشته باشد واقف گشت

  
  الملل عرفي حقوق بين) 3(

ـ      ديوان پس از آن      رسـد كـه هـيچ ممنوعيـت          ه مـي  كه به اين نتيج
هـاي    قراردادي جامع و جهاني، راجع به كاربرد يا تهديد به كـاربرد سـالح             

پردازد تا تعيـين      الملل عرفي مي    اي، وجود ندارد، به بررسي حقوق بين        هسته
. تواند از اين منبع حقـوقي ناشـي شـود يـا نـه      نمايد كه آيا چنين منعي مي 

عبارتي از رأي خويش را در سـال        درخصوص محتواي حقوق عرفي، ديوان      
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دهد كه، برطبق آن، براي احراز عرفي شـدن            مورد تأكيد قرار مي    1985114
بايست به دنبال رويه عملي و باور و اعتقاد حقوقي            در درجه اول مي    «امري  

  115.»دولتها گشت
اي،   هـاي هـسته     هاي طرفدار عدم مشروعيت توسل بـه سـالح          دولت  

باشند و براي اثبات اين       ني بر چنين منعي مي    اي عرفي مب    مدعي وجود قاعده  
 تـاكنون   1945هـا از سـال        مدعا، به رويه مستمر عدم استفاده از اين سالح        

اشاره نموده و از آن وجود يك باور و اعتقاد حقوقي را در دولتهاي داراي               
هايي كـه مـدافع        متقابالً، دولت  116.نمايند  گيري مي   اي نتيجه   هاي هسته   سالح

باشـند، در تقويـت       ها، در بعضي شرايط، مـي       ل به اين سالح   مشروعيت توس 
به عقيـده   . نمايند  استدالل خويش، به دكترين و رويه بازدارندگي استناد مي        

ها از جنگ جهاني دوم، نه به واسـطه           ها، عدم توسل به اين سالح       اين دولت 
يك عرف موجود يا در حال تكوين است، بلكه صرفاً به اين دليل است كه               

پذير سازد، خوشبختانه به وجود نيامده        اي را توجيه    طي كه چنين استفاده   شراي
  117.است

ديوان، با اشاره به اين واقعيت كه تعدادي از اين كشورها، در بخـش              
اعظم دوران جنگ سرد، به رويه بازدارندگي وفادار مانده و همچنـان ايـن              

ف عميق جامعـه    اند، و نيز با درنظر گرفتن شكا        وفاداري را استمرار بخشيده   
اي   هاي هـسته    المللي، درخصوص اين مسأله كه آيا عدم استفاده از سالح           بين

باشـد يـا نـه، اظهـار          طي نيم قرن گذشته بيانگر باور و اعتقاد حقوقي مـي          
چنين باور    خود را قادر به احراز وجود يك       …تحت اين شرايط     « :دارد  مي

                                                           
114. Continental Shelf (Libya v. Malta) Case, ICJ Reports (1985). 

115. Opinion, para. 64. 

116. Id., para. 65. 

117. Id., para. 66. 
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  118.»يابد و اعتقاد حقوقي نمي
اي، بـا اسـتناد بـه يـك سـري             هاي هسته   سالحمخالفان مشروعيت     
هـا، كـه      هاي مهم مجمع عمومي، راجع به عدم مشروعيت اين سالح           قطعنامه

هـا    اند كه اين قطعنامه     باشد، بر اين عقيده      مي 1653اولين آن قطعنامه شماره     
الملل عرفي درخصوص ممنوعيت توسـل        حكايت از وجود قاعده حقوق بين     

هاي مـورد      اما استدالل متقابل اين است كه قطعنامه       119.ها دارند   به اين سالح  
مضافاً . باشند  كننده هيچ قاعده عرفي نيز نمي       آور نيستند و منعكس     بحث الزام 

كه، برخي از آنهـا، عليـرغم مخالفـت بـسياري از دولتهـا عـالوه بـر                    اين
  120.اند اي، به تصويب رسيده كشورهاي هسته

توانند دليلي بر     مجمـع عمومي مي  هاي    كه قطعنامه   ديوان، با اعالم اين     
 121باشـند، » اثبات وجود يك قاعده يا ظهور يك باور و اعتقـاد حقـوقي             «

زيرا، بعضي از آنهـا، بـا تعـداد         . داند  هاي مورد بحث را اينگونه نمي       قطعنامه
  اند و معتنابهي آراء منفي و ممتنع به تصويب رسيده

 نگراني عميق در رابطه     ها عالمت روشني از     بنابراين، اگرچه آن قطعنامه   

انـد كـه      باشند، آنها هنوز به حدي نرسيده       اي مي   هاي هسته   با مسأله سالح  

وجود يك باور و اعتقاد حقوقي را درخصوص عدم مشروعيت كـاربرد            

   122.هايي به اثبات برسانند چنين سالح

    
ديوان در حالي با طرح مسأله تضاد مدام بين قاعده حقوقي در حـال              

اي، و وفـاداري كماكـان        هـاي هـسته     ي بر منع جامع سالح    گيري، مبن   شكل

                                                           
118. Id., para. 67. 

119. Id., para. 68. 

120. Id. 

121. Id., para. 70. 

122. Id., para. 71. 
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 اين موضع را اتخـاذ نمـوده        123پايدار تعدادي از دولتها به رويه بازدارندگي،      
كننده حقوق عرفي نيستند كه خود سياسـت          ها منعكس   است كه آن قطعنامه   

كه، حـداقل    عالوه، شكي وجود ندارد     به 124.باشد  بازدارندگي مورد ترديد مي   
هـا    گردد، اين قطعنامـه     ي كه به اكثريت قوي دولتهاي جهان برمي       تا آنجاي 
كننده توافق خاص اين دولتها و بيانگر بـاور و اعتقـاد حقـوقي در                 منعكس

كه ديوان به خاطر مخالفت چند دولت اصل تجلي           حال آن . رابطه با آنهاست  
  .برد چنين باور حقوقي را نيز زير سؤال مي

 انسجام در رويـه، در رونـد تكـاملي          الزم به يادآوري است كه عدم       
الوصـف، تـشتت و       مع. كند  تبديل يك رويه خاص به قانون مانع ايجاد مي        

تواند از تجلـي يـك عملكـرد در قالـب حقـوق               ناهماهنگي به تنهايي نمي   
عواملي همچون موضوع رويه و جايگـاه و        . الملل عرفي جلوگيري نمايد     بين

كننـده در ايـن خـصوص         ل تعيـين  تعداد دولتهاي مخالف آن از جمله عوام      
عملكرد برخي دولتها، كه منافع آنها با قاعده ادعايي ارتباط دارد،           . باشند  مي

مخالفت يك  . در مقايسه با رويه سايرين از اهميت بيشتري برخوردار است         
گيـري و نخـستين       المللي عرفي بايد از زمان شكل       دولت، با يك قاعدة بين    

در اين صورت، دولت مزبـور هـيچ        . گرددمرحله تكوين آن قاعده آشكار      
تعهدي در قبال قاعدة مورد بحث نخواهد داشت اما، چنـين مخـالفتي، هـيچ               

  125.تأثيري در اجراي آن قاعده نسبت به دولتهاي ديگر ندارد
  

  المللي اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بين) 4(

ـ      كه هيچ قاعده قراردادي يا عرفي نمي        ديوان پس از آن    ه يابد، كـه ب
                                                           

123. Id., para. 73. 

124. David, supra note 6, at 28. 

طالعـات و   الملل، ترجمـه سيدقاسـم زمـاني و مهنـاز بهراملـو، مؤسـسه م                 ريكا واالس، حقوق بين    .125
  .12-14، صص 1382پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، تهران، 
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اي را ممنوع سازد، مسأله مشروعيت يا         هاي هسته   طور خاص توسل به سالح    
ها را در پرتو اصول و قواعد بشردوستانه حاكم در    عدم مشروعيت اين سالح   

  126.دهد طرفي مورد توجه قرار مي مخاصمات مسلحانه و حقوق بي
 شناخته  127المللي  آنچه كه امروزه تحت عنوان حقوق بشردوستانه بين         

پـذير در مخاصـمات       ، در اصل شـامل دو شـاخه از حقـوق اعمـال            شود  مي
حقوق الهـه، بـويژه     . باشد   مي 129 و حقوق ژنو،   128مسلحانه، يعني حقوق الهه   

مقررات مربوط به قواعد و آداب جنـگ زمينـي، كـه حقـوق و وظـايف                 
نمايـد و حـق طـرفين را در           متخاصمان را در عمليات نظامي آنها تعيين مي       

المللي   ل صدمه به دشمن در يك مخاصمه مسلحانه بين        انتخاب روشها و وسائ   
 و  130 سـن پترزبـورگ    1868سازد، تا حدودي مبتني بر اعالميـه          محدود مي 

هاي الهه    باشد كه بعدها، در كنفرانس       مي 131 بروكسل 1874نتايج كنفرانس   
سـازي و     ترين تالش در جهت قاعده       به صورت بزرگ   1907،133 و   1899132

حقوق ژنـو، كـه از قربانيـان        . ي گرديده است  الملل متجل   تدوين حقوق بين  
آورد و بـر آن اسـت تـا تـضمينات الزم بـراي             جنگ حمايت به عمل مي    

پرسنل از كار افتاده نيروهاي مسلح و افرادي كه در جنگ شركت ندارنـد              

                                                           
126. Opinion, para. 74. 

  : اين اصطالح براي اولين بار توسط جين پيكتت به كار گرفته شده است.127
J. Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, International 

Committee of the Red Cross, Geneva, 1985, at 1. 

128. The Hague Law. 

129. The Geneva Law. 

130. 1868 St. Petersburg Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive 

Projectiles Under 400 grammes Weight, reprinted in Roberts and Guelff (eds.), supra note 44, at 

29. 

131. The Brussels Conference of 1874. 

132. The First Hague Peace Conference of 1899. 

133. The Second Hague Peace Conference of 1907. 
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 و  1929136 1906،135 1864،134تدارك نمايـد، شـامل كنوانـسيونهاي ژنـو          
1949137

ق، در ابتدا، تا حدودي منفـك       گرچه اين دو شاخه از حقو      .باشد  مي 
اند، اما به تدريج يك سيستم مركـب          از هم به رشد و توسعة خود ادامه داده        

 مهر تأييدي بر    1977138هاي ژنو     يكپارچه تشكيل دادند و مقررات پروتكل     
  139.اين وحدت است

اي از ديربـاز موضـوع بحـث در           هـاي هـسته     هرچند مـسأله سـالح      
ان ملل متحد و كميسيون خلـع سـالح در          چارچوب نهادهاي وابسته به سازم    

بوده است، در اقـداماتي كـه       ) كه بعداً كنفرانس خلع سالح ناميده شد      (ژنو  
هـاي    براي توسعه و تدوين حقـوق بـشردوستانه، پـس از پيـدايش سـالح              

شـده   پذيرفته است از اين مسأله به شكل معناداري اجتناب  اي، صورت   هسته
 تصويب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو     ، كه منجربه  1949در كنفرانس   . است

نويس قواعدي كه، در      پيش. گرديد، اين مسأله به طور كامل كنار نهاده شد        
المللي صليب سرخ به منظور محدود ساختن خطرات          ، توسط كميته بين   1956

كه مستقيماً بـه مـسأله        وارده بر غيرنظاميان ارائه گرديد، صرفاً به خاطر اين        
  140.اخته بود، رد شداي پرد هاي هسته سالح

                                                           
  .ها به هنگام اردوكشي است  اين قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين در ارتش.134
  .ين ژنو استاي از قرارداد پيش  اين قرارداد متن تجديدنظر شده.135
، عالوه بر تجديدنظر در قرارداد پيشين ژنو، قرارداد جديدي نيـز درخـصوص رفتـار بـا                  1929 در   .136

  .اسيران جنگي به تصويب رسيد
 ژنو، كه به منظور توسعه و تجديدنظر در قراردادهاي قبلي ژنـو             1949 حاصل كنفرانس ديپلماتيك     .137

د وضع مجروحين و بيمـاران نيروهـاي مـسلح بـه هنگـام              بهبو) 1(منعقد گرديد، چهار قرارداد، راجع به       
رفتار بـا اسـيران     ) 3(بهبود وضع مجروحين و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا؛            ) 2(اردوكشي؛  
  .حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ، بود) 4(جنگي؛ و 

يان مخاصـمات مـسلحانه      راجع به حمايت از قربان     1949 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو        .138
  .المللي است المللي و پروتكل دوم الحاقي ژنو راجع به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين بين

139. Opinion, para.75. See also Pictet, supra note 127, at 2. 

140. The Draft Rules for the limitation of the dangers incurred by the civilian population in 

time of war. 
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المللي و تهديدات ناشـي   كه اوضاع و احوال بين  در نتيجه، عليرغم اين     
اي لزوم وضع قواعدي را براي ممنوع ساختن آنها بيش از  هاي هسته از سالح

المللي صليب سـرخ بـه هنگـام تهيـه            ساخت، كميته بين    پيش ضروري مي  
ق آراء بـه تـصويب       به اتفـا   1977هاي الحاقي، كه در       نويس پروتكل   پيش

  141.اي نپردازد هاي هسته رسيدند، تصميم گرفت كه اصالً به مسأله سالح
كه بخش اعظم مجموعه قواعد قراردادي حقوق         ديوان، با اشاره به اين      

 لزوم رعايت اين قواعـد را توسـط كليـه           142اند،  بشردوستانه قبالً عرفي شده   
هستند يـا نـه، مـورد       كه عضو كنوانسيونهاي مربوطه       كشورها، فارغ از اين   

 144المللـي نـورمبرگ      و بـا ذكـر رأي ديـوان بـين          143دهد،  تأكيد قرار مي  
درخصوص عرفي بودن قواعد بشردوستانه منـدرج در مقـررات منـضم بـه              

 ماهيت عرفي اين كنوانـسيون و مقـررات   145 الهه،1907كنوانسيون چهارم  
و منشور  ؛  1948 ژنو؛ كنوانسيون ژنوسايد     1949منضم به آن؛ كنوانسيونهاي     

 ديـوان در    147.دهـد    را مورد تأكيد قرار مي     1945146المللي    ديوان نظامي بين  

                                                           
141. For more details see Y. Sandoz, C. Swinarski and B.Zimmermann (eds.), Commentary on 

the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, 

paras.1838-1861. 

142. Opinion, para. 82. 

143. Id., para. 79. 

144. International Military Tribunal (Nuremberg), Judgement and Sentences, Octorber 1, 1946, 

reprinted in 41 American Journal of International Law 172 (1947). 

145. Opinion, para. 80. 

146. Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg), annexed to the Agreement for 

the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis of 8 August 

1945, reprinted in D. Schindler and J. Toman (eds.), The Laws of Armed Conflicts: A Collection 

of Conventions, Resolutions and other Documents, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 

1973, at 689. 

147. Opinion, para. 81. 
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 148اين رابطه به داليل متعددي همچون گزارش دبيركل سازمان ملـل متحـد      
اي    تهيه شده است؛ الحاق گسترده     149 شوراي امنيت  808كه متعاقب قطعنامه    

 بـه حـق   كه شروط مربوط   كه به اين معاهدات صورت پذيرفته است؛ و اين        
 در  150.نمايـد   فسخ آنها هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اسـت، اسـتناد مـي            

 ژنو نيـز، ديـوان آن را بـه هـيچ وجـه              1977رابطه با پروتكل الحاقي اول      
هـاي    پذير در رابطه با كليه ابزارها و شيوه         جايگزين قواعد عرفي عام اعمال    

 ملزم به آن سـري از       اي، ندانسته، دولتها را     هاي هسته   جنگي، از جمله سالح   
داند كه به هنگام تـصويب بيـانگر حقـوق عرفـي قـبالً                قواعد پروتكل مي  

  151.اند موجود بوده
هاي الهه و ژنو را ناشي از شـمار            به كنوانسيون   ديوان الحاق گسترده    

داند؛ قواعدي كه از اهميت اساسي        زيادي از قواعد بشردوستانه اين اسناد مي      
وع بشر و يـا، بـه تعبيـر ديـوان در پرونـده كانـال                در رابطه با احترام به ن     

 ايـن قواعـد، كـه     153.برخوردارنـد » مالحظات بنيادين بـشري     «152كورفو،
ترين اصول بـه رسـميت شـناخته شـده بـشردوستانه              كننده جهاني   منعكس

داللت بر رفتار و كردار متعارفي دارنـد كـه از دولتهـا انتظـار                «باشند،    مي
  154.»رود مي

يــادين حقــوق بــشردوستانه را بــه عنــوان     ديــوان قواعــد بن   
“Intransgressible principles of international customary law" 

                                                           
148. Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 

808, UN Doc. S/25704 (1993), reprinted in 32 International Legal Materials 1159 (1993). 

149. Security Council Resolution 808 of 22 February 1993. 

150. Opinion, paras. 81 and 82. 

151. Id., para. 84. 

152. Corfu Channel Case, ICJ Reports (1949), at 22. 

153. Opinion, para. 79. 

154. Id., para. 82. 
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، »intransgressible«كه مراد ديوان از واژه جديد        اين 155.نمايد  توصيف مي 
شود چيست، بـه وضـوح معلـوم          كه براي اولين بار وارد ادبيات حقوقي مي       

كـه    اللفظي آن، و اين     ايد صرفاً معناي تحت   اما مسلماً منظور ديوان نب    . نيست
اي  اين اصول نبايد مورد تجاوز قرار گيرند، باشد؛ زيرا بديهي است هر قاعده

روح عبارت و نحوه بيان آن      . چنين است  نمايد اين   كه تعهدي را تحميل مي    
حكايت از آن دارد كه قصد ديوان از به كارگيري ايـن واژه بايـد چيـزي                 

اتر از صرف عدم نقض اين اصول و قواعد بنيادين باشـد؛            تر و فر    خيلي مهم 
گونـه كـه در        آن 156الملل،  تا به اين طريق آنها را به قواعد آمره حقوق بين          

تـر     تعريف شده است، نزديـك     157كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات     
اما ديوان، با توجه به سؤال مطروحـه        . گرداند و يا حتي بخشي از آنها سازد       

 عمـومي، اظهـارنظر درخـصوص ماهيـت اصـول و قواعـد              توسط مجمـع  
158.دهـد   بشردوستانه را، از اين جهت، صراحتاً غيرضـروري تـشخيص مـي           

از آغاز قرن بيستم و پيدايش ابزارهاي جديد جنگـي، منـع صـريح                
 گـرم،   400ها، همچون موشكهاي انفجاري كمتر از         بكارگيري بعضي سالح  

هاي   كارگيري سالح   به. ناپذير شد   بهاي دام دام و گازهاي سمي اجتنا        گلوله
 منع شد و در ايـن اواخـر، اسـتفاده از           1925شيميايي و باكتريولوژيكي در     

گذارند و انواع ديگري از       هايي كه اجزاي غيرقابل شناسايي برجاي مي        سالح
هاي زميني ضد نفر نيز يا  زا و مين هاي آتش هاي انفجاري و سالح ها، تله مين

المللـي، صـريحاً      گرچه حقوق بشردوستانه بـين    . اند  شدهممنوع و يا محدود     
كند اما، همان طـوري كـه ديـوان مقـرر             اي را ممنوع نمي     هاي هسته   سالح

                                                           
155. Id., para. 79. 

156. Jus cogens. 

157. Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, reprinted in 63 American Journal of 

International Law 875 (1969), Article 53. 

158. Opinion, para. 83. 
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اي بـر     ها و ابزارهاي جنگي جديد هيچگونـه خدشـه          دارد، پيدايش سالح    مي
اصول و قواعد ديرين آن، كه ساختار و تار و پود ايـن حقـوق را تـشكيل                  

  159.سازد دهند، وارد نمي مي
ادعاي گروه كوچكي از دولتها اين است كه چون اغلـب اصـول و                

انـد و در      اي شكل گرفتـه     هاي هسته   قواعد بشردوستانه قبل از اختراع سالح     
 كـه، بـه ترتيـب، منجربـه تـصويب           1974-1977 و   1949هـاي     كنفرانس

هاي   هاي الحاقي آنها گرديد، سالح      هاي چهارگانه ژنو و پروتكل      كنوانسيون
اي به طور خاص مـورد بررسـي قـرار نگرفتنـد، در نتيجـه، حقـوق                   تههس

 امـا ديـوان چنـين       160.باشد  ها قابل اجرا نمي     بشردوستانه در مورد اين سالح    
برداشتي را مغاير با ماهيت ذاتاً بشردوستانه اصول مورد بحث دانسته، شمول            

ـ     كليه اشكال جنگ و كليه انـواع سـالح        «اين اصول و قواعد را به        ه هـا، چ
مورد تأكيد  » هاي آينده   هاي كنوني و چه سالح      هاي گذشته، چه سالح     سالح

هاي تقديمي به ديوان      دارد كه در هيچ يك از بيانيه        دهد و اظهار مي     قرار مي 
هـاي    اي، بـدون رعايـت محـدوديت        هاي هـسته    نيز آزادي توسل به سالح    

  161.بشردوستانه، مورد حمايت قرار نگرفته است
وص شمول اصول و مقتضيات حقوق موضع ديوان، درخص  

اي و استفاده احتمالي از آنها، كامالً  هاي هسته بشردوستانه بر سالح
ترين اين  شود اين است كه بنيادي روشن است، اما سؤالي كه مطرح مي

اصول و قواعد كدامند و نظر ديوان درخصوص سازگاري يا عدم 
  .ث چيستاي با اصول مورد بح هاي هسته انطباق توسل به سالح

باشـد كـه منظـور آن         اولين اصل اساسي بشردوستانه، اصل تمايز مي        
ــين رزمنــدگان و  حمايــت از افــراد و اهــداف غيرنظــامي مــي باشــد و ب

                                                           
159. Id., paras. 76 and 86. 

160. Id., para. 85. 

161. Id., para. 86. 
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به موجب اين اصل، متخاصمين هرگز      . غيررزمندگان قائل به تفكيك است    
 هـايي   نبايد غيرنظاميان را هدف حمله قرار دهند و، در نتيجه، نبايد از سالح            
. باشـند  استفاده نمايند كه قادر به تميز بين اهداف غيرنظامي و نظـامي نمـي       

اصل دوم، عبارت از ممنوعيت وارد سـاختن رنـج و درد غيرضـروري بـر                
هـايي اسـتفاده كـرد كـه          توان از سالح    رزمندگان است و، برطبق آن، نمي     

ي رو، آزاد  شوند و، از اين     حد مي  درد بيش از   موجب چنين صدمه يا رنج و     
ديـوان ضـمن    . هاي جنگي نامحدود نيست     دولتها در انتخاب وسايل و شيوه     

الملل مشتق از عرفهـاي تثبيـت شـده يـا اصـول               اشاره به اصول حقوق بين    
 تأكيـد   162انسانيت و يا نداي وجدان عمومي، منـدرج در شـرط مـارتنس،            

گيـري خـود      نمايد كه حقوق بشردوستانه در همان مراحل اوليـه شـكل            مي
ها را، يا به خاطر آثار آنها و يا به خاطر تحميـل رنـج و                  ع سالح بعضي انوا 

  163.درد غيرضروري بر رزمندگان، ممنوع ساخته است
در حالي كه در فقد ممنوعيت صريح در حقوق عرفي يا قـراردادي،               

اي، ديـوان هـيچ ترديـدي در اعمـال            هاي هسته   درخصوص توسل به سالح   
گونه كاربرد يا تهديد به اين        د هر اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در مور      

 به لحـاظ    …«: تواند داشته باشد    ها ندارد، اين بيان ديوان چه داللتي مي         سالح
هـايي    اي، به كارگيري چنين سالح      هاي هسته   هاي منحصربفرد سالح    ويژگي

 164.»رسـد   در واقع به سختي با رعايت چنين مقتضياتي سازگار به نظـر مـي             
 ديوان استدالل خود را متوقف ساخته، اظهار        درست در همين نقطه است كه     

عناصر كافي در اختيار ندارد تا آن را با قطعيت قادر بـه ايـن                «دارد كه     مي
اي در هر وضعيتي لزوماً       هاي هسته   گيري سازد كه به كارگيري سالح       نتيجه

پـذير در مخاصـمات مـسلحانه         در تغاير با اصول و قواعـد حقـوق اعمـال          
                                                           

  . 57به ص .  رك.162
163. Opinion, para. 78. 

164. Id., para. 95. 
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  165.»باشد مي
ان در واقع حكايت از آن دارد كه از نظر ديوان، در فقد يـك               اين بي   

اي، قواعد بـشردوستانه از قطعيـت         هاي هسته   قرارداد جامع در رابطه با سالح     
الزم برخوردار نيستند؛ چه، در غير اين صورت، از اجراي اصول از ديربـاز              
به رسميت شناخته شده حقوق بشردوستانه در مورد توسل به طبقه خاصي از             

رفت تا از كنار اين اصول بـه          از ديوان انتظار مي   . ورزيد  ها قصور نمي    سالح
هاي گوناگون متضمن تهديد يـا        سادگي نگذشته، آنها را نسبت به وضعيت      

در اين صورت، بدون ترديد توسـل       . اي اجرا نمايد    هاي هسته   توسل به سالح  
  .اردها، در هيچ حالتي، با اصول مورد بحث سازگاري ند به اين سالح

ترين اشكالي كه به اسـتنتاج ديـوان، در رأي            رسد، اساسي   به نظر مي    
مشورتي، وارد است كوتاهي آن در ارزيـابي حـاالت مختلـف اسـتفاده از               

اي، از حيـث انطبـاق يـا عـدم انطبـاق بـا اصـول حقـوق                    هاي هسته   سالح
از ايـن رو، در ايـن مبحـث، مـسأله بـه كـارگيري               . باشد  بشردوستانه، مي 

  .دهيم اي را در پرتو اين اصول مورد بررسي قرار مي ي هستهها سالح
  

  166هاي غير هدفمند اصل تمايز يا ممنوعيت كاربرد سالح) 1ـ4(

پروتكل  48 ماده   هدف از اين اصل، كه به صورت قراردادي تنها در           
شود، حمايت از افراد و اموال غيرنظامي و تمـايز             ژنو مشاهده مي   1977اول  

ديـوان، بـا تأكيـد بـر        . باشد  قائل شدن بين رزمندگان و غيررزمندگان مي      
دولتها هرگز نبايد غيرنظاميان را هـدف حملـه قـرار دهنـد و، در             «كه    اين

 بـه تميـز دادن بـين        هايي استفاده كنند كه قادر      نتيجه، هرگز نبايد از سالح    
 هـاي    در واقع، اسـتفاده از سـالح       167،»باشند  اهداف غيرنظامي و نظامي نمي    

                                                           
165. Id. 

166. Indiscriminate weapons. 

167. Id., para. 78. 
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 را با حمله عمدي به غيرنظاميان، كه ممنوعيت آن عرفي اسـت،             غيرهدفمند
هـا را     سالح گونه  ينشمارد و، به اين ترتيب، ممنوعيت توسل به ا          همانند مي 

المللـي يـا      مخاصمات مسلحانه بين  نيز عرفي دانسته، به طور مطلق و فارغ از          
ي، اين ممنوعيت را جزء قواعد آمره حقوق        وقاضي بجا . كند  داخلي، منع مي  

  168.نمايد الملل تلقي مي بين
ناتوان از تميز دادن بين اهداف نظامي و         «كه منظور ديوان از       اما اين   

چيست، بايد با مراجعه به پروتكل مـشخص گـردد، كـه تنهـا              » غيرنظامي
ت قراردادي حمالت كوركورانه و تنها تعريف قراردادي موجود از          ممنوعي
 پروتكـل، در    51 ماده   5 و   4بندهاي  . دهد  هاي غيرهدفمند را ارائه مي      سالح

مجموع، پنج مورد را به عنوان حمالت كوركورانـه يـا در زمـرة اينگونـه                
  .شمارند حمالت برمي

هاي  حكه كدام يك از اين ضوابط با منظور ديوان از سال اين
ضابطه . باشد مستلزم ارزيابي يكايك آنها مي  غيرهدفمند منطبق است،

هاي  كه آيا سالح معيار مناسبي براي تعيين اين) الف (4مندرج در بند 
. رود باشند يا نه به شمار نمي اي داراي آثاري ماهيتاً كوركورانه مي هسته

حي كه به كارگرفته زيرا اين ضابطه اصوالً ناظر به نوع حمله، و نه نوع سال
هاي غيراتمي قابل  هاي اتمي و هم سالح شود، بوده، هم در رابطه با سالح مي

نفسه، لزوماً ناقض ضابطه مندرج  هاي اتمي، في چنين سالح هم. باشد اعمال مي
ها را  باشند و بستگي به دقت سيستمي دارد كه اين سالح نمي) ب (4در بند 

به عالوه، ضابطه مندرج در . دهد ده قرار ميپرتاب، هدايت و يا مورد استفا
هاي اتمي مناسب  نيز براي تعيين ماهيت كوركورانه آثار سالح) الف (5بند 

زيرا يكي از كاربردهاي طراحي شده سالحي ممكن است حمله به . نيست
كه اين ضابطه  يك هدف نظامي دور از يك مركز غيرنظامي باشد، حال آن

                                                           
168. Id., Declaration of President Bedjaoui, para. 21. 
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ن هدف نظامي مشخص و مجزا در يك منطقه مستلزم قصد حمله به چندي
داراي سكنه غيرنظامي و تلقي از آنها به عنوان يك هدف نظامي واحد 

  . باشد مي
 4هـاي     هاي اتمي طبق ضوابط مندرج در بند        رسد كه سالح    به نظر مي  

طبـق مفهـوم حاصـل از ضـابطه     . ماهيتاً غيرهدفمند هـستند ) ب (5و  ) ج(
باشد كه    يري سالحي نقض اصل تمايز نمي     نخست، تنها در صورتي به كارگ     

آثار آن طبق مقررات پروتكل قابل كنترل و محدود ساختن باشد كه، براي             
اين منظور، بايد امكـان تفكيـك بـين غيـر رزمنـدگان و افـراد و امـوال                   
غيرنظامي، از يك سو، و رزمندگان و اهداف نظامي، از سوي ديگر، وجـود              

بـه هـدف خـاص مـشروع تحـت حقـوق            لذا در راستاي نيل     . داشته باشد 
ها انتخاب صورت پذيرد، كه       بشردوستانه، بايد در اهداف و استفاده از سالح       

در حالي كـه    . بيني است   اين خود مستلزم طرح و حد زيادي از قابليت پيش         
گيري شـوند و بـه        گونه نبوده، حتي اگر دقيق هم هدف        هاي اتمي اين    سالح

قابل كنترل نبوده، احتمال به هدر رفـتن        طور صحيح عمل نمايند، آثار آنها       
طبق ضابطه دوم، يعني اصل تناسب،      . جانها و اموال بسيار زيادي وجود دارد      

هاي اتمي ذاتاً غير هدفمند       كه موضوع يكي از مباحث آتي است، نيز سالح        
  . باشند مي

هاي علمي وسيعي كـه بـه آن ارائـه            ديوان، براساس اطالعات و داده    
اي را داراي خصوصيات ويرانگر و فاجعه آميز منحصر  ستههاي ه   شده، سالح 

شمارد كه آنها     ها بر مي    نمايد، و آثاري را براي اين نوع سالح         بفرد تلقي مي  
 95 در بنـد       امـا متأسـفانه،    169.سـازد   را لزومًا داراي ماهيت غير هدفمند مي      

ـ . رسـد   هاي قبلي خويش مي     اي مغاير با يافته     نظريه مشورتي، به نتيجه    ين چن
خورد، زيـرا ديـوان، از        تناقضي حتي در همين بند نيز به شكلي به چشم مي          

                                                           
169. Opinion, para. 35.  
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طرفي لزوم تبعيت رفتار جنگي را از مقتضيات دقيـق و شـديدي همچـون               
ها يا وسايل جنگي غيرهدفمند صراحتاً مـورد تأكيـد            اصل ممنوعيت روش  

ـ              دهد و، مع    قرار مي  ه الوصف، خود را ناتوان از اعالم صريح تغـاير توسـل ب
الزم به ذكر اسـت     . بيند  اي با اين اصل، در كليه شرايط، مي         هاي هسته   سالح

هـا را ضـرورتاً داراي ماهيـت          كه تني چند از قضات ديوان نيز اين سـالح         
رسد كه اكثريـت قـضات         اما در مجموع به نظر مي      170دانند،  غيرهدفمند نمي 

  . ديدگاهي جز اين دارند
  

هايي كه موجب رنج و درد غيرضروري يا  اصل ممنوعيت به كارگيري سالح) 2ـ4(

  شوند صدمات بيش از حد مي

المللـي،    يكي از اصول از ديرباز پذيرفته شده حقوق بشردوستانه بـين          
 1868اعالميـه   . ممنوعيت تحميل رنج و درد غيرالزم بر رزمنـدگان اسـت          

حاصل رنـج و درد از        كه بطور بي  «هايي را     پترزبورگ، استفاده از سالح     سن
» فتادگان را تشديد نمايد و يا مرگ آنـان را اجتنـاب ناپـذير سـازد               كار ا 

 الهـه نيـز    1907 مقررات منضم به كنوانسيون چـهارم       171.نمايد  محكوم مي 
ها، يا موادي را كه براي ايجاد رنج و درد            ها، پرتاب شونده    سالح «كاربـرد  

 در راسـتاي ايـن      172.سـازد   صـراحتاً ممنـوع مـي     » اند  غيرالزم طراحي شده  
ممنوعيت است كه اين مقررات، حـق متخاصـمان را در انتخـاب وسـايل               

 متن جديـدي از ايـن قواعـد در          173.داند   سازي دشمن نامحدود نمي     مجروح
  : دارد  ژنو وجود دارد كه مقرر مي1977پروتكل اول 

                                                           
170. See e.g., id., Dissenting Opinions of Judge Higgins, para. 24, and Vice - President 

Schwebel, at 6-8; Separate Opinion of Judge Guillaume, para. 5.  

171. St. Petersburg Declaration, supra note 130.  

172. Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land, Annex to 1907 Hague 

Convention (IV), supra note 84, Article 23 (e).  

173. Id., Article 22.  
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ها و وسـايل جنگـي در هـيچ     حق طرفهاي مخاصمه در انتخاب شيوه ) 1

  .اي نامحدود نيست مخاصمه مسلحانه

هاي جنگـي از      ها و مواد و شيوه      ها، پرتاب شونده    به كارگيري سالح  ) 2

نوعي كه منجر به وارد آوردن صدمات بيش از حد و رنـج و درد غيـر                 

  174.شود، ممنوع است ضروري مي

  

هايي را كه رنـج       ها و شيوه    ديوان، اصل ممنوعيت به كارگيري سالح     
بيش از حد را موجـب      و درد غير ضروري بر رزمندگان وارد و يا صدمات           

شوند، به عنوان يكي از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه دانسته و منظور از             
اي بيشتر از آنچه كه براي نيل بـه اهـداف نظـامي مـشروع                 صدمه «آن را   

هـاي     ديوان، توسـل بـه سـالح       175.نمايد  معرفي مي » باشد  اجتناب ناپذير مي  
 كه در رابطه بـا اصـل تمـايز          اي را، دقيقاً طبق همان شيوه و ارزيابي         هسته

هايي كه موجب رنج و       دارد، به سختي با اصل ممنوعيت به كارگيري سالح        
توانـد ايـن      الوصـف، نمـي     دانـد و، مـع      شوند سازگار مـي     درد غير الزم مي   

 اين در حـالي اسـت    176.ممنوعيت را به طور قطع به كليه شرايط تعميم دهد         
ار مهلك و ويرانگر به كارگيري      كه، با توجه به پيامدهاي فاجعه آميز و آث        

توان حالتي را تصور نمود كه كـاربرد ايـن            اي، هرگز نمي    هاي هسته   سالح
زيـرا،  . ها با قاعده منع تحميل درد و رنج غير ضروري قابل جمع باشد              سالح

ها و رنج و درد وارده از اين  طبق ضابطه ارائه شده توسط خود ديوان، آسيب 
براي نيل بـه     «اتب بيشتر از آن حدي است كه        ها، در هر حال، به مر       سالح

  . »باشد ناپذير مي اهداف نظامي مشروع اجتناب
بايست قاعده مورد بحث را، به عنوان يكي از اصول مـسلم              ديوان مي 

                                                           
174. Protocol I, supra note 48, Article 35 (1) and (2).  

175. Opinion, para. 78.  

176. Id., para. 95.  
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اي در كنفـرانس      حقوق بـشردوستانه، كـه حتـي توسـط قـدرتهاي هـسته            
گرفتـه  هاي ژنو مـورد تأييـد قـرار           ديپلماتيك منتهي به تصويب پروتكل    

آنگاه  هاي اتمي عرضه نموده،     كاربرد سالح   بر سناريوهاي مختلف   177است،
هـايي،    گرفت كه طبق اين اصل هرگونه توسل بـه چنـين سـالح              نتيجه مي 

بواسطه تحميل رنج و درد غيرالزم بر رزمندگان خصم يا مرگ حتمي آنهـا              
مات اند و يا بواسـطه ايـراد صـد    يا تشديد رنج و درد كساني كه معلول شده     

  . بيش از حد، نامشروع است
اغلب قضات ديوان، التفات الزم به اين اصل نداشته، به ارزيابي كلي            

   178 .اند پرداخته
  
   179شرط مارتنس) 3ـ4(

بنا به پيشنهاد نماينده روس، مارتنس، در اولين كنفرانس صلح الهـه            
در  اضافه گرديد، و بعداً نيز       180، فورمولي به مقدمه كنوانسيون دوم     1899در  

   :دارد  گنجانده شد، كه مقرر مي1907مقدمه كنوانسيون چهارم الهه 
تري راجع به حقـوق جنـگ جريـان           تا زماني كه مجموعه قوانين كامل     

داننـد تـا اعـالم نماينـد كـه،            يابد، طرفين معظمين قرارداد مصلحت مي     

درخصوص مواردي كه در مقررات تصويب شده توسط آنـان گنجانـده            

 متخاصمين تحت حمايت و حاكميت اصول حقـوق         نشده است، سكنه و   

                                                           
177. See H.P. Gasser, International Humanitarian Law: An Introduction, Henry Dunant 

Institute, Haupt, 1993, at 60- 61.  

178. See e.g., Opinion, Separate Opinion of Judge Fleischhauer, para. 2; Dissenting Opinion of 

Judge Shahabuddeen, at 19 ff; Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, at 48. But See 

Dissenting Opinion of Judge Higgins, paras. 12-18 and 24.  
179. Martens clause.  

180. Hague Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land, 29 July 

1899, reprinted in Schindler and Toman (eds.), supra note 146, at 57.  
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دوستانه، و   هاي مسلم ميان افراد متمدن، از قوانين انسان         ملل، كه از عرف   

  . مانند شود، باقي مي نداي وجدان عمومي ناشي مي

  

 ژنو نيز ايـن عبـارت، بـا تغييـرات و            1977هاي    در تدوين پروتكل  
و مقدمـه پروتكـل دوم،      ) 1 مـاده    2بنـد   (تفاوتهايي، در متن پروتكل اول      

گنجانده شد و به موجب آن اگر قاعده خاصي در حقوق قـراردادي وجـود               
نداشته باشد، متخاصمين همچنان مشمول حمايت و اقتـدار حقـوق عرفـي،             

  . اصول انسان دوستانه و نداي وجدان عمومي خواهند بود
شود كه در توسعه انديشه مجرميت جنگي، عبارت مارتنس،           گفته مي 

المللي به عنوان بيانگر اصولي پذيرفته شده است كـه            وسط جامعه بين  كه ت «
قوقي براي مفهوم موسعي از دهند، مبناي ح اساس حقوق جنگ را تشكيل مي

 اين شرط در معاهدات مربـوط بـه         181.»مجرميت جنگي فراهم آورده است    
نظامي اياالت  دادگاه 182.حقوق بشردوستانه از اهميت زيادي برخوردار است     

، در پرونده كروپ، اين شرط را بـه عنـوان           1948در نورمبرگ، در     متحده
 خاصي  كه، چنانچه مقررات صريح قراردادي مورد     نمايند    معياري معرفي مي  

المللي دادگستري در پرونـده        ديوان بين  183.را پوشش ندهد، بايد اجرا گردد     
 را مبناي رأي خويش قرار داده     » مالحظات بنيادين انسانيت   «كانال كورفو   

 اهميت شرط مارتنس، در رأي مشـورتي مـورد بحث ايـن مقالـه             184.است
وجــود مـستمر و      «: گرفتـه اسـت     گونه مـورد تأييد ديوان قـرار      نيز اين 

                                                           
181. G.I.A.D. Draper, “The Modern Pattern of WAR Criminality”, in: War Crimes in 

International Law (Y. Dinstein and M. Tabory, eds., 1996), at 153.  

182. See S. Miyazaki, “The Martens Clause and International Humanitarian Law”, in: Studies 

and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean 

Pictet, ICRC, Geneva, 1984, at 433 - 444.   

183. See Opinion, Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, at 22-23.  

184. Corfu Channel Case, supra note 152.  
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 به عقيـده ديـوان، ايـن        185.»قابليت اجرايي آن نبايد مورد ترديد واقع شود       
ثابت كرده است كه وسيله مؤثري بـراي مـورد توجـه قـرار دادن                «شرط  

  186.»باشد ريع تكنولوژي نظامي ميتحول س
بر همين اساس است كه ديوان استمرار اجراي اصول حقوق 

اي، مورد  هاي هسته هاي جديد، از جمله سالح بشردوستانه را به كليه سالح
سازد كه هيچ دولتي اين امر را مورد  دهد، و خاطرنشان مي تأكيد قرار مي

ديوان از پاسخ صريح به آن اما سؤال اساسي كه . مناقشه قرار نداده است
آيا مالحظاتي همچون اصول انسانيت و نداي وجدان : گريزد اين است مي

اي را در كليه شرايط و اوضاع و  هاي هسته عمومي، به كارگيري سالح
سازد؟ مگر نه اين است كه بنا به تصريح خود ديوان، در  احوال ممنوع نمي

ي در حقوق قراردادي يا ا هاي هسته فقد ممنوعيت صريح كاربرد سالح
عرفي، بايد شرط مارتنس را اجرا نمود؟ آيا نتيجه اجراي معيارهاي مندرج 

هاي  در آن بالتكليفي در اعالم مشروعيت و يا عدم مشروعيت سالح
  !اي است؟ هسته

الدين، شرط مارتنس اقتـداري را فـراهم سـاخته            به نظر قاضي شهاب   
مي بـه عنـوان اصـول حقـوق         است تا اصول انسانيت و نداي وجدان عمـو        

الملل كه بايد در پرتو اوضاع و احوال در حال تغيير احراز شوند، تلقـي                 بين
  187.گردند

  
  اصل تناسب ) 4ـ4(

باشـد كـه      يكي ديگر از اصول حقوق بشردوستانه، اصل تناسب مـي         
اي كـه تلفـات        انجام حمله   به موجب اين اصل،   . ريشه در حقوق عرفي دارد    

                                                           
185. Opinion, para. 87.  

186. Id., para. 78.  

187. Id., Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, at 22.  
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ن در مقايسه با ارزش هدف نظامي بيش از حـد باشـد،             جنبي مورد انتظار آ   
 مستقيمي به اين اصـل، بـه عنـوان           كه ديوان هيچ اشاره      اين 188.ممنوع است 

الوصـف،    مع. نمايد جاي تعجب است     يكي از اصول حقوق بشردوستانه، نمي     
تني چند از قضات ماهيت عرفـي آن را، بـه شـكلي، مـورد تأكيـد قـرار                   

   189.اند داده
تناسب در منابع قراردادي حقوق بـشردوستانه صـريحاً         گرچه قاعده   

ذكر نشده است، اما در مقررات زيادي از اين اسناد انعكاس دارد؛ از جملـه               
 الهـه و مـواد      1907 مقررات منضم به كنوانسيون چهارم       23 و   22در مواد   

 آن، كه هر نوع     57 و   51، بويژه در مواد     1977متعددي از پروتكل اول ژنو      
آن به غيرنظاميان،    كه صدمات جاني و يا خسارات مالي ناشي از         اي را   حمله

رود زياده ازحـد   نسبت به دستاوردهاي عيني و مستقيمي كه انتظار آن مي      «
  . نمايد ، كوركورانه قلمداد يا منع مي»باشد

همانطور كه در مبحث مربوط به حقوق ناظر به استفاده از زور اشاره             
ر منع انهدام نامحدود و يا حملـه بـه افـراد و             شد، قاعده تناسب، كه مبتني ب     

يابد كه عـدم      هايي موضوعيت مي    اهداف غيرنظامي است، در رابطه با سالح      
ممنوعيت توسل به آنها قطعي بوده و، به عالوه، هـدفي كـه بـراي حملـه                 
انتخاب شده است نيز هدفي نظامي، در چارچوب مفهوم حقوق بشردوستانه،           

 تلفات جنبي غيرنظامي يك هدف مشروع با هدف         به اين ترتيب، اگر   . باشد
تواند مورد حملـه قـرار        نظامي خاص حمله نامتناسب باشد، چنين هدفي نمي       

  . گيرد
هاي قانوني اصل تناسب الزم الرعايه است، در    وقتي در رابطه با سالح    

                                                           
188. F.D. Mulinen, Handbook on the Law of War for Armed Forces, International Committee 

of the Red Cross, Geneva, 1987, at 92.  

189. See Opinion, Dissenting Opinions of Vice – President Schwebel, at 6; Judge Higgins, 

paras. 10 and 20; and Judge Weeramantry, at 51.  
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اي، كه اصل مشروعيت توسل به آنها مورد مناقـشه            هاي هسته   رابطه با سالح  
بـه عـالوه ايـن      .  قاعده بايد به طريق اولي حكـم فرمـا باشـد           باشد، اين   مي

هـاي آتـي و محـيط         ها، با آثار دهشتناكي كه كاربرد آنها در نـسل           سالح
گذارد، ذاتاً كوركورانه بوده و به طور اجتناب          زيست آينده بشر بر جاي مي     

ناپذيري منجر به چنان پيامدهاي فاجعه بار و صدمات جاني و مالي بر غيـر               
گردند كه زياده از حد بوده و به هيچ وجه بـا دسـتاورد نظـامي                  يان مي نظام

  . باشد مشخص استفاده از آنها قابل مقايسه نمي
اي   هاي هـسته    قاضي هيگينز كه سعي دارد تا به نوعي توسل به سالح          

را با اصول حقوق بشردوستانه توجيه نمايد، مدعي وجـود چـشم انـدازهاي              
ها قادرنـد مقتـضيات ايـن حقـوق را، در             شود كه دولت    خيلي محدودي مي  

هـاي     اما اگر سالح   190.اي، رعايت نمايند    هاي هسته   صورت بكارگيري سالح  
باشند كه در وصف ديوان آمده است،         ها و آثاري مي     اي داراي ويژگي    هسته

تواند تـأمين كننـده       گونه مي   معلوم نيست كه چگونه استفاده از سالحي اين       
 قاضي مذكور توجه خاص خويش را معطـوف         !مقتضيات بشردوستانه باشد  

سازد كـه رزمنـدگان، و نـه          به آن سري از مقررات حقوق بشردوستانه مي       
افراد كشوري، مورد حمله قرار گيرند و درد و رنجي را كه بـه رزمنـدگان                

 و صـدمات جنبـي وارده بـر         191»غير ضـروري   «شود به عنوان      تحميل مي 
 نه فقط در مفهوم مطلـق بزرگـي         192،»بيش از حد   «غيرنظاميان را به عنوان     

بلكه از جهت درجه تناسب آنها با اهداف عمليات نظامي و يا نفـع نظـامي                
  193.نمايد مورد انتظار، توصيف مي

كـه، بـه كـارگيري        آنچه كه غالباً مورد استدالل واقع شده است اين        
                                                           

190. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Higgins, paras. 21 and 26.   

191. Superfluous.  

192. Excessive.  

193. Id., para. 12 ff.  
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اي تاكتيكي كوچك داراي بار كم، عليه اهـداف نظـامي و              هاي هسته   سالح
اكز سكونت غير نظاميان، ضرورتاً مغاير با اصول بـشردوستانه، از           دور از مر  

  194.باشد جمله اصل تناسب، نمي
  
  طرفي حقوق بي) 5(

نمايـد،    طرفانه اتخاذ مي    دولتي كه در جنگ بين دول ثالث موضع بي        
اعمـال   خويش و مصونيت از    تعرض به قلمرو   داراي حق اساسي مصونيت از    

اي را    هاي هـسته    ها توسل به سالح     دولتتعدادي از   . طرفهاي مخاصمه است  
الملل عرفـي اسـت، قلمـداد         طرفي، كه جزئي از حقوق بين       مغاير با اصل بي   

 اما ديوان، ضمن بررسـي اجمـالي اسـتدالل مطروحـه در ايـن               195.اند  نموده
   :دارد خصوص، به درستي، بيان مي

الملل اصل بي طرفي، فارغ از         ترديدي وجود ندارد كه در حقوق بين       …

محتواي آن، كه از ماهيتي بنيادين همانند اصول و قواعـد بـشردوستانه             

نـسبت بـه    ) بر طبق مقررات مربوطه منشور ملل متحد      (برخوردار است،   

هـايي كـه      نظر از نوع سـالح      المللي، صرف   كليه مخاصمات مسلحانه بين   

   196.باشد پذير مي ممكن است به كار گرفته شود، اعمال

  
هاي   عالم عدم مشروعيت كليه موارد توسل به سالح       ـ ناتواني ديوان در ا     5

  اي  هسته

اي، به    هاي هسته   موضوع مشروعيت يا عدم مشروعيت توسل به سالح       
 تصميم ديـوان متجلـي شـده        E) 2 (105شكلي مبهم و بحث انگيز، در بند        

گيري بند مورد بحث و فهم        در اين مبحث، ضمن بيان چگونگي شكل      . است
                                                           

194. See McCormack, supra note 106, at 85.  

195. See Opinion, para. 88.  

196. Id., para. 89.  
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ز آن، به بررسي وظيفه ديوان در بيان حقوق موجود          هاي مختلف ا    و برداشت 
باشد،   مي» معلوم نيست  «و داليل آن در استنتاج فوق، كه در واقع به مفهوم            

  . پردازيم مي
  

  گيري كمترين اكثريت ممكن الف ـ چگونگي شكل

، بويژه عبارت دوم آن، مبهوت كننده و تا حـدودي           E) 2 (105بند  
نخست اين بند، ديوان عدم مشروعيت توسل       در بخش   . رسد  تصنّعي بنظر مي  

دهد اما، در بخـش دوم آن، در          اي را مورد تأييد قرار مي       هاي هسته   به سالح 
باشـد،    وضعيت حاد دفاع مشروع توسط دولتي كه بقـاي آن در خطـر مـي              

  . داند كه وضع چگونه است نمي
ها، نظرات مخالف يا جداگانه اكثـر قـضات           در حالي كه در اعالميه    

كه با تمام تصميم ديوان موافقت كرده يا عليه هريك از             ن، فارغ از اين   ديوا
شـماري عليـه هـر نـوع          بندهاي آن رأي داده باشند، انتقادات شديد و بـي         

هـا   شود، چگونه آن ديدگاه   اي يافت مي    هاي هسته   مشروعيت توسل به سالح   
بررسـي اجمـالي و     . به اين نظر نهايي منتج شده اسـت جـاي تعجـب دارد            

هـاي متخـذه      بندي مواضع قضات در رأي دادن به اين بند، و ديـدگاه             تهدس
تواند عمق تشتت     هاي جداگانه، مي    توسط يكايك آنان در نظرات و اعالميه      

  . و تغيير آراء را به تصوير كشد
از چهـارده تـن قاضـي       . از پانزده كرسي ديوان، يكي خـالي اسـت        

بند مـورد مناقـشه رأي      حاضر، هفت تن، كه رئيس نيز جزء آنان است، به           
به اين ترتيب،   . شان منفي است    دهند، و هفت تن باقيمانده نيز رأي        مثبت مي 

اگر در پـي جـويي      . رسد  اين بند، با حداقل اكثريت ممكن، به تصويب مي        
گيري بند مورد بحث، بررسي و تحليل خود را به اظهارات و              چگونگي شكل 

. ه شگفت انگيز خواهـد بـود      ديدگاههاي فرد فرد قضات مبتني سازيم، نتيج      
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خواهيم برد كه تأييد عدم مشرعيت، در واقع، محدود           زيرا در اين بررسي پي    
اند، نيـست و سـه قاضـي          به هفت تن قاضي، كه به اين بند رأي منفي داده          

اند كه توسـل يـا تهديـد بـه كـاربرد              گروه اكثريت نيز، كه بر اين عقيده      
صل تمايز و يا نفي حقوق بشردوستانه       اي ممنوع يا مغاير با ا       هاي هسته   سالح

اند و، به اين ترتيب، اكثريت قضات ديوان به كارگيري            است، در آن سهيم   
  . دانند اي را نا مشروع مي هاي هسته سالح

باشـد، در نظـر جداگانـه         مثالً، يكي از قضات كه جزء اكثريت مـي        
 مالحظـات    نفـي    از جهات زيادي،    اي،   هسته  سالح «: دارد   اظهار مي   خويش،

بشردوستانه، كه شالوده حقوق حـاكم در مخاصـمات مـسلحانه را تـشكيل              
تواند اهداف نظامي و غيرنظامي را از         اي نمي    سالح هسته  …باشد     مي  دهد،  مي

اصول اساسي حقـوق     « به نظر قاضي ديگري از اكثريت،        197.»هم تميز دهد  
ـ    مطلقاً و صراحتاً كاربرد سالح     …المللي    بشردوستانه بين  اي داراي قـدرت    ه

  198.»نمايد باشد، را ممنوع مي اي مي هاي هسته نابودي وسيع، كه شامل سالح
حتي خود رئيس الجزايري ديوان، قاضـي بجـاوي، كـه رأي تعيـين              

المللـي، در ممنـوع       ترين فرصت تاريخي را از جامعه بـين         كننده وي بزرگ  
اي را    تهاي در كليه شرايط، گرفت، سالح هـس         هاي هسته   ساختن كامل سالح  

بواسطة نفـس ماهيـت    «داند كه  داراي ماهيت آسيب رساني كوركورانه مي  
وجودي خود حقوق بشردوستانه را، كه حقوق حاكم بر بصيرت در كاربرد            

تواند    به عقيده وي بقاء يك دولت نمي       199.»نمايد  ها است، تضعيف مي     سالح
  200.برحق بشريت به بقاء تقدم گيرد

ردد كه ده تن از قضات در اصـل عـدم           گ  به اين ترتيب، مالحظه مي    
                                                           

197. Id., Separate Opinion of Judge Fleischhauer, para. 2.  

198. Opinion, Declaration of Judge Herczegh, at 1.  

199. Opinion, Declaration of President Bedjaoui, para, 20. 

200. See Mohr, supra note 2, at 101.  
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اي را بـه شـكلي    هـاي هـسته   مشروعيت توسل يا تهديد به كـاربرد سـالح    
اند و، در نتيجه، بند مورد مناقشه منعكس كننده تمايـل و برداشـت                پذيرفته

  . فردي قضات نيست
واقعيت اين است كه ديوان در پاسخ به سؤال مطروحه، كه هرچنـد             

 بـا    باشـد،    سياسي بسيار قوي نيز برخـوردار مـي        حقوقي است اما از ماهيت    
دانست كـه گـرفتن        ديوان مي   به نظر كندرلي،  . مشكالت جدي مواجه است   

لذا در ظـاهر امـر      . جانب هريك از دو طرف برايش گران تمام خواهد شد         
كه قادر نيست مرز بين مـوارد         وضع بينابيني را اتخاذ نموده است، و آن اين        

را دقيقاً   موارد عدم مشروعيت آن    اي و   هاي هسته   مشروعيت توسل به سالح   
  201.به عقيده وي، مصالحه صورت ظاهر قضيه است. ترسيم نمايد

  
  انگيز هاي مختلف از بند بحث ب ـ تفاسير و برداشت

كلمات و عبارات به كار گرفته شده، در بند مورد بحث، در معـرض              
اي، همچـون     تهقدرتهاي هس . تفسيرهاي مختلف و متفاوت قرار گرفته است      

اند كه    اياالت متحده آمريكا و انگليس، از نظريه ديوان اين استنباط را كرده           
الملـل مجـاز باشـد و         تواند در حقوق بـين      اي مي   هاي هسته   استفاده از سالح  

كه، اين نظريـه، بـه هـيچ وجـه بـر سياسـت دفـاعي آنـان تـأثيري                      اين
توسط اكثريت ديوان،    واقعيت اين است كه اعالم بالتكليفي،        202.گذارد  نمي

اي در    هاي هـسته    تصميمي است كه براساس آن امكان كاربرد قانوني سالح        
  . باشد ، منتفي نمي»يك وضعيت حاد دفاع از خود«

يكي از صاحب نظران براي رفع تناقض بـين دو بخـش بنـد مـورد                
                                                           

201. L. Condorelli, “Nuclear weapons: a weighty matter for the International Court of Justice -

JURA NON NOVIT CURIA?” International Review of the Red Cross, No. 316, Jan. – Feb. 

1997, at 11.  

202. See Mohr, supra note 2, at 101.  
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حتي بـدون در نظـر      : بحث، بخش نخست آن را اينگونه تفسير نموده است        
اي  هاي هسته خواهد بگويد كه استفاده از سالح      ديوان نمي  گرفتن بخش دوم،  

 ديدگاه ديگري،   203.در كليه موارد مغاير با حقوق مخاصمات مسلحانه است        
دانـد و     كننـده وضـعيت حقـوق مـي         نظريه ديوان را به طور كلي مـنعكس       

ها و نظريات جداگانه و مخالف قضات را بيانگر تنوع آراء در جامعه               اعالميه
تا دكترين سياسـي ارزيـابي         به نظر فوجي   204.شمارد  المللي برمي   حقوقي بين 

  205.حقوقي موضوع را در رأي مشورتي تحت تأثير قرار داد
دارد كـه اسـتفاده از        ديوان، در اين عبارت از تصميم خود، اعالم مي          
اي از اصول اساسي حقـوق        االصول مغاير با مجموعه     اي علي   هاي هسته   سالح

گيري كـه اسـتفاده از        ما داليل كافي، براي اين نتيجه     باشد ا   بشردوستانه مي 
زيـرا  . هايي در هر وضعيتي قانوناً ممنوع است، در اختيار نـدارد            چنين سالح 

هاي هولناك بازدارندگي     العاده مهمي از دولتها آشكارا سيستم       كه گروه فوق  
انـد و، نـه تنهـا از مـورد توجـه قـرار دادن هرگونـه                   اي ايجاد نموده    هسته
اند، بلكه به طور منسجم و پيگير از          عيت قراردادي خاص امتناع ورزيده    ممنو
الملل كه چنـين ممنوعيـت        گيري و تقويت هر قاعدة كلي حقوق بين         شكل

  .اند خاصي را دربرداشته باشد جلوگيري نموده
گويد، از آنجا كه ديوان، عليرغم اختيـاري كـه            اما اريك ديويد مي     

ن قضايي، در بيان حقوق ادعا نموده اسـت        براي خودش، به عنوان يك ارگا     
توانـد قلمـرو      ، نمي »كند  فقط براساس حقوق اظهارنظر مي     «و در آن سمت     

                                                           
203. C. Greenwood, “The Advisory Opinion on nuclear weapons and the contribution of the 

International Court to international hummanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

No. 316, Jan. - Feb. 1997, at 74.  

204. J.H. McNeill, “The International Court of Justice Advisory Opinion in the Nuclear 

Weapons Cases: A first appraisal”, International Review of the Red Cross, No. 316, Jun.-Feb. 

1997, at 105. 

205. Fujita, supra note 70, at 63. 
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تـوانيم    كننده را در فرضيه مورد بحث مشخص سازد، ما منطقاً مي            قاعدة منع 
هـاي    اين نتيجه را بگيريم كه تنها قاعده صحيح، عدم مشروعيت كلي سالح           

نظـر وي، ديـوان در بخش نخـست بند مورد بحــث          به  . باشد  اي مي     هـسته
، اما در بخش دوم، نسبت به حقوق ادعاي جهـل           »نمايد  حقوق را بيان مي    «

بنابراين، اين عبارت فاقد هرگونه داللتي است و ايـن تـصميم، بـه              . كند  مي
 به عبارت ديگر،    206.گونه داللتي، نيست    خودي خود، به هيج وجه، مفيد هيچ      

نه چيزي به عدم مشروعيت كلي مورد تأييد در بند فرعـي            بند فرعي دوم     «
آن فقط ترديدهاي ديوان را برمال      . كاهد  افزايد و نه چيزي از آن مي        اول مي 

اي اوليـه، متخصـصين حقـوق         بنابراين، پس از نااميدي لحظه     «، و   »سازد  مي
  207.»المللي ممكن است به آساني متمايل به قبول رأي شوند بشردوستانه بين

    
در عبارت نخست از بنـد      » generally«رسد كه اگر واژه       ه نظر مي  ب

E) 2 (105    به كار گرفته شـده باشـد،       » به طور كلي   «يا  » كالً«، در معناي
اي هماهنگ با ايـن نظريـه كـه اسـتفاده از              در اين صورت ديوان به نتيجه     

اما عبارت دوم ايـن  . رسد اي در هر شرايطي ممنوع است مي     هاي هسته   سالح
يـا  » قاعدتاً «كه واژه مذكور در مفهوم        ند حكايتي جز اين دارد و آن اين       ب

توانـد از حـق       نمـي  «به كار گرفته شده است و ديوان، كه         » االصول  علي«
اساسي هر دولتي براي بقاء و بنابراين حق آن براي توسل به دفاع از خـود،                

ده كلـي    وجود استثناء بر قاع    208،»چشم بپوشد ) …( منشور   51برطبق ماده   
شرايط حاد دفاع از خود كه حيات و بقاي دولتي در معرض خطـر               «را، در   

  .داند  منتفي نمي209،»گيرد قرار مي
                                                           

206. David, supra note 6, at 33. 

207. Id., at 34. 

208. Opinion, para. 96. 

209. Id., para.105 (2) E, clause 2. 
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كه چه تفسيري از عبارت مورد بحث ديوان به عمل آيد،  فارغ از اين
اي به خواست خود نايل  كه قدرتهاي هسته يك امر قطعي است و آن اين

نتوانست به اين تصميم برسد كه توسل به كه ديوان  زيرا، صرف اين. آمدند
باشد، به منزله شكست كامل  اي در هر صورت ممنوع مي هاي هسته سالح

باشد كه به خواست خويش، در اخذ رأي  طرفداران عدم مشروعيت مي
اي در هيچ شرايطي محق به استفاده از  كه قدرتهاي هسته ديوان مبني بر اين

  .باشند، نرسيدند ميهايي كه در اختيار دارند ن سالح
  

  ج ـ وظيفه ديوان به بيان حقوق موجود

داند و    ديوان خود را متكفل بيان حقوق موجود و عدم قانونگذاري مي          
تكليفش عبارت است از پـرداختن بـه وظيفـه قـضايي             «دارد كه     اظهار مي 

» متعارف خود در احراز وجود يا عدم وجود اصول و قواعد حقوقي حـاكم             
بايد قلمرو آن      يعني بيان و اجراي حقوق موجود، ناگزير مي        و، در اين مقام،   

 210.را مشخص سازد و، گاهي اوقات، جهت كلي گرايش آن را ترسيم نمايد
كـه چـه رژيـم        اما در تصميم نهايي، ديوان ناتواني خويش را در بيان ايـن           

رود؛ چه چيزي قانونـي اسـت و         حقوقي در مورد فعاليت خاصي به كار مي       
قانوني؛ چه چيزي مجاز است و چـه چيـزي ممنـوع، اعـالم              چه چيزي غير  

  .دارد مي
بعضي، عمل ديوان را در چـارچوب دانـش و اطالعـات حقـوقي و               

 طبق ايـن ديـدگاه،      211.دانند  گيري قابل توجيه نمي     قضايي آن، با اين نتيجه    
ديوان وقتي در حال انجام وظيفه قضايي خويش است كـه دقيقـاً مـشخص               

مشروع است يا نامشروع، اما وقتي بالـصراحه اعـالم          سازد آيا رفتار خاصي     

                                                           
210. Id., para.18. 

211. See e.g., Condorelli, supra note 201, at 11. 



72  يكم و ة سيشمار/ مجلة حقوقي   �  

داند، در واقع، در حـال        دارد كه وضعيت حقوقي را در فرض معيني نمي          مي
  . انجام آن وظيفه نيست

از ديوان خواسته شده است تا يكي از دو سؤال زير را، با توجـه بـه                   
ـ     : استداللهاي متغايري كه وجود دارد، پاسخ دهد       د بـه   آيا كاربرد يـا تهدي

اي در كليه شرايط غيرقانوني است؟ آيا تهديد يا توسل بـه              هاي هسته   سالح
انتظـاري   تواند مجاز باشد؟    در بعضي شرايط استثنايي، مي     اي،  هاي هسته   سالح

را بيـان   » وضع حقوق  «كه   امر، از ديوان وجود دارد اين است       كه، در بادي  
 اعتبار است، كدام ايـده      كه، كدام نظريه معتبر و كدام يك فاقد         نمايد و اين  

نمايد كه وضع حقوق      اما ديوان ادعا مي   . باشد  صحيح و كدام يك مردود مي     
گيـري در خـصوص       اي است كه اجازه و امكان تـصميم         گونه  و موضوع به  
  .دهد مورد را نمي

اين براي نخستين بار در حيات ديوان اسـت كـه نـسبت بـه مفـاد                   
همانطور كـه   . شود  عاي جهل مي  اي در يك تئوري بالفعل و خاص اد         قاعده

باشـد از يـك       اند، نتيجه عبارت مي     چند تن از قضات ديوان نيز اظهار داشته       
»non-liquet«.212  

اريك ديويد معتقد است كه ادعاي اكثريت ديـوان يـك اسـتدالل               
گويـد هـر دانـشجويي كـه در برابـر             وي مـي  . دهد  حقوقي را تشكيل نمي   

دانـد،    حتواي اين و يا آن قاعده را نمي       نمايد كه م    ممتحنين خود اعتراف مي   
گونـه او در مقـام        نمايد و در اقدامي ايـن       در واقع، به جهل خود اعتراف مي      

شود كه چنين است، و       حقوق تنها آن است كه تأييد مي      . بيان حقوق نيست  
هر مسأله ديگر صرفاً يـك حالـت ذهنـي، عـاري از محتـوا و بـه دور از                    

گيري بينابين نه مـشروع و نـه          يز نيز نتيجه   قاضي هيگن  213.باشد  واقعيت، مي 
                                                           

212. See Opinion, Dissenting Opinions of Vice-President Schwebel, at 8; Shahabuddeen, at 10; 

and Higgins, at 1; Declaration of Judge Vereshchetin, at 1. 

213. David, supra note 6, at 32-34. 
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گويد ديوان نبايد خود      داند و مي    نامشروع را، توسط ديوان، سزاوار انتقاد مي      
  214.ها محدود سازد را به كلي گويي

رسـد كـه       به نظر مي   215اما، در تأييد استدالل برخي از قضات ديوان،         
ن در بيـان حقـوق      توسط ديوان، منافاتي با وظيفه آ     » معلوم نيست  «استنتاج  

موجود ندارد و، در اين خصوص، بايد بين صـالحيت ترافعـي و صـالحيت       
همانطور كه اشاره شد، ديوان وظيفـه       . مشورتي آن قائل به تفكيك گرديد     

، در پرونده حاضر احراز وجود و يا عـدم وجـود اصـول و قواعـد                  خود را 
دانـد و     اي مي   هاي هسته   پذير در مورد تهديد يا توسل به سالح         حقوقي اعمال 

اين، برخالف مورد اعمال صالحيت ترافعي و حل منازعاتي كه در نـزد آن              
مطرح شده است، لزوماً بدان معنا نيست كه تصميم قطعي درخصوص مـورد             

  .اتخاذ نمايد
بر طبق اين ديدگاه، در موارد مشورتي هيچ اختالفي وجود ندارد تـا               

مـشورتي، ديـوان اساسـاً در       به هنگام صدور نظريه     . مورد تصميم واقع شود   
كـه    موضع يك مشاور حقوقي عمومي است كه موكالنش را در مورد ايـن            

توانـد    در ايـن نقـش، ديـوان قانونـاً مـي          . دهـد   حقوق چيست مشورت مي   
كـه    موكالنش را مشورت دهد كه خأليي در حقوق وجود دارد و يـا ايـن              

قابل دفـاع    ديدگاه مزبور    216.حقوق در رابطه با نكته خاصي غيرواضح است       
كه دليلي براي     اما قاضي هيگينز، ضمن انتقاد از ديوان و اين        . رسد  به نظر مي  

  : گويد وجود نداشته است مي» معلوم نيست «
وظيفه قضايي دقيقاً اين است كه اصول داراي قابليـت اجـراي كلـي را               

هاي خاص    برگزيند تا مفهوم آنها را بسط داده، آنها را نسبت به وضعيت           

هـاي    المللي، چـه در رسـيدگي       اين دقيقاً نقش ديوانهاي بين    . ردبه كار ب  
                                                           

214. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Higgins, para. 25. 

215. See e.g., Declaration of Judge Vereshchetin, at 1. 

216. Id. 
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  217.باشد ، مي هاي مشورتي قضايي و چه در رسيدگي

  

و توجيه » معلوم نيست«ـ ارزيابي داليل ديوان براي استنتاج  د

  بالتكليفي خويش

 را عـاملي كليـدي در       218»حق بنيادين هر دولتي براي بقـاء       «ديوان    
اتخـاذ تـصميم راجـع بـه مـشروعيت يـا عـدم              توجيه ناتواني خويش در     
يك وضعيت حاد دفاع از خود       «اي در     هاي هسته   مشروعيت توسل به سالح   

  .نمايد  تلقي مي219»باشد كه در آن خود بقاي دولت در خطر مي
 220نمايد، طور كه قاضي رانجوا در نظر جداگانه خويش اشاره مي  همان  

احتمال مشروعيت توسـل بـه      چنين حقي، كه از نظر ديوان مبناي امكان يا          
دهد، قبالً هرگز شنيده نشده است و اصـطالح           هاي اتمي را تشكيل مي      سالح

جديدي است كه متأسفانه توسط ديوان تعريف نشده و قلمرو آن مـشخص             
حق بقاء چگونه حقي است كه ديـوان، عليـرغم اذعـان بـه              . نگرديده است 

و قواعد حقوق بـشردوستانه  اي قاعدتاً مغاير با اصول       هاي هسته   كه سالح   اين
داند؟ آيا منظور ايـن اسـت         باشد، امكان مشروع بودن آنها را منتفي نمي         مي

  كه سرزمينش اشغال و يا تجزيه شود؟ كه دولتي در خطر باشد يا اين
  

هاي آن در متن نظـر مـشورتي          اين تصميم ديوان در تناقض با يافته        
هاي اتمي ممكـن      ه سالح ترديد ديوان، پس از تصديق اين واقعيت ك       . است

كه حتي لزوم بقـاي يـك         است موجب نابودي نوع بشر شود، در اعالم اين        
تواند كاربرد سالحي را توجيه نمايد كه ممكن است           دولت مورد تجاوز نمي   

                                                           
217. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Higgins, para. 32. 

218. Opinion, para. 96. 

219. Id., paras. 97 and 105 (2) E, clause 2. 

220. Id., Separate Opinion of Judge Ranjeva, at 6. 
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اگر حقـوق   . كننده از آن نيز منجر شود، جاي تعجب دارد          به نابودي استفاده  
هـاي     اگر توسل بـه سـالح      كنندة خواست دولتهاست و     بشردوستانه منعكس 

اتمي ممكن است به ناپديد شدن كامل زندگي از سياره منتهي شود، در اين              
اي را بپذيرند كه هم به خودكشي         كه دولتها بتوانند قاعده     صورت تصور اين  

خودشان و هم به خودكشي دولتي كه بر آن است تا از خود حمايت نمايـد         
اي لزوم پاسخ منفي به       ن فرضيه  بطالن چني  221.منجر شود، بسيار دشوار است    

اي،   هـاي هـسته     مسأله مطروحه در نزد ديوان، و عدم جواز توسل به سـالح           
بـه عـالوه، چـه      . سازد  حتي در وضعيت حاد دفاع مشروع، را آشكارتر مي        

ها همواره يك طرفـه و توسـط          تضميني وجود دارد كه توسل به اين سالح       
 متقابل حـق نـدارد، بـه        دولت در مخاطره صورت پذيرد؟ آيا دولت طرف       

اي، كه خطـري      طريق اولي، از چنين مجوزي براي مقابله با يك اقدام هسته          
  باشد، برخوردار گردد؟ قطعي براي نابودي خود، كشور و مردمش مي

جاي شگفتي است كه ديوان، با وجود اذعان به قـدرت ويرانگـر و                
شدني بـوده تـوان     اي، كه در فضا و زمان مهار نا         هاي هسته   نابودكننده سالح 

نابودي تمام تمدن و كل اكوسيستم را دارند، نقش كليـدي را در اسـتدالل               
توسـل   «و بنابراين، حق آن به      » حق بنيادين هر دولتي براي بقاء      «خود به   

در انتقـاد   . دهد  ، مي »زماني كه بقاء آن در خطر است      ) …(به دفاع از خود     
 يك دادگاه جهـاني بايـد       …«: گويد  الدين مي   از يافته ديوان، قاضي شهاب    

قانوناً خود را ملزم ببيند تا به اين نتيجه برسد كه يك دولت حق دارد، حتي                
 چگونـه ممكـن اسـت       222!»در شرايط محدود، سياره را به نابودي كـشاند        

آميز و همكاري سازنده اعضاي اجتماع        حقوقي، كه بايد همزيستي مسالمت    
به نابودي كل آن جامعه منجـر       را ممكن سازد، عملي را مشروع گرداند كه         

                                                           
221. Opinion, Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, at 34-35. 

222. Id., at 34. 
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  !گردد؟
اعطاي حق بقاء به يك دولت، فارغ از اصول حقوق بشردوستانه و با               

معافيت از رعايت مقررات مربوط به رفتار جنگـي، در مـوارد حـاد دفـاع                
سازد تا هر دولتي حق بقاء خويش را بهانه و            مشروع، اين زمينه را فراهم مي     

دوستانه قرار دهد و، به ايـن ترتيـب،         پوششي براي نقض قواعد حقوق بشر     
. بسترهاي الزم براي خطرات و تهديدات بالقوه براي كل بشريت مهيا گردد

وضعيت حاد دفاع از     «اي در     هاي هسته   اين ادعا كه تهديد يا توسل به سالح       
چـون و چـراي حقـوق         ، استثنايي بر شمول و قابليـت اجرايـي بـي          »خود

وضـعيت   «بلكـه   » دفاع از خود   «ه، نه تنها    باشد، مردود بود    بشردوستانه مي 
تواند عدم اجراي يكسان ايـن حقـوق را توسـط             هم نمي » حاد دفاع از خود   

  .طرفين، در هيچ وضعيتي، توجيه نمايد
برخالف قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، كـه ممكـن اسـت                

 لزوم رعايت و اجراي     223بعضاً در شرايط اضطراري محدود و يا معلق شوند،        
المللي به هيچ وجه استثناء پذير نبوده،         اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بين     

المللي، فـارغ از      بايد در كليه شرايط و در مورد كليه مخاصمات مسلحانه بين          
منشأ يا ماهيت آن، از جمله مخاصماتي كه يك طـرف بـه دفـاع مـشروع                 

 ماهيـت   224.نمايد و طرف ديگر مخاصمه متجاوز است، اجرا شود          استناد مي 
اين حقوق، كه اصوالً براي اجرا در شرايط حاد و اضطراري جنگ بوجـود              

                                                           
223. See generally J. Oraa, Human Rights in States of Emergency in International Law, 

Clarendon Press, Oxford, 1992. 

224. Protocol I, supra note 48, Preamble. 

المللي، در مقايسه با نوع       حمايت و شمول قواعد و مقررات بشردوستانه در مورد مخاصمات مسلحانه غيربين           
  .باشد المللي آن، محدودتر مي بين
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 قابليت اجرايي يكسان آن را نـسبت بـه قربـاني و متجـاوز،               225آمده است، 
اعمال حق ذاتي دفاع مشروع فردي و جمعي، بـه رسـميت            . نمايد  اقتضاء مي 

 توانـد در تغـاير بـا اصـول          شناخته شده توسط منشور، به هـيچ وجـه نمـي          
بشردوستانه صورت پذيرد و برخالف ديـدگاهي كـه، در گذشـته، گـاهي           
درباره تقدم ضرورت بر حقوق مطرح شده است، امـروزه ترديـدي وجـود              

توان به داليل ضرورت، حتي در وضعيت دفاع مشروع، حقوق            ندارد كه نمي  
اين حقوق چنين اسـتثنايي را فقـط در مـورد           . بشردوستانه را ناديده گرفت   

  226.بيني نموده است مي، در چارچوب خاص خود، پيشضرورت نظا
تـرين و     بتواند كـاربرد وحـشتناك    » حق بقاء  «از طرف ديگر، اگر       

ترين سالح موجود در دنيا را توجيه نمايد، چرا چنين حقي نبايـد،               ضدانساني
تـر حقـوق بـشردوستانه بـه          هاي خفيـف    به طريق اولي، در ارتباط با نقض      

هـاي    ارت ديگر، چرا تهديد يا توسل به سـالح        رسميت شناخته شود؟ به عب    
، در حالي كه خود ديوان صـراحتاً  »وضعيت حاد دفاع مشروع   «اي در     هسته

هايي را در اصل مغاير با قواعـد حقـوق بـشردوستانه              توسل به چنين سالح   
هاي داراي آثار مخرب و نابودكننده به         داند، مجاز باشد، اما كاربرد سالح       مي

هاي شيميايي و يا ميكروبي، توسط دولتي كـه           ون سالح مراتب كمتر، همچ  
بقاي آن وابسته به استفاده از آنها است، مجاز نباشد؟ اين تناقضي است كه              

هاي اتمي، در كليـه شـرايط، قابـل حـل             رفع آن تنها با منع توسل به سالح       
  .است

عناصـري از واقعيـت كـه در دسـترس آن           «ديوان، عـدم كفايـت        
                                                           

225. T. Meron, Human Rights in Internal Strife: Their International Protection, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1987, at 156; T. Meron, Human Rights and Humanitarian Law as 

Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, at 215. 

226. See id., at 215-222; Y. Dinstein, “Military Necessity”, in 3 Encyclopedia of Public 

International Law, ed. by R.Bernhardt, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1982, 

at 274-276. 



78  يكم و ة سيشمار/ مجلة حقوقي   �  

وضـعيت كنـوني حقـوق       «چه كه از آن تحـت عنـوان         ، و نيز آن   »باشد  مي
بـرد، را دليـل نـاتواني خـويش در            نـام مـي   » الملل من حيث المجموع     بين

گيري قطعي درخصوص مشروعيت و يا عـدم مـشروعيت توسـل بـه       نتيجه
 و، در نتيجه، نه تنها در پشت عدم كفايـت           227نمايد  هاي اتمي ذكر مي     سالح
گيـرد،    اي آن شناخته شده است، پناه مـي       هاي واقعي و اطالعاتي كه بر       داده

اش در حصول نتيجه به ابهام        دارد كه ناتواني    بلكه همچنين وضوحاً اعالم مي    
در اطالعات حقوقي مربوط به موضوع و، احياناً، ضـد و نقـيض بـودن آن                

  228.گردد برمي
ديوان براي توجيه بن بست خويش، در اعالم نظر قطعي، و اثبات اين   

ي از واقعيات و اطالعات حقوقي خاصي كـه در اختيـارش            مدعا كه عناصر  
الملـل در     باشد از عدم قطعيت برخوردار بوده، و به عـالوه حقـوق بـين               مي

دارد كـه     باشـد، اظهـار مـي       ثبات مي   وضعيت فعلي داراي ابهام و حالت بي      
المللي به سياست     اي از جامعه بين     ساليان زيادي است كه بخش قابل مالحظه      

ديوان همچنـين بـه حـق شـرطهايي اشـاره           . وفادار مانده است  بازدارندگي  
اي بـه تعهـداتي كـه،         هاي هسته   نمايد كه بعضي از دولتهاي داراي سالح        مي

هاي معاهدات تالتللكو و راروتونگـا و نيـز برطبـق             بويژه، برطبق پروتكل  
هـاي    هايي كه در رابطه با بسط نامحدود معاهده منع گسترش سـالح             اعالميه

ها را،    اند، ضميمه نموده و برطبق آنها حق توسل به اين سالح            سپردهاي    هسته
  229.اند در مواردي، براي خود محفوظ داشته

 و معاهده منـع     230اي  هاي هسته   كه معاهده منع جامع آزمايش      حالي  در  
                                                           

227. Opinion, para. 97. 

228. See id., paras. 95-96. 

229. Id., para. 96. 

230. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), adopted by General Assembly 

Resolution 50/245 of 20 September 1997. 

  .كند اي به آن نمي چون اين معاهده در زمان صدور نظر مشورتي به تصويب نرسيده بود، ديوان اشاره
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هـاي    اي و معاهدات راجع به مناطق عاري از سالح            هاي هسته   گسترش سالح 
عدد مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد، از          هاي مت    و نيز قطعنامه   231اي  هسته

المللي در رابطه بـا تـسليحات اتمـي حكايـت             نگراني روزافزون جامعه بين   
هـا بـا      هاي حقوقي داللت بر ناسازگاري اين سالح        دارند، و بسياري از داده    

نمايند، و حتي خود رئيس ديوان تأكيد         قواعد بنيادين حقوق بشردوستانه مي    
تواند بر حق بشريت بر بقاء تقدم گيـرد،           ولت نمي نمايد كه بقاي يك د      مي

اش،   بايد، در فقد يك ممنوعيت صريح، هماهنگ با استدالل قبلـي            ديوان مي 
شـمارد، بـه      االصول غيرمشروع مـي     اي را علي    هاي هسته   كه توسل به سالح   

ها ممكـن     پرداخت كه در آن شرايط اين سالح        تجزيه و تحليل شرايطي مي    
رار گيرند و آنگاه به اعمال اصول حقوق بـشردوستانه          است مورد استفاده ق   

  .ورزيد ذيربط مبادرت مي
اي و    هاي هـسته    ها و آثار سالح     بدون شك، در ارزيابي دقيق قابليت       

شرايط استفاده از آنها، پاسخ به اين سؤاالت در كـانون هرگونـه تجزيـه و                
 خـاص   اي در شـرايط     هـاي هـسته     آيا كاربرد سـالح   : گيرد  تحليلي قرار مي  

شود؟ آيا اسـتفاده      موجب وارد ساختن رنج و درد غيرالزم بر رزمندگان مي         
ها عليه غيرنظاميان در شرايط خاص كوركورانه خواهـد بـود؟             از اين سالح  

ها عليه اهداف نظامي ممكن اسـت موجـب تلفـات             آيا توسل به اين سالح    
اسـت  ها ممكـن      غيرمتناسب به نظاميان گردد؟ آيا به كارگيري اين سالح        

ها بـا     طرف گردد؟ آيا كاربرد اين سالح       موجب ورود خسارت به دولت بي     
  اصول انسانيت و نداي وجدان عمومي سازگاري دارد؟

اگر ديوان در مقام بررسي ماهيت حقوقي اصول بشردوستانه، كه بـه              
                                                           

231. A nuclear- free zone is defined by General Assembly Resolution 34728 (xxx) of 11 

December 1975. For more details see N. Pelzer, “Nuclear-Free Zones”, in 4 Encyclopedia of 

Public International Law, ed. by R. Bernhardt, North- Holland Publishing Company, 

Amsterdam, 1982, at 38-41. 
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آمد و آنها  اي قابل جمع نيست، بر مي هاي هسته هيچ وجه با استفاده از سالح
نمود و سپس     الملل تلقي مي    الرعايه حقوق بين    اصول آمره و الزم   را به عنوان    

نمـود، در ايـن       تقدم اين اصول را بر شرايط حاد دفاع از خـود تبيـين مـي              
كـه    اما پاسخ ديوان، به ايـن     . شد  اي جز بالتكليفي حاصل مي      صورت، نتيجه 

پردازد، اين است كـه مجمـع         چرا به بررسي ماهيت حقوقي اين اصول نمي       
  232. چنين درخواستي را از آن به عمل نياورده استعمومي
را عاملي اساسـي در     » حق بقاء «كه    همچنين، اگر ديوان، به جاي اين       

توجيه ناتواني خويش براي تصميم درخصوص مورد اعالم نمايـد، اسـتدالل            
خود را عمدتاً، اگر نه به طور كامل، به قواعد و مقررات خاصي كه صريحاً               

ساخت و يك رژيم استثنايي       باشند مبتني مي    ي مربوط مي  ا  هاي هسته   به سالح 
الوصـف، بـه    مع. بود كرد، بهتر مي  ها برقرار مي را تنها در رابطه با اين سالح     

 آن، بـراي    96عقيده يكي از صاحب نظران متن نظريه مشورتي، بويژه بنـد            
 به تنهايي بر آن داللـت       E) 2 (105تفسيري كامالً متفاوت با آنچه كه بند        

بـه عنـوان دليلـي بـراي        » حق بقاء  «برطبق اين تفسير،    . دارد مفتوح است  
اي، و نه بـه       هاي هسته   توجيه اعراض از حقوق بشردوستانه در رابطه با سالح        

 نظر مشورتي، كه در آن      104باشد، و بند      عنوان منبع حقوقي واقعي آن، مي     
 حقـوقي   ديوان پاسخ خويش به سؤال مجمع عمومي را متكي بر كليه داليل           

نمايد كه اسـتنباط هـر        داند و تأكيد مي     مطروحه در كليه بندهاي پيشين مي     
يك از آنها بايد در پرتو بقيه بندها صورت پذيرد، عدم ذكر اين موضوع را               

  233.نمايد  آن جبران ميE) 2 (105در بند 
  

                                                           
232. Opinion, para. 83. 

233. Condorelli, supra note 201, at 20. 
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  ـ توصيه پاياني ديوان 6

ه اتفـاق   ديوان، در آخرين بخش از بند پاياني نظر مشورتي خويش، ب            
تعهدي به ادامه توأم با حسن نيت مذاكرات منتهي به           «: دارد  آراء، مقرر مي  

اي، در كليه ابعاد آن، و به نتيجه رساندن آنها، تحت كنترل              خلع سالح هسته  
 اين يافته ديـوان مبتني بر معاهـده        234.»المللي، وجود دارد    دقيق و مؤثر بين   

  :ه به موجب آنباشـد، ك اي مي هاي هسته منع گسترش سالح
نمايد تا مذاكرات توأم با حسن نيـت          هريك از طرفهاي معاهده تعهد مي     

اي، در    را درخصوص تدابير مؤثر مربوط به توقف مسابقه تسليحات هسته         

اي راجع به خلع سـالح        اي و انعقاد معاهده     اسرع وقت، و خلع سالح هسته     

  235.ه دهدالمللي، ادام جامع و كامل، تحت كنترل دقيق و مؤثر بين

  

گرچه درخواست مجمع عمومي متضمن محتواي اين بخـش از نظـر            
باشد و، به عالوه، وجود تعهد به انعقاد مذاكرات منتهي به خلع              مشورتي نمي 

اي در حقوق عرفي از وضع چندان مشخصي برخـوردار نيـست،              سالح هسته 
الوصف، ديوان در مواجهه با مشكالت جدي در اجراي حقوق نـاظر بـه                مع
پذير در مخاصمات مسلحانه در       تر از همه حقوق اعمال      فاده از زور و مهم    است

تري   اي، اقدام به بررسي موضوع را در چارچوب وسيع          هاي هسته   مورد سالح 
الملـل    زيرا به عقيده ديوان در دراز مدت حقوق بين        . نمايد  ضروري تلقي مي  
هاي   قي سالح نظر دائم بر سر وضعيت حقو      المللي از اختالف    و ثبات نظم بين   

بينـد و، در نتيجـه، خلـع سـالح            اي لطمه مي    هاي هسته   اي نظير سالح    كشنده
ترين اقدامي است كه بايد براي پايان بخشيدن به اين            اي ضروري   جامع هسته 

  236.وضعيت صورت پذيرد
                                                           

234. Opinion, para.105 (2) F. 

235. NPT, supra note 102, Articte VI. 

236. Opinion, para. 98. 
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اي از يـك      به عقيده ديوان، تعهد به مذاكره براي خلع سـالح هـسته             
راتر رفته و تعهدي براي دسـتيابي بـه         تعهد صرف به نوع خاصي از رفتار ف       

. باشـد   اي در تمام ابعـاد آن، مـي         يك هدف مشخص، يعني خلع سالح هسته      
داند؛ چه، معتقـد      ديوان نيل به اين هدف را مستلزم همكاري كليه دولتها مي          

است كه اين تعهد مضاعف، يعني تعهد به ادامه مذاكرات و به نتيجه رساندن            
اي و در     هاي هـسته     معاهده منع گسترش سالح     دولت عضو  182آنها، شامل   

هـاي    شود كه در قطعنامـه      المللي مي   واقع اكثريت قريب به اتفاق جامعه بين      
اي را به اتفاق آراء مورد تصويب         مكرر مجمع عمومي لزوم خلع سالح هسته      

  237.اند قرار داده
 كـه بـه     238 لندن، 1946حتي اولين قطعنامه مجمع عمومي در اجالس          

نمايد كـه، از      بيني مي   ء به تصويب رسيد، ايجاد كميسيوني را پيش       اتفاق آرا 
اي   جمله، مأموريت دارد تا پيشنهادات مشخصي را براي محو تسليحات هسته          

ديوان با اشاره بـه     . هاي داراي قدرت نابودي وسيع ارائه نمايد        و ديگر سالح  
 سـال  808ه شمار ديگر، از جمله قطعنامه شمار هاي بي  اين قطعنامه و قطعنامه   

 كه به اتفاق آراء تدوين كنوانـسيوني را بـه منظـور منـع كامـل                 1954،239
اي   هـاي هـسته     ها و تغييـر كـاربري سـالح         كاربرد و ساخت اينگونه سالح    

خواهد قطعيت هرچه بيشتر و غيرقابـل         دهد، مي   موجود مورد تأكيد قرار مي    
يت اصـل   ترديد بودن تعهد مورد بحـث را به تصـوير كشد و آن گاه، اهم            

را در ايفاي اين تعهد با استناد به اسـناد متعـدد و نيـز رويـه       » حسن نيت  «
  240.دهد خويش مورد توجه قرار مي

به اين ترتيب، ديوان، كه از اعالم صريح عدم مشروعيت توسـل بـه                
                                                           

237. Id., paras. 99-100. 

238. General Assembly Resolution 1 of 24 January 1946. 

239. General Assembly Resolution 808 A (IX) of 4 November 1954. 

240. Opinion, paras. 101-102. 
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تـرين اكثريـت      اي، در كليه شرايط، طفره رفته و با ضعيف          هاي هسته   سالح
ها را در وضعيت حـاد دفـاع از خـود     الحممكن، امكان به كارگيري اين س     

آيد تا اين خأل را، با تأكيد زياد بر تعهد            داند درصدد برمي    تلويحاً منتفي نمي  
اي،   المللي به انجام مذاكرات منتهي به خلـع سـالح كامـل هـسته               جامعه بين 

اما واقعيت اين است كه تخلـف از ايفـاي ايـن تعهـد              . اندكي جبران نمايد  
جراي الزم برخوردار نيست و تداوم روند و موانع موجود          حياتي از ضمانت ا   

حكايت از آن دارند كه انجام اين تكليف پيچيده و حساس چندان آسـان و               
  .باشد اميدواركننده نمي

  
  ـ نتيجه7

گيري ديـوان     نظر از هرگونه تفسيري كه ممكن است از نتيجه          صرف  
وعيت توسل بـه    در نظر مشورتي آن، راجع به مسأله مشروعيت يا عدم مشر          

، در بخـش    »generally«آيد استفاده از قيد       اي، به عمل مي     هاي هسته   سالح
 نظر مشورتي، داللت بر اين دارد كه ديوان احتمال و  E) 2 (105نخست بند   

هـا را     يا امكان وجود استثنايي بر اصل عدم مشروعيت توسل به اين سـالح            
اللت و استنباطي را قطعي داند و بخش دوم بند مورد بحث چنين د منتفي نمي

كننـده     نظر مشورتي كامالً منعكس    97 تا   95كه، بندهاي     مضافاً اين . سازد  مي
 Eبنابراين، هرگونه برداشـت ديگـري از بنـد          . باشند  گيري مي   همين نتيجه 

هاي   مزبور، و يا اين ادعا كه ديوان در بخش نخست اين بند توسل به سالح              
الم داشته است، مغاير با دو بخش اين بند، من        اي را كامالً غيرقانوني اع      هسته

  .حيث المجموع، و نيز بندهاي ديگر مذكور است
ديوان، در بررسي روشمند و جـامع خـويش در آن سـري از منـابع                  

حقوق قراردادي كه ممكن است سؤال مطروحه توسـط مجمـع عمـومي را              
ن رسد كه اين حقوق در حال حاضـر متـضم           پوشش دهند، به اين نتيجه مي     
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هاي   به توليد، انباشت و توسل به سالح       هيچ منع جامع و تحريم جهاني راجع      
توان ممنوعيت ضمني اين     گرچه، برخالف نظر ديوان، مي    . باشد  اي نمي   هسته
ها را از برخي از اين معاهدات استنباط نمود اما واقعيت اين است كـه                 سالح

در به ثمـر رسـاندن      المللي، عمدتاً در چارچوب ملل متحد،         تالش جامعه بين  
اي را ممنـوع      هاي هـسته    كامل و صريح كاربرد سالح     اي كه به طور     معاهده

  .نتيجه مانده است سازد، تاكنون بي
توان اعتقاد معدودي از دولتهاي بسيار        در قلمرو حقوق عرفي نيز نمي       

مهم را به رويه بازدارندگي در طي بيش از نيم قرن گذشته، و همچنين رأي               
هاي متعدد مجمع عمومي سـازمان        لفت آنان را نسبت به قطعنامه     منفي و مخا  

اي، كـه عمـالً از        هـاي هـسته     ملل متحد راجع به ممنوعيت توسل به سالح       
المللي در اين خصوص جلوگيري به عمـل   گيري يك قاعده عرفي بين    شكل

هرچند اصل ظهور و تجلي چنـين بـاوري را،          . آورده است، ناديده انگاشت   
توان   شود، نمي   المللي مربوط مي    يي كه به بخش اعظم جامعه بين      الاقل تا آنجا  

  .به خاطر مخالفت چند كشور، منكر شد
نقش و اهميتي كه ديوان عمالً، در نظـر مـشورتي، بـراي اصـول و                  

المللي قائل شده اسـت قابـل تأمـل جـدي             مقتضيات حقوق بشردوستانه بين   
فاده از زور، جز در     حتي پس از ممنوعيت صريح منشور در مورد است        . است

مقام دفاع از خود، لزوم اجرا و رعايت قواعـد و مقـررات بـشردوستانه در                
كه كدام دولـت      نظر از ماهيت آنها و اين       المللي، صرف   كليه مخاصمات بين  

متجاوز وكدام يك قرباني تجاوز است، هرگز مورد مناقـشه قـرار نگرفتـه              
ع و احوال استثنايي را كـه       بايست شرايط و اوضا     رو، ديوان مي    از اين . است

اي هماهنـگ بـا اصـول و          هاي هـسته    ممكن است تهديد يا توسل به سالح      
زيرا اگر كاربرد مورد نظـر      . قواعد بشردوستانه باشد تبيين و مشخص سازد      

از سالحي نتواند مقتضيات اين اصول و قواعد را تأمين نمايد، توسل بـه آن               
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  .قطعاً ممنوع است
است كه دو انحـراف اساسـي از فهـم و جايگـاه             دقيقاً در اين نقطه       

اصول عرفي حقوق بشردوستانه، يعني اصل تمايز، اصل ممنوعيـت رنـج و             
درد غير الزم، اصل تناسب، و اصل انسانيت و نـداي وجـدان عمـومي، بـه                 

تواند اين احتمال را رد كند كـه          ديوان، از يك طرف، نمي    : پيوندد  وقوع مي 
اي، در وضعيت حاد دفاع از خود آنگاه كه           تههاي هس   استفاده خاص از سالح   

حيات دولتي در معرض خطراست، ممكن است مشروع باشـد، حتـي اگـر              
چنين كاربردي در تغاير با اصول و مقتضيات بشردوستانه قرار گيـرد و، از              
طرف ديگر، در واقع براي اين اصول و الزامات، به جاي نقش بازدارنـده و               

حدود ساختن شرايط و اوضـاع و احـوالي را          كننده، نقش كمكي براي م      منع
اي   هـاي هـسته     شود كه در آن وضعيتها ممكن است توسل به سالح           قائل مي 

تواند هيچ حالتي را به تـصوير كـشد كـه             چون ديوان نمي  . غيرقانوني نباشد 
اي، همزمـان بـا رعايـت مقتـضيات حقـوق             هـاي هـسته     استفاده از سالح  

ز خود را، در مـوارد بـسيار محـدود و           بشردوستانه، ممكن باشد، حق دفاع ا     
استثنايي، مجوزي براي عدول از تعهدات عرفي ناشي از حقوق بـشردوستانه            

  .دارد اعالم مي
هـاي داراي     ديوان با اشاره به روالي كه تاكنون در رابطـه بـا سـالح               

كـه تحـريم آنهـا همـواره          قدرت نابودي زياد وجود داشته است، و آن اين        
رت پذيرفته اسـت، صـرف قـدرت نابودكننـدگي          توسط اسناد خاصي صو   

اي ممنوعه    هاي غيرهسته   اي را، كه به مراتب بيشتر از سالح         هاي هسته   سالح
ايـن  . داند  ها كافي نمي    باشد، به تنهايي براي غيرقانوني دانستن اين سالح         مي

اي ايـن معنـا را القـاء          گونـه    نظر مشورتي بـه    36در حالي است كه در بند       
وعي ارتباط بين ممنوعيت يا محدوديت استفاده از يك سالح          نمايد كه ن    مي

 36كه ماده     تر اين   با ميزان قدرت انهدام و آثار مهلك آن وجود دارد و مهم           



86  يكم و ة سيشمار/ مجلة حقوقي   �  

سازد تا در هنگـام تحقيـق،         ، طرفهاي متعاهد را ملزم مي     1977پروتكل اول   
توسعه، تملك و يا در اختيار گرفتن يك اسلحه، وسـيله يـا شـيوه جديـد                 

هـا    تعيين نمايند كه آيا كاربرد آن در برخي يا در تمامي وضـعيت            جنگي  
المللـي قابـل اعمـال،        برطبق پروتكل يا ساير قواعد حقوق بشردوستانه بين       

  .ممنوع است يا نه
كه در صورت وقوع هر حمله و يا مخاصمه مـسلحانه             با توجه به اين     

ي ملي و امنيتي آميزي كه تماميت ارضي، منافع حيات شرايط استثنايي مخاطره
توانـد تـا حـدودي        و يا بقاي دولتي را مورد تهديد قرار دهند، همواره مـي           

اگر در  . نظر نيز قابل ايراد است      وجود داشته باشد، استنتاج ديوان از اين نقطه       
اي   هاي هـسته    باشد توسل به سالح     شرايط حادي كه بقاي دولتي در خطر مي       

، به طريق اولي، در مورد توسـل بـه          مجاز شمرده شود آيا نبايد اين جواز را       
هـاي    هايي به مراتب كم خطرتـر، همچـون گازهـاي سـمي، سـالح               سالح

هاي ممنوعه كالسيك، حتي در صورت مواجهه بـا           بيولوژيكي و بقيه سالح   
  خطرات نه چندان حاد، نيز تعميم داد؟

اي در  هاي هسته گيري عدم مشروعيت توسل به سالح امكان نتيجه  
توسط ديوان، با توجه به داليل و مستندات موجود در نزد آن كليه شرايط، 

ترين اكثريت ممكن  كه چرا نهايتاً ديوان با ضعيف اما اين. كامالً فراهم بود
يكي از . رسد، از جهات گوناگون قابل توجه است اي بينابين مي به نتيجه
 هاي مطروحه در تأييد حق وتو اين بوده است كه، در صورت عدم استدالل

ها و ساز و  شناسايي چنين حقي، امكان دارد كه قدرتهاي بزرگ به شيوه
تجربيات گذشته، . كارهاي ديگري براي تحقق اهداف خويش متوسل شوند

و بويژه حوادث اخير در رابطه با عراق، به وضوح مهر تأييدي بر اين مدعا 
ك ش كه بدون بينانه، نظر مشورتي مورد بحث، شايد، از نگاهي خوش. است

نمايد، بتواند فقدان  اي ترسيم مي چراغ سبزي را فراروي قدرتهاي هسته
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ضمانت اجرايي رأي مورد انتظار را تا حدودي جبران نموده، به جايگاه و 
گذشت زمان و . اهميت ديوان و آراء آن آسيب و لطمه جدي وارد نسازد
رابطه ها در اين  روند مربوط به خلع سالح اتمي به بسياري از گمانه زني

  .پايان خواهد بخشيد

  


