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   .ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل  کارشناس  |*  مهدی جعفری |

 

 چکیده

در پاسخ به این سوال که آیا منع دسترسی به سالحهای هسته ای شامل  تولید و تکثیر واستفاده از سالح  

ارا   المللی دادگستری در  الملل مجاز است یا ممنوع؟ دیوان بین  هسته ای میشود و  در پرتو حقوق بین 

رای مشورتی   از جمله  نفسه   1998خود  قراردادی فی  و  الملل عرفی  بین  اعالم می کند که »در حقوق 

و »در   ندارد«  وجود  ای  از سالح های هسته  استفاده  یا  تهدید  برای  جهانی  و  جامع  ممنوعیت  هیچگونه 

وضعیت فعلی حقوق بین الملل و عوامل موجود در آن، دیوان نمی تواند به طور قطعی نتیجه بگیرد که در 

وع در شرایطی که کشوری شدیداً در معرض نابودی باشد تهدید یا استفاده از سالح هسته  مقام دفاع مشر

ای مشروع است یا نامشروع«. با این حال دیوان اعالم می کند که »تهدید یا استفاده از سالح هسته ای باید  

قو  و  اصول  ویژه  به  االجرا در مخاصمه مسلحانه،  الملل الزم  بین  مقررات حقوق  با  بین  منطبق  اعد حقوق 

الملل بشر دوستانه و همین طور مطابق با تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و سایر تعهداتی که صریحاً  

مربوط به سالح های هسته ای است باشد«. اما این موضع دیوان انچنان سختگیرانه نیست و به همین سبب  

ستا و علیه چند کشور که به دنبال رقابت  کشورهای مختلفی از جمله جزایر مارشال شکایاتی را در همین را

کار تحقیقی ضمن  این  است که در  نموده  ای هستند، در دیوان مطرح  به سالح های هسته  در رسیدن 

بررسی موضع رسمی دیوان نسبت به توسل به سالح های هسته ای ، فرایند طرح دعوی جزایر مارشال نیز  

 .و تدقیق قرار خواهد گرفتعلیه کشورهای دارای سالح هسته ای مورد بررسی  

های هسته ای، شکایت   ستری، منع دسترسی به سالحگاراء دیوان بین المللی داد  :یدیکل واژگان

  .جزایر مارشال

 
 نویسنده مسئول *
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 مقدمه 

  16  تاریخ  در  آمریکا  متحده  ایاالت  توسط  2«ترینیتی»  نام  با(  ایهسته)  اتمی  بمب  اولین  آزمایش

  واپسین  در  کشور  همان  توسط  بار  اولین  برای  ناكوحشت  سالح  این   از  استفاده  و  1945  ژانویه

  ناکازاکی  و  هیروشیما شهرهای  در بسیاری  افراد شدن کشته به منجر  که دوم  جهانی  جنگ روزهای

  بشری  جامعه  بر  وحشت  و  ترس  فضای  و   داد  قرار  تاثیر  تحت  را  بشر  زندگی   شدیداً  شد،   ژاپن

 و  سو  یك  از  المللبین  روابط  در  برتری  و  تفوق   در  ایهسته  سالح  استراتژیك  نقش .  شد  حکمفرما

  رقابت   پایه   بر  که   را  سرد  جنگ  دوران  بنای   سنگ  دیگر،   سوی  از  سالح  این   بازدارندگی   نقش  ظهور

 . نهاد بنیان بود، استوار تسلیحاتی شدید

  نموده   تراشی  دلیل    آمریکا   متحده  ایاالت  وقت   دولتمردان  تاریخی،  عظیم   حادثه  این  پی   در  چه  اگر

 ای هسته  سالح  که  بودند  آگاه  زمان  همان  از  اما  ؛3زدند  خود  انسانی  غیر  عمل  توجیه  به  دست  و

  آقای  رو،  این  از.  دهد نمی  تسکین  را  بشری  آالم  توجیهات  این  و  است   بشریت  برای  جدی  تهدیدی

  در   کشور،  این   به  نسبت  جهانی   جامعه  بدبینی   کاهش  برای  آمریکا  بعدی   جمهور  رئیس  4آیزنهاور

  مطرح   را«  5صلح   برای  اتم»  شعار  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  نطقی  طی  1953  بردسام  8  تاریخ

  خلع  برای  جدی   مانع  تنها   نه  سرد،  جنگ  و  مسلح  صلح  دوران  هوای  و   حال   وجود،  این   با .  ساخت

  اتمی   سالحهای  تعداد  بر  روز  به  روز  شرق،   و  غرب  بلوك  دو  بین  شدید  رقابت  بلکه  نشد،  اتمی  سالح

  اتمی   سالح  فاقد   زمان   آن  تا  که  پاکستان  و   هند   و  اسرائیل  مثل  کشورها  برخی  که  جایی  تا.  افزود

 .یافتند دست  مخاطره پر سالح این به بازدارندگی  تئوری پرتو در  بودند،

 

 

 

 

 
2 . trinty  

  دستور   نظامی،  توجیه  هیچ  بی   جهانی،   دوّم  جنگ  روزهای  واپسین  در   کسی  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس  "  ترومن".    3

  مکرر   سخنان  در  و  کرد  صادر   را(  1945  اوت  9)  اگازاکین   و(  1945  اوت  6)  هیروشیما   شهرهای  بر  اتمی  بمب  پرتاب

  هزاران   جان   تا   بردیم  کار  به   را   بمب  این  ما : »گفت  ناکازاکی،   انفجار   از   پس  اوت،  9  در   او .  نمود  دفاع   اقدام   این  از  خود

.  http://www.shahbazi.org/pages/Kinzer.htm  :سایت  از  نقل  به.«  دهیم  نجات  را   آمریکایی   جوان  هزار

 http://www.isna.ir/main/NewsView.aspx?ID=News-564604 : ك. ر ینهمچن
4 . Eisenhower 

5    .Atoms for peace  -  آژانس   و  شود  می  مطرح  آمریکا  دولتمردان  توسط  «صلح  برای  اتم»  ایده  اینکه  وجود  با  

  در   تاکنون  که  شورهاییک  بزرگترین   از   یکی  ولی  گیرد،می  شکل  ایده   این  پایه  بر(  IAEA)  اتمی  انرژی  المللیبین

  سالح   جدید  نسل   از   امروز  کشور   این   که   جایی  تا.  است  آمریکا  برداشته،   گام   ای هسته  سالح   گسترش  و  تولید   جهت 

  برای  سیاسی  ژست  و  شعار   یك   به  بیشتر  ،  «صلح  برای  اتم»  پیشنهاد  جهت   این   به.  آوردمی  میان  به  سخن   ای  هسته

 .  است شبیه  آمریکا دولتمردان
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به    –بخش اول   المللی دادگستری نسبت  بین  الملل و  دیوان  بین  رویکرد حقوق 

 منع دسترسی به تسلیحات هسته ای 
  بسیار   سالح  این.  است   6جمعی  کشتار  سالحهای  زمره  در  المللبین  حقوق   نظر  از  ای،هسته  سالح

  کشتار  سالحهای   دیگر  از  که  است   شیمیایی  و  بیولوژیك  سالحهای  از   تروحشتناك  و  ترخطرناك

 و  بیولوژیك  سالحهای  از  ناشی  تحمل  قابل  غیر  رنج  و  زیانبار  آثار  علیرغم.  آیند می  شمار  به  جمعی

  سالحها  دیگر  با  مقایسه  قابل  غیر  ایهسته   سالح  به  نسبت  عمومی  وحشت  و  ترس  شیمیایی،

  منع  تکثیر،  و  تولید  منع  یعرصه   سه  در  باید  را  ایهسته  سالح  المللبین  حقوق   بحث.باشدمی

 در.  داد  قرار  توجه  مورد  موجود  سالحهای  انهدام  و  آن  کامل  حذف  زمان  تا  سالح  این  از  استفاده

  و   اتمی  انرژی  المللیبین  آژانس  تاسیس   زمان  از  حداقل  ای،ههست   سالح  تکثیر  و  تولید  عرصه

به   معاهده  تصویب  با  1968  سال  از  آن  متعاقب )موسوم  ای  هسته  های  سالح  گسترش  منع 

NPT)7   از  آمیز،تبعیض  صورت  به  چند  هر   را  کشورها   که   است  بوده   این  المللیبین  جامعه   رویکرد  

 . کند منع ای هسته سالح تولید مسیر در گیری جهت

 

 ای هسته  سالح  بر  ناظر   خاص  مقررات  -گفتار اول  

 ای هسته  هایسالح  گسترش   منع معاهده  -الف

 بیولوژیك  هایسالح  حوزه  در  که  حالی   در  ،8تسلیحات  تنظیم  و  سالح  خلع  نظام  تحقق  راستای  در

  تالشهای   دستاورد  ولی  است  شده  دنبال  جانبه  چند  معاهدات  در  سالح  خلع  نظام  شیمیایی،  و

  در  جز  است،   جمعی  کشتار  هایسالح  دیگر  مصادیق  از  که  ایهسته   های سالح  زمینه  در  المللینبی

  منع  و  ایهسته   سالح  از  مناطق  برخی  داشتن  نگه  عاری  به  مربوط  معاهدات  در  که  اندکی  موارد

  اساس  بر.  نیست   افقی  گسترش  عدم  رژیم   ایجاد  از  بیش  چیزی  شده،   ذکر  ایهسته  های آزمایش

(  هایسالح  دارندگان  تعداد  افزایش)  افقی  توسعه  ،1968  ایهسته   هایسالح  گسترش  منع  معاهده، 

  عمودی  توسعه  از  جلوگیری  ولی.  است  درآمده   کنترل  تحت  اتمی  انرژی  المللیبین  آژانس   نظارت  با 

 مذکور  معاهده   ،( سالح  این  دارنده  کشورهای  توسط  کیفی  یا  کمی   توسعه  از  اعم )  سالح  این

 .است مانده  باقی  آرمانی  و  اخالقی   تعهد قالب در و نداشته بر در اینتیجه 

  مسابقه   از  ناشی   خطرات  به  دادن  توجه  ضمن  معاهده   طرف  دولتهای  ،.  تی .پی .ان  پیمان  مقدمه  در

  در   موثر  تدابیر  اخذ   و  ای  هسته  تسلیحات  مسابقه  زودتر  چه  هر   قطع  به  دایر   خود  قصد   تسلیحاتی،

 منظور  به  دول   بین  اعتماد  تقویت  و  المللیبین  نجاتتش  کاهش  موجبات  آوردن  فراهم  جهت

  های   موجودی  کلیه  إمحای   و   ای  هسته  سالح   خلع  و   ای  هسته  سالحهای   تولید  قطع   در  تسهیل

  سالح  خلع  باب  در  پیمانی  انعقاد  طریق  از   ملی  هایزرادخانه   از  آن  حذف  و   سالحها  این  فعلی

  از یك  هر پیمان،  این  6  ماده در.  اندکرده ابراز المللی بین موثر و  شدید نظارت تحت کامل  و  عمومی

 
6 Weapons of Mass Destruction 
7 . Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

 ( disarmament and the regulation of armaments ) :متحد  ملل  منشور 11 ماده 1 بند.  . رك 8
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  منظور   به  موثر  اقدامات  درباره  مذاکرات  کامل   نیت  حسن  با   است  شده   متعهد   پیمان   های   طرف

  سالح   خلع  درباره  مذاکرات  همچنین  و  ای  هسته  تسلیحات  مسابقه  زودتر  چه  هر  ساختن  متوقف

  تعقیب را المللیبین موثر  و شدید  کنترل تحت کامل   و  عمومی سالح خلع  پیمان انعقاد  و ای هسته

 حسن   رعایت  با   مذاکره  انجام  بر   تعهد  که  است  واضح  بسیار  ماده،  این  آورالزام   ظاهر  علیرغم.  کند

  و   اخالقی   تعهدی   از  بیشتر  چیزی  گیرنده   بر   در  آینده  در  سالح  خلع   پیمان  انعقاد   جهت  در  نیت

برای  آرمانی )غیر  فاقد  کشورهای  در  ایهسته   سالح  اشاعه  از  جلوگیری  نیست؛  سالح   این 

  خوبی   نسبتاً  مقررات   متضمن  آن،   9آمیز  تبعیض  وصف  از  نظر   صرف  تی.پی.ان  معاهده  برخوردار(،

  از  اندشده  متعهد  10ای )برخوردار(   هسته  سالحهای  به  مجهز  دولتهای  معاهده،  این  موجب  به.  است

  دیگر   به  ای  هسته  انفجاری  ادوات  سایر   یا   ای  هسته  سالحهای  مستقیم  غیر  یا   مستقیم  واگذاری

  ساختن  در   ای  هسته  سالحهای  فاقد   دول   ترغیب  یا  تشویق  و   کمك   از  همچنین  و   کشورها

 ادوات  یا  سالحها  قبیل  این  تحصیل  در  یا  ای  هسته  انفجاری  ادوات  سایر  یا  ای  هسته  سالحهای

  قبول  از  اند شده  متعهد  نیز  ایهسته  سالح   فاقد  دولتهای  مقابل،  در.  کنند  خودداری  انفجاری

 بر  کنترل  یا  ای  هسته  انفجاری  ادوات  سایر  یا  ای  هسته  سالحهای  انتقال  مستقیم  غیر  یا  مستقیم

 خودداری (    ایدهنده  انتقال  هر  از  یا)  دیگر  دولتهای  از  ای  هسته  انفجاری  ادوات  یا  سالحها  این

  و  نسازند  ای  هسته  انفجاری  ادوات  سایر  یا  ای  هسته  سالحهای  انحا  از  نحوی  هیچ  به  و  نمایند

 و   جستجو  در  ای  هسته  انفجاری  ادوات  سایر  یا  ای  هسته  سالحهای  ساختن  برای  و   ننماید  تحصیل

  صلح   مقاصد  از  انحراف  عدم  و  کشورها  ایهسته  فعالیتهای  کنترل  منظور  به.  نیاید  بر  کمك  قبول  یا

  در   است،  شده  هدمتع  ایهسته   سالحهای  فاقد  دول  از  یك  هر  نظامی،  منظورهای  جهت  در  جویانه

  اقدامات   سیستم  اساس  بر  و  اتمی   انرژی  المللیبین   آژانس  اساسنامه  طبق  که  ای  موافقتنامه

  تایید   و   بررسی  منظور  به    را  آژانس  نظارت   و   مقرره   تضمینات  نماید، می  منعقد   آژانس   با   11تامینیه

  از   ای  هسته  رژیان  انحراف  از  جلوگیری  و  پیمان  این  مواد  به  نسبت  مربوطه  دولت  تعهدات  انجام

 .بپذیرد ای هسته انفجاری ادوات سایر  یا ای هسته  های سالح تولید  به جویانه صلح مصارف

 

 ای هسته  های آزمایش منع  معاهدات  -ب

 برداشته   تکثیر  و  تولید  منع  عرصه  در   که  است  گامهایی  ایهسته   های آزمایش  منع  معاهدات  انعقاد

  در  که   است  PTBT12  به  معروف  ایهسته  هایزمایشآ  جزئی  منع  معاهده   مورد،  اولین.  است  شده

  جماهیر  اتحاد   و   آمریکا  متحده  ایاالت   انگلستان،   کشور  سه  توسط  مسکو  شهر  در   1963  اوت  5

 
نادر  9   وهشهای پژ  و  مطالعات  موسسه   انتشارات  ای،هسته  هایسالح  گسترش   عدم  نظام   و  الملل بین  حقوق   ،   . ساعد 

 109. ص ، 1384 اول چاپ  دانش، شهر   حقوقی
  از   قبل  تا  که  شود  می  اطالق  دولتی  به  "ای  هسته   سالحهای  به  مجهز  دولت"  اصطالح.  تی.پی.ان  معاهده   نظر  . از  10

 باشد.   کرده منفجر و  ساخته ای  هسته انفجاری  وسیله  یا ای  هسته سالح   یك 1967 ژانویه اول

11 . safeguards system 
12 . Partial Test Ban Treaty (PTBT). Formal Title: "Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the 

Atmosphere, in Outer Space and under Water" 
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  عضو   کشورهای  ای،ماده  پنج  و  مختصر  ی معاهده  این  موجب  به.  رسید  امضاء   به(  سابق)  شوروی

  رقابت   به  دادن  پایان  برای  وافقت  به  دستیابی  و   متحد  ملل  اهداف   راستای  در  شدند  متعهد

(  دریا  در)  آب  زیر  و  جو  ماورای  و  جو  در  ایهسته   سالح  ی  انفجار  آزمایش  گونه  هر  از  تسلیحاتی،

  نام   جزئی  جهت  آن  از  معاهده  این .  شد  االجراالزم   1963  اکتبر  10  در  معاهده  این.  کنند  خودداری

 .کردنمی ممنوع  را زمین زیر در آزمایش  که گرفت

 است   زمینه  این  در  معاهده  دومین   CTBT13  به  معروف  ایهسته   هایآزمایش  جامع   منع  معاهده

  شهر   در  متحد   ملل   عمومی   مجمع  سوی  از  ایقطعنامه  صدور  پس  1996  سپتامبر  24  در  که

  تا   و  کشور  71  امضای  به  اول  روز   همان  در   معاهده  این.  شد  مفتوح  کشورها  امضای  برای  نیویورگ

 کشور   44  تصویب  از  بعد  روز  180  مذکور  یمعاهده.  رسید  کشور  138  ایامض  به  سال  همان  پایان

  2  شماره  پیوست  لیست  در   آنها  اسامی   که  ایهسته  تحقیقاتی  راکتور  دارای  یا   ایهسته   توان  دارای

  معاهده   این  کشور  176  تعداد  2006  سپتامبر  16  تا .  شودمی  االجراالزم  است،  شده   ذکر  پیمان  این

  برای   آنها  تصویب  که  کشوری  44  از  کشور   34  جمله  از  کشور  134  تعداد  و  اندکرده  امضاء  را

  که  کشوری  44  میان  از  اینکه  دلیل   به  اما.  اند کرده  تصویب  را  آن  است،  ضروری  شدن  االجراالزم

  و   هند   شمالی،   کره   شامل  کشور  سه  است،   ضروری  معاهده   شدن  االجراالزم  برای  آنها  تصویب

  اسرائیل،  آمریکا،   متحده   ایاالت  ایران،  شامل  دیگر  کشور  هفت  و  اند نکرده  امضا  را  آن  هنوز  پاکستان

 کنون  تا   معاهده   این  اند، نکرده  تصویب  را  معاهده   هنوز  امضاء   علیرغم  کلمبیا   و  چین  اندونزی،   مصر،

 . است نشده االجراالزم

  سالح  تولید  و  تکثیر  منع   در  مهمی   گام  که  CTBT  معاهده  شدن  االجراالزم  در  تسریع  برای

  ولی .  است  جریان  در  زیادی  تالشهای  بود،  خواهد.  تی. پی.ان  ی معاهده  از  فراگیرتر  و  ایهسته 

  بوش  جرج  دبلیو  دولت  آمدن  کار  روی  از  بعد   آمریکا   متحده  ایاالت  جمله  از  کشورها   بعضی   مخالفت

  در   کشور  این  عضویت  1999  سال  در  آمریکا  سنای  مجلس.  14است  شده  مهم  این  تحقق  مانع

 نیز  دیگری  جانبه  دو  معاهدات  مذکور،  جانبه  چند  معاهدات  بر  عالوه  . کرد  رد  را  CTBT  پیمان

 در  ایهسته  های آزمایش  تحدید  بر  مبنی(  شوروی  و  آمریکا)  سرد  جنگ  دوران  ابرقدرت  دو  میان

   .است رسیده امضاء به( PNET16 به موسوم) 1976 و( TTBT15 به موسوم) 1974 سالهای

  نتایج  به هنوز موجود رقابتهای  دلیل به عمل  در اینکه ولو معاهدات، ینگونها به نسبت عمومی  اقبال

  سالح   خطرات  به  نسبت  المللیبین  جامعه  نگرش  از  حاکی  است،  نشده  نائل  چشمگیری  و  مثبت

  حاکم   المللیبین  روابط  در  متقابل  ترس  اگر .  باشد می  آن  گسترش  و   تولید   منع  ضرورت  و   ایهسته 

 
13 . Comprehensive test ban treaty (CTBT) 

  : عنوان  تحت  لسون مند   جك  از   ایمقاله  به  کنید   رجوع   CTBT  معاهده   قبال  در  بوش  دولت   موضع   از   آشنایی   برای .    14

The Bush Presidency: Reconsidering the CTBT  سایت   از  که  

http://www.acronym.org.uk/dd/dd53/53ctbt.htm  است دریافت  قابل. 
15 . Threshould Test Ban Treaty 
16 . Peaceful Nuclear Explosion Treaty 
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 موضوع   ایهسته  سالح  از  استفاده  و  داشتن  تولید،  ممنوعیت  بایستمی  یشپ   مدتها  خیلی  از  نبود،

 . گرفتمی قرار المللیبین معاهدات

 

 ایهسته  های سالح  از  مناطق  برخی  شدن  عاری  معاهدات  -ج

  1959  سال  از  که  است  دیگری  طریقه  ای،هسته   سالح  از  مناطق  از  بعضی  نگهداشتن  خالی  اندیشه

  ایمعاهده  اولین(  Antractic Treaty)  جنوبگان  معاهده.  است  شده  لمللیابین  حقوقی  ادبیات  وارد

 شهر  در  1959  سال  در(  جنوب  قطب)  17جنوبگان   قاره  نگهداشتن  عاری  منظور  به  که  است

 آمریکای  در  ایهسته  هایسالح  استقرار  منع  معاهده  آن،  بر  عالوه.  شد  مفتوح  امضا  برای  واشنگتن

 ای هسته  سالحهای  از  عاری  منطقه  معاهده  ،(تالتلوکو  به  وسومم )   1967  کارائیب  منطقه  و  التین

 سالح  از  شرقیجنوب   آسیای  سازیعاری  معاهده  ،(راروتونگا  به  موسوم)  1985  اقیانوسیه   ـ  آسیا

 ایهسته   سالحهای   از  افریقا  سازی عاری  مناطق  معاهده  و(  بانکوك  به  موسوم)  1995  ایهسته 

 و  جهانی  صلح  تقویت  راستای  در  که  هستند  معاهداتی  جمله  از(  پلیندابا  به  موسوم)  1996

 برداشته   ایهسته  سالح  اشاعه  منع   جهت  در  گامی  نهایتاً  و  ایهسته   تسلیحات  مسابقه  از  جلوگیری

 . است شده

.  است  گسترش  عدم  مفهوم  از  ترگسترده  ماهوی  لحاظ  به  ایهسته   سالح  از  عاری  منطقه  مفهوم"

 سالح  کنترل  یا  و  تحصیل  تولید،  ممنوعیت  به  گسترش  منع  معاهده   عضو  لتدو  تعهدات  زیرا

  دهندکه   اجازه  ایهسته  سالح  دارای  دولت   به  توانندمی  که  حالی  در  شودمی  محدود   ایهسته 

 مستقر   هادولت  همان   نظارت   تحت   و  ایهسته  سالح   فاقد   هایدولت  خاك   در  را  سالحی  چنین

 سالح   این  تحصیل  و  تولید  حق  تنها  اینههسته   سالح  از  عاری  همعاهد  عضو  دولت  مقابل  در.  نمایند

 18".بپذیرد خود خاك در را سالح این استقرار تواند نمی وجه هیچ به ندارد را

 

 عمومی سازمان ملل متحد   مجمع  هایقطعنامه  -د

 کننده  بیان  اینکه  حیث  از  آنها،  الزامی  غیر  ویژگی   علیرغم  متحد،  ملل  عمومی  مجمع  های  قطعنامه

  فراوانی  اهمیت  و  جایگاه  از  است،   عمومی  افکار  کننده  منعکس  و  المللیبین   جامعه  خواست 

  های سالح  مسئله  به  متعدد  هایقطعنامه  در  کنون  تا  متحد  ملل  عمومی  مجمع.  است  برخوردار

  سالح   از  استفاده  صراحتاً  که  ایقطعنامه  مهمترین  از  یکی   میان  این  در.  است  کرده  توجه  ای  هسته

  24  تاریخ  1653  شماره  قطعنامه  است،  دانسته  المللبین  حقوق   مغایر  و  دانسته  ممنوع  را  یاهسته 

 به  اشاره  با  قطعنامه  این  در.  است  ایهسته  هایسالح   از  استفاده  منع   اعالمیه  به   راجع  1961  نوامبر

  بر  تکیه   با   و   سالح   خلع   و  المللیبین  امنیت   و   صلح  حفظ   با   ارتباط  در  عمومی  مجمع  مسئولیت

 بین  تمایز  اصل  رعایت  ضرورت  و  جمعی  کشتار  هایسالح  بکارگیری  ممنوعیت  به  راجع  عام  قواعد

 
 .گویند می جنوبگان  قاره ه گرفت بر   در را  زمین جنوب  قطب  پیرامون  که   ایقاره . به  17
 305ص  ،پیشین ، . ساعد  ، نادر 18
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  استناد   با  نیز  و   سالح  این  ویژگی  به  توجه  با  و  مسلحانه  مخاصمات  هنگام   به  نظامیان  غیر  و   نظامیان

  مقررات   و  بروکسل  کنفرانس  1874  اعالمیه  و  19پترزبرگ   سن  1868  یاعالمیه   در  مقرر  اصول  به

 ای هسته  سالح   از  استفاده  ژنو،  1925  پروتکل  و  الهه   1907  و  1899  صلح  کنفرانس  کنوانسیونهای

(  c)  و (  b)  بندهای  در.  است  شده  شناخته  منشور  ناقض  و   متحد  ملل  اهداف  و   متن  و   روح  خالف  بر

 ر بش  المللبین   حقوق   خالف  بر  ای هسته   سالح  از  استفاده  که  است  آمده  صراحتاً  قطعنامه  این(  d)  و

  بشریت  علیه  بر  جنگ  بلکه   دشمن،  علیه  بر   جنگ  فقط  نه  سالح  این  بکارگیری  و   بوده   دوستانه

  مرتکب   و  کرده   نقض  را  متحد  ملل  منشور  کند   استفاده  سالح  این  از  که  دولتی  هر  نتیجه،  در.  است

 g83/34  و   1978  دسامبر  14  تاریخ  b71/33  های قطعنامه  در .  20است   شده  بشریت  علیه  جرم

  ، 1981  دسامبر  9  تاریخ  i92/36  و   1980  دسامبر   12  تاریخ  d152/35  و   1979  دسامبر   11  تاریخ

  استفاده  که  کندمی  تاکید   مجدداً  ، 1653  شماره   قطعنامه  یادآوری  ضمن  متحد   ملل  عمومی  مجمع

 است،  بشریت  علیه  جرم  ارتکاب  موجب  و  متحد  ملل  منشور  ناقض  تنها  نه  ایهسته  هایسالح   از

 . است ممنوع نیز آن از استفاده  به تهدید گونه هر ای،هسته الحس خلع زمان تا بلکه

  یا   سالح  خلع  مورد  در  سالح،  این  کاربرد  ممنوعیت  به  صریح  اشاره  بدون  نیز  بسیاری  هایقطعنامه

 گونه   این  توقف  یا  ایهسته   سالح  هایآزمایش  منع  و  ایهسته   سالح  از  مناطق  برخی  شدن  عاری

 سالح   از  استفاده  ممنوعیت  به   آن  در  صراحتاً  که  قطعنامه  دترینجدی.  21است  شده  صادر  فعالیتها

.   است   2005  دسامبر  8  تاریخ   A/RES  88/60  شماره  قطعنامه  است،  شده  اشاره  ایهسته 

  این   در.  است  شده  صادر  ایهسته   سالح  خلع  مورد  در  نیز  تاریخ  همان   A/RES/  70/60  قطعنامه

  مفاد  بر  تاکید  ضمن  و  دادگستری  المللیبین   اندیو  مشورتی  نظر  به  اشاره  با  هاقطعنامه

 است   شده  خواسته  ایهسته  سالح  دارای  کشورهای  و  سالح  خلع  کنفرانس  از  قبلی   های قطعنامه

  هر   در  ایهسته  هایسالح  انهدام  و  استفاده  منع  بر  مبنی   المللیبین  توافقی  به   دستیابی  برای

  سالح  جدید   نسل  تولید  منع  مورد  رد  A/RES/46/60  قطعنامه  صدور.  نماید  تالش  شرایطی،

   های قطعنامه  ای،هسته  آزمایش   منع  معاهده  مورد  در  A/RES/95/60  قطعنامه  و  ایهسته 

48/60/A/RES  49/60  و/A/RES  50/60  و/A/RES  52/60  و/A/RES  مناطق   ایجاد  مورد  در  

  و (  خاورمیانه  و  کارائیب  جزایر  و   التین   آمریکای   آفریقا،   هند،   اقیانوس)  ایهسته  سالح   از  عاری

 برای  المللیبین  تالشهای  ترینتازه  جمله  از  ای  هسته  مختلف  موضوعات  در  دیگر  قطعنامه  چندین

  از  هایسالح  این  حذف  و  آن  تکثیر  و  تولید  منع  و  ایهسته  سالح  از  استفاده   یا  تهدید  کردن  ممنوع

 .است ایهسته  کشورهای هایزرادخانه 

 
  انفجاری   سالح  از  استفاده  "دشمن  تضعیف"  اصل  به  اتکا   با  که   است   ایاعالمیه  اولین  پترزبرگ  سن  1868  . اعالمیه  19

: کنید  رجوع  اعالمیه   متن  مطالعه   برای.  است  کرده  اعالم   ممنوع  را  جنگ  در
http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/130?OpenDocument 

 24 November 1961 (xvi) 1653: شماره قطعنامه.  20
 24 (vvi)1652  ؛  4 December 1961 (xvi)1664  ؛20 November 1959 (xiv)1378  :شماره  هایقطعنامه.    21

November 1961  1577   ؛(xv) 20 December 1960  1578  ؛(xv) 20 December 1960  1576  ؛(xv) 20 

December 1960  ؛ 
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 دادگستری در مورد سالح هسته ای   لیالمل بین  دیوان  نظر   -گفتار دوم  

به سالح  درباره دسترسی  و   دادگستری  المللیبین   دیوان  از  بار  دو  کنون  تا  ایهسته  هایکاربرد 

 موجب  به  جهانی  بهداشت  سازمان  1993  سال   در  ابتدا.  است  شده  مشورتی  نظر  درخواست

  آثار  به  توجه  با  که  دهد   پاسخ  سوال  این  به  نمود  درخواست  دیوان  از  WHA46.40  شماره  قطعنامه

  جنگ   در  ایهسته   سالح  از  استفاده  آیا  زیست،  محیط  و  سالمتی  بر  ایهسته  سالح  کاربرد  از  ناشی

 سازمان   اساسنامه  و  المللبین  حقوق   از  ناشی  تعهدات  نقض  مسلحانه،   مخاصمه  نوع  هر  در  یا

 رای   هفت  با  1996  ژوئیه  8  تاریخ   در  سال  سه  از  پس  دیوان  نه؟   یا  بود  خواهد  جهانی  بهداشت

  صالحیت   قلمرو  در  را  جهانی   بهداشت  سازمان  طرف  از  سوال  طرح  مخالف،   رای  3  مقابل  در  موافق

 .نیست مشورتی نظر اعالم  به قادر که کرد اعالم  و  ندانست سازمان این

 مجمع.  کرد  مشورتی  نظر  درخواست  دیوان  از  1994  سال   در  نیز  متحد  ملل   سازمان  عمومی  مجمع

 حقوق   عام   قواعد   بر  تکیه   با   1994  دسامبر  15  مورخ  K  75/49شماره    قطعنامه   جبمو  به  عمومی

 دیوان   از  ایهسته  سالح  از  استفاده   و   تولید  ممنوعیت  بر  ناظر  مجمع  این  های قطعنامه  و  المللبین

 :است چنین سؤال متن.  نماید  اعالم زیر سؤال مورد در را خود  مشورتی نظر نمود درخواست

  مجاز  شرایط  کلیه  در  ایهسته   های سالح  کاربرد  یا   تهدید   الملل، بین  وق حق  موجب  به  آیا»

 «22است؟ 

  تاریخ   در  را  خود  نظر  عمومی،  مجمع  درخواست  به  گویی  پاسخ  برای   صالحیت  احراز  از  پس  دیوان

 :نمود اعالم زیر شرح به 2/105بند در 1996 ژوئیه 8

)الف   یا   تهدید  برای  خاص  مجوز  هیچگونه  دیقراردا  و   عرفی   المللبین  حقوق   در(  آراء  اتفاق  به. 

 . ندارد وجود ایهسته هایسالح از استفاده

 as)  نفسه  فی  قراردادی  و  عرفی  المللبین  حقوق   در(  مخالف  رای  3  برابر  در  موافق  رای  11  با.  )ب

such)  وجود  ایهسته  های سالح  از  استفاده   یا  تهدید  برای  جهانی   و  جامع  ممنوعیت  هیچگونه 

 .ندارد

  2  ماده  4  پاراگراف  خالف  بر  که  ایهسته  هایسالح  با  زور  از  استفاده  یا  تهدید(  آراء  اتفاق   به).   پ

 .است قانونی غیر  باشد،  51 ماده شرایط تمام فاقد  و متحد ملل منشور

)ت  الملل بین  حقوق   مقررات  با  منطبق  باید   ایهسته  سالح  از  استفاده  یا   تهدید (  آراء  اتفاق   به.  

 همینطور  و  دوستانه  بشر  المللبین  حقوق   قواعد  و  اصول  بویژه  مسلحانه،  مخاصمه  در  االجراالزم

  های سالح   به  مربوط  صریحاً  که  تعهداتی  سایر  و  معاهدات  در  شده  بینی  پیش  تعهدات  با  مطابق

 . باشد  است، ایهسته 

) ث  به   توجه  با(  مخالف  رای  هفت  و  دیوان  رئیس  ترجیحی  رای  جمله  از  موافق  رای  هفت  با .  

  ای هسته  هایسالح از استفاده  یا   تهدید   که آید می دست به نتیجه این  شد،  ذکر  باال  در  که ایطیشر

 مغایر  بویژه  و  مصلحانه  مخاصمه  در  االجراالزم  المللبین   حقوق   قواعد   مخالف(  generally)  عموماً

 
22 . Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstance permitted under international 

law? 
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 واملع   و  المللبین  حقوق   فعلی  وضعیت  در  حال   این  با .  است  دوستانه  بشر  حقوق  قواعد  و  اصول

  که   شرایطی  در  مشروع  دفاع   مقام  در  که  بگیرد  نتیجه  قطعی  بطور  تواندنمی  دیوان  آن،  در  موجود

 یا   است  مشروع  ایهسته   سالح  از  استفاده  یا  تهدید  باشد  نابودی  معرض  در  شدیداً  کشوری

 . نامشروع

  جدی  ارتنظ  تحت که مذاکرات بخش  نتیجه و   نیت حسن با  پیگیری  برای تعهد ( آراء اتفاق به . )ح

 . دارد وجود شود، آن ابعاد  تمام در ایهسته سالح خلع به منجر المللیبین مؤثر و

  دفاعی،   خاص  شرایط  در  (non liquet)  قانونی  خالء  بیان  ضمن  است  خواسته   نظر  این  با  دیوان

  حقوق   عام   قواعد   و   دوستانه  بشر  حقوق   قواعد   مالحظه  با  رو   این  از.  کند  بیان  را  موجود  قواعد   فقط

  و   هاممنوعیت   در  داخل  ایهسته   هایسالح  از  استفاده  یا  تهدید  که   کندمی  اعالم  صراحتاً  المللبین

  حقوق  و  جانبه  چند  یا  دو  معاهدات  برخی  و   متحد  ملل  منشور  در  شده   پذیرفته  هایمحدودیت

 23.قراردارد بشردوستانه حقوق  معیارهای و مسلحانه  مخاصمات بر  حاکم اصول و  عرفی

  دارنده   کشورهای   اتباع   از  مشورتی،  نظر  صدور  زمان  در  دیوان  قاضی   چهارده   از  نفر  چهار   تعداد

  متحده   ایاالت  تبعه  دیوان  رئیس  معاون(  Schwebel)  اسکوبل  قاضی .  هستند  ایهسته  سالح

  قاضی   و  انگلیس  تبعه(  Higgins)  هیگینز  قاضی  فرانسه،  تبعه(  Guillaume)   گیالم  قاضی  آمریکا،

 . هستند روسیه  تبعه ( Vereshchetin) ورشچتین

  سالح   از  استفاده  یا   تهدید  برای  کننده  منع  ی قاعده  وجود  عدم  به  راجع  B/2/105  بند  به  نسبت

  کوروما   جی  عبدل  قاضی.  کردند  مخالفت  سوم  جهان  کشورهای  قضات  از  نفر  سه  فقط  ای،هسته 

(Abdul G. Koroma  )ویرامانتری  جرجوری  کریستوفر  قاضی  و  سیرالئون  تبعه  (Christopher 

Gregory Weeramantry  )الدینشهاب  محمد  قاضی   و  سریالنکا   تبعه  (Mohamed 

Shahabuddeen  )حقوق  عام   قواعد  بر  تکیه  با   و  مختلف  استداللهای   با   یك   هر  گویان،  کشور  تبعه  

  جهت   این  به  و  است  ممنوع  شرایطی  هر   در  ایهسته  سالح   از  استفاده  که  بودند   معتقد  المللبین

  رفته   بکار  بند  این  در  که  as such  عبارت  به  توجه  با  ولی.  نمودند  مخالفت  B/2/105  بند  به  نسبت

 منع  را  ایهسته  سالح  از  استفاده  نفسهفی  و   مستقیماً  که  ندارد  وجود  ایقاعده  که   است  آن  بیانگر  و

 بر  عالوه  E/2/105  بند  به  نسبت  اما.  است  داشته  صحیحی  برداشت  دیوان  که  گفت  توانمی  کند،

 
  به   مربوط   المللیبین  اسناد  سایر   و  جانبه   چند  یا   دو  معاهدات   و  عمومی   مجمع  هایقطعنامه  بررسی   از   پس  دیوان 23

  یا   تهدید  برای  خاص  مجوز  اوالً،  که  گرفته  نتیجه  ونهاینگ  دوستانه  بشر  حقوق  اصول  و  مسلحانه  مخاصمات  حقوق

  حقوق   عام  قواعد  خالف  بر  ایهسته  سالح  از  استفاده  یا  تهدید  ثانیاً،  ندارد؛  وجود  ایهسته  هایسالح  از  استفاده

  یا   تهدید   که   است   ای گونه  به   ایهسته  سالح   خاص   ویژگی   ثالثاً،   نیست؛   مجاز   بشردوستانه   حقوق   اصول   و  الملل بین

  توان نمی نوعی مالزمه  این  از دیوان، نظر  به   اما شود،می المللیبین حقوق   عام قواعد   نقض  به منجر  عموماً آن  از  ستفادها

  قرار   خطر  معرض   در   کشور   یك   موجودیت   که   شرایطی   در  را  سالح   این   از   استفاده  یا  تهدید  مشروعیت  یا   ممنوعیت

  دست   اتمی   سالح   خلع   به   مذاکرات   پیگیری   با  که   دارد  وجود  ها دولت  برای   کلی  تعهد   یك   چند   هر .  کرد  استنباط   دارد،

  نادیده   را  المللبین  حقوق  عام  قواعد  دیوان  که  اندکرده  برداشت  اینگونه  دیوان  نظر  از  که  ایعده  تصور  خالف  بر.  یابند

ر مراجعه کنید به : دانسته است برای مطالعه بیشت  مجاز  قانونی   خالء  در  را  ایهسته  سالح  از  استفاده  نحوی  به   و  گرفته

 83 تا 80 صپیشین ، ص ساعد ، نادر ، 



 

 

 

 

  ( مهدی جعفری) ...راجع به  سیاسی ارای دیوان بین المللی دادگستری   –تحلیل حقوقی                    79

 

 

 ای هسته  سالح  دارنده  کشورهای  اتباع  از  آنها  از  نفر  سه  که  دیگر  قاضی  چهار  مذکور،  ضاتق

 . کردند  مخالفت هستند،

  دادن  و  پاسخگویی   مخالف  اساساً  که  قاضیی  تنها   ژاپن،  تبعه(  Shigeru Oda)  اودا  شیگرو  قاضی 

  که  داد  منفی  رای  جهت  این  به  E/2/105  بند   به   نسبت  بود؛  عمومی  مجمع  سؤال  به  مشورتی  نظر

  دیگر،   قاضی   شش  تمام  اما.  شدمی  دیوان  اعتباری  بی  موجب  بند  این  در  موجود  ابهام  او  نظر  به

 قضات   از  نفر  سه  که  تفاوت  این  با.  دادند  منفی  رأی(  non liquet)    قانون  سکوت  جنبه  به  بیشتر

  در  قانون بودند   معتقد(  بودند داده منفی رای B/2/105 بند  به که همانهایی ) سوم جهان کشورهای

 ایهسته  سالح   از  استفاده  یا   تهدید  المللبین  حقوق   عام   قواعد  طبق  بلکه   نیست،  ساکت   مورد  این

 استثنای  به)  ایهسته  سالح  دارنده  کشورهای  تبعه  قضات   مقابل،   در.  است  ممنوع  شرایطی  هر  در

 ایهسته  سالح  از  هاستفاد  اینها،  نظر  به  که  نپذیرفتند  را  قانون  سکوت  دلیل  این  به(  روسی  قاضی

 .است مجاز شرایط برخی در المللبین حقوق  طبق

  از استفاده  یا  تهدید بایستمی صراحتاً دیوان که نبود دلیل این به آمریکایی  اسکوبل قاضی مخالفت

 چه   اگر  ایشان  نظر  به  که  است  جهت  بدان  او  مخالفت  بلکه.  کرد می  ممنوع  را  ایهست  سالح

  کرد،   برقرار  آشتی  ایهسته  سالح  از  استفاده   اقتضائات  و  دوستانه  بشر  حقوق   قواعد  بین  تواننمی

  قواعد   و  اصول  نقص   با  مالزمه  ایهسته  سالح  از  استفاده   که  آیدنمی  دست  به  هم  نتیجه  این  ولی

   کلمه  با  کروما  قاضی  که  حالی  در.  باشد  داشته  دوستانه  بشر  قواعد   و  المللبین  حقوق   عام

generally  بند  اول  قسمت  در  که  E/2/105  یا   تهدید  ممنوعیت  بیانگر  اینکه  دلیل  به  شده   ذکر  

 از  است  معتقد   اسکوبل  قاضی   ولی  است؛   مخالف  نیست،  شرایطی  هر  در  ایهسته  سالح   از  استفاده

  کند، نمی  ممنوع  را  ایهسته   سالح  از  استفاده   یا  تهدید  شرایطی  هر  در  عبارت  این  که  جهت  آن

   عمومی   مجمع  هایقطعنامه  که  است  معتقد  همچنین  مریکایی آ  قاضی   این.  است  رفته  بکار  درست

  سالح   کاربرد  مشروعیت  از  حاکی  عرف   بلکه.  باشدنمی  هم  عرف  بیانگر  و   ندارد  الزامی  جنبه

  مشروعیت   دیوان  که   است  خاطر  این   به  ایشان  مخالفت  بنابراین.  باشد می  خاص  شرایط  در  ایهسته 

 .است گذاشته سکوتم خاص شرایط در را هستی سالح از استفاده

  دیگری  سالح  هر  مثل  ایهسته   سالح  گویدمی  E/2/105  بند   با  مخالفت  در  فرانسوی  گیالم  قاضی

  قواعد  و  گری  نظامی  اقتضائات   بین   مقایسه  در  ایشان  نظر  به.  است  استفاده  قابل   مشروع  دفاع   در

  و  درد  موجب   نباید  ایهسته  سالح   و  دارد  اولویت  دوستانه  بشر  حقوق   البته  دوستانه،  بشر  حقوق 

  به   کشوری  موجودیت  که  ضروری  و  حاد  بسیار  شرایط  در  ولی.  شود  ضروری  غیر  و  زائد   رنج

  که  است معتقد وی. کرد استفاده ایهسته سالح از توانمی دارد، بستگی ایهسته سالح از استفاده

 هستند  دولتها  ینا  قانون  سکوت  پناه  در  و  نیست  دولتها  راهنمای  قانون  احوالی  و  اوضاع  چنین  در

  هیگینز   قاضی   خانم.  است  مناسبتر  اقدامی  چه  بگیرند  تصمیم  حاکمیتشان  استناد  به  توانندمی  که

 سالح  از  استفاده  است  معتقد  اینکه  جهت  به  فرانسوی  قاضی  و  آمریکایی  قاضی   همانند  نیز  انگلیسی
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  این   به  است،  مجاز   آن  از  استفاده  المللبین  حقوق   طبق  بلکه   نشده،   منع  خاص   شرایط  در  ایهسته 

  24.است داده منفی رأی دیوان نظر از بند

  اتکاء   به  باید   باالخره  که  ترافعی  دعاوی   خالف   بر  و   ندارد  تقنینی  وظیفه  دیوان  اینکه  به  توجه  با

  نظر   دادن  در   نماید،  صادر  را  قضیه  حکم  قانون  سکوت  صورت  در  حتی  حقوقی  قواعد  و  اصول

 این   به  درستی  به  دیوان  گفت  توان می  مجموع  در  بپردازد؛  وجودم   وضع  بیان  به  فقط  باید  مشورتی

 ممنوع   المللبین  حقوق   عام   قواعد  موجب  به  ایهسته   سالح  بکارگیری  یا   تهدید  که،  رسید  نتیجه

 .  ندارد وجود شود احراز ممنوعیتی چنین آن از صراحتاً که  خاصی قاعده   ولی است،

 

 مریکا، انگلستان، هند، پاکستانطرح دعوی جزایر مارشال علیه ا –بخش دوم 
به   امریکا  ویژه  به  برخی دولتها  علیه  است،  آرام  اقیانوس  در  بینی  ذره  مارشال که کشوری  جزایر 

دلیل داشتن سالح هسته ای و عدم تالش واقعی برای نابودی زرادخانه های خود یعنی تخلف از 

آزمای انجام  برای  آمریکا  است.  کرده  تی، شکایت  پی  ان  به تعهدات  اولیه خود  ای  ش های هسته 

های زیرزمینی بوده است، از کشورهائی استفاده می کرد که  که عمدتاً آزمایش  1950ویژه در دهه  

در دور دست ترین نقاط واقع در شمال اقیانوس آرام قرار داشتند. نزدیکی و مجاورت این کشورها  

 تقلیل  را   می به سطحی گسترده از مردمای نظاهای هستهها، امکان انتقال آثار آزمایشبه اقیانوس

از این آزمایش.دادمی اینکه فاصله زیاد آنها با دیگر نقاط جهان، امکان پرده برداشتن  ها را  ضمن 

کمتر می که مجموعه .کردنیز  مارشال  جزایر  رابطه،  این  عنوان در  به  است،  جزایر کوچك  از  ای 

امریکا در دهه مذکور بوده است. این کشور پس از  ای های هستهای مورد عمل برنامه آزمایشگزینه 

ای در اختیار امریکا قرار  های هسته جنگ دوم جهانی، تعدادی از جزایر خود را برای انجام آزمایش

که نظر  مورد  منطقه  در  ژوئیه   " Bikini Atoll " داد.  اول  در  داشت،  اولین   1946نام  میالدی 

 .یدروژنی انجام گرفتآزمایش هسته ای امریکا با ماهیت سالح ه

ای و بسیار کوچك که تحت عنوان کشورهای ذره وابستگی شدید سیاسی و مالی این کشور جزیره 

ها را مخفیانه به  شوند، این امکان را برای امریکا فراهم کرده بود تا بتواند این آزمایشبینی تلقی می

قرار داشت و پنتاگون در آنجا   سال در اختیار ارتش آمریکا  12عمل آورد. منطقه مذکور به مدت  

های هسته  11حدود   آزمایش  انجام  برای  را  نیرو  دادهزار  قرار  استفاده  از  .ای مورد  اما چند دهه 

( گذشته است و  1957های هسته ای امریکا در این کشور )های آزمایش سالحبرچیده شدن محل

در   مارشال  نق  2014آوریل    24جزایر  نظیر،  بی  ای  رویه  تغییر  علیه  با  را  المللی  بین  شاکی  ش 

  .دارندگان سالح هسته ای بر عهده گرفته است

های این کشور صورت گرفته است و با این حال، این شکایت علیه امریکا از طریق رجوع به دادگاه

اول   فاز  در  و  است  نشده  رو  الهه  دیوان  در  شکایت  ضدامریکائی  جنبه  هنوز  مختلف،  دالیل  به 

 
   اینترنتی   نشانی   به   دیوان   اصلی   سایت  به   دیوان،   مشورتی  نظر   به  نسبت   مخالف   و   موافق   قضات  نظرات   مطالعه  . برای   24

http://www.icj-cij.org نمایید   مراجعه. 
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، شکایت علیه انگلیس، هند و پاکستان طرح شده است. این در حالی است دادخواست بین المللی

دارندگان سالح   دیگر  و  امریکا  علیه  را  این شکایت  که  اند  کرده  اعالم  مارشال  جزایر  مقامات  که 

 .هسته ای از جمله رژیم صهیونیستی نیز طرح خواهند کرد

آزمایشاز همین رو، در گزارش های دولتی جزایر مارشال، به صورت و ای یژه سابقه  های هسته 

بر اساس اعالم رسمی این کشور، امریکا در اول مارس  .امریکا در این کشور شرح داده شده است

برابر قوی    1000مگاتنی خود را    10، بزرگ ترین افنجار مربوط به آزمایش بمب هیدروژنی  1954

 .اده استتر از انفجار هیروشیما بوده است، در منطقه فوق الذکر انجام د
 

 المللی فرایند دادخواهی دوگانه ملی و بین  -گفتار اول  

گرفته  پیش  در  خود  های  خواسته  تعقیب  در خصوص  را  مجزا  قضائی  فرایند  دو  مارشال،  جزایر 

 .است: دادخواهی ملی و دادخواهی بین المللی

 دادخواهی ملی   -الف  

المللی مربوط به خلع سالح هسته ای،  جزایر مارشال با تاکید بر نقش امریکا در نقض تعهدات بین  

شکایتی را علیه دولت آمریکا در دادگاه منطقه فدرال در سانفرانسیسکو تقدیم کرده است. در این 

شکایت، عالوه بر مبانی حقوقی بین المللی تخلفات امریکا در توسعه سالح هسته ای و عدم التزام 

کشور   این  ای  هسته  آزمایشهای  سابقه  سالح،  خلع  و  به  محور  عنوان  به  نیز  مارشال  جزایر  در 

بعید به نظر می رسد  .مبنائی از شکایت در این دادگاه داخلی امریکا مورد استناد قرار گرفته است

علیه  نفع شاکی و  به  پاسخ مثبت داده و  که دادگاه منطقه ای سانفرانسیسکو، به شکایت مذکور 

با   این کشور هم  اما  نماید.  رای صادر  امریکا  انتظار  دولت  در  امریکا،  داخلی  دادگاههای  به  رجوع 

کسب رای علیه امریکا نبوده است. بلکه عمدتاً در تالش است تا آسیب پذیری عملکرد امریکا در  

رابطه با سالحهای هسته ای را که طی دو دهه به مرگ هزاران تبعه جزایر مارشال و نابودی محیط  

 .عصر حاضر تبدیل نمایدزیست آن کشور منجر شده است، به خبر اول در 

 المللی دادخواهی بین  -ب  

دلیل   به  هم  اعتبار  این  است.  المللی  بین  قضائی  مرجع  باالترین  دادگستری،  المللی  بین  دیوان 

سابقه این دادگاه به عنوان دادگاهی جهانی است و هم به جایگاهی مربوط می شود که این دیوان 

ن ملل متحد دارد. در واقع، دیوان الهه به عنوان رکن  به عنوان یکی از ارکان ششگانه اصلی سازما

تحقق  ارکان،  دیگر  و  عمومی  مجمع  امنیت،  شورای  کنار  در  متحد،  ملل  سازمان  قضائی  اصلی 

به دلیل همین اعتبار جهانی است که طرح شکایت در .اهداف منشور ملل متحد را تعقیب می کند

ه های روانی و سیاسی بین المللی بوده، توجه آن حتی اگر به نتیجه مناسب هم نرسد، دارای جنب

   .افکار عمومی جهانی را جلب می نماید

شکایت مجزا را علیه انگیس، هند و پاکستان نزد دیوان   3جزایر مارشال به همین دلیل است که  

بین المللی دادگستری ثبت کرده است. گفتنی است که معدود خبرگزاریهائی که این خبر را منشر 

المللی کیفری )که آن از جمله ایسنا، این دیوان را که مرجعی حقوقی است با دیوان بین  کرده اند 
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اشتباه گرفته است المللی رسیدگی می کند(،  اما به جنایات بین  بوده   .هم در شهر الهه مستقر 

اساسنامه دیوان طرح شده است که مقرر می   36ماده    2در هر حال، این دادخواست بر اساس بند  

اساسنامه میدارد:   این  کننده  امضا  اجباری »دولتهای  دارند که قضاوت  اعالم  موقع  در هر  توانند 

  به   مربوط  و  داشته  قضایی   جنبه  که  اختالفاتی   تمام  به  نسبت  را   دادگستری  المللی  بین   دیوان

را متقبل گردد به خودی خود و بدون    تعهد   این   که  دیگری  هردولت  مقابل  در  باشد   ذیل  موضوعات

 : نمایندارداد خاصی قبول میقر

 ( تفسیر یك عهدنامهالف 

 .المللی باشدب( هر مسأله که موضوع حقوق بین

 .گرددالمللی محسوب می، نقض یك تعهد بین  ( حقیقت هر امری که در صورت ثبوتج

 .المللی داده شودد( نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یك تعهد بین 

دارنده    6دادخواست علیه سه دولت مذکور )که فاز اول نظر می رسد و علیه    در واقع، تقدم ثبت

رسیدگی   در  تسریع  برای  دیوان  صالحیتی  مبانی  وجود  به  عمدتاً  یافت(،  خواهد  ادامه  نیز  دیگر 

پذیرش   های  اعالمیه  صدور  با  خوانده،  دولت  سه  هم  و  مارشال  جزایر  هم  زیرا  شود.  می  مربوط 

دیوان در دهه های گذشته آن هم به صورت نامحدود، امکان پذیرش  اختیاری صالحیت اجباری  

 .فراهم کرده اند prima facie مقدماتی صالحیت را بر مبنای قرینه ظاهری یا
 

 های حقوقی جزایر مارشال مستندات و استدالل -گفتار دوم  

ا بین  تعهد  به  مستند  دادگستری،  المللی  بین  دیوان  در  مارشال  جزایر  شکایت  برای  البته  لمللی 

ان.پی.تی. مقرر و تصریح شده و دیوان الهه   6»خلع سالح هسته ای« است؛ تعهدی که در ماده  

در سال   معنا که    1996قبالً  بدین  است.  نتیجه«  به  »تعهد  نوع  از  تعهد،  این  بود که  اعالم کرده 

، تعهدات  قدرتهای هسته ای عضو ان پی تی باید در کنار تعهدات مندرج در ماده یك آن معاهده 

را نیز اجرا نموده و مذاکرات برای تدوین معاهده ای جهانشمول دائر بر خلع سالح    6ناشی از ماده  

  .عمومی و کامل هسته ای تحت نظارت دقیق بین المللی را به عمل آورند

، هرچند مشورتی است اما از »اعالم حقوق بین الملل  1996برداشت دیوان در رای مشورتی سال  

ایت داشته و نوعی اثر الزامی غیرمستقیم را با خود همراه دارد. ضمن اینکه دیوان این موجود« حک

قراردادی« تبیین کرده است. با این حال، به  »تعهد را در قالب ان پی تی یعنی به عنوان تعهدی  

نظر می رسد که دیدگاه شاکی پرونده جدید علیه دارندگان سالح هسته ای، ماهیت فراقراردادی یا  

فی تعهد به خلع سالح هسته ای است. از همین روست که این تعهد را حتی در رابطه با هند و  عر

پاکستان که هیچ گاه عضو ان پی تی نبوده اند نیز مورد استناد و مطالبه قرار داده است. سازمان  

ز  های مردم نهاد بین المللی از جمله بنیاد صلح عصر هسته ای که در امریکا مستقر می باشد نی

 .ماهیت عرفی تعهد خلع سالح هسته ای را تائید کرده است

کرده   مطرح  را  زیر  موارد  خود،  های  استدالل  و  مستندات  در خصوص  مارشال،  جزایر  جمهوری 

 :است
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به  -1 مربوط  تعهدات  انجام  از  است(  شده  تصریح  آنها  نام  )که  ای  هسته  سالح  دارندگان  اینکه 

انعقاد معاهده مربوط، خودداری کرده اند؛ در مورد هند و  ای و  برگزاری مذاکرات خلع سالح هسته

ان پی تی متضمن یك تعهد عام الشمول حقوق بین الملل   6پاکستان، شاکی معتقد است که ماده  

 .می باشد

 اینکه حقوق بین المللی عرفی را نقض کرده اند -2

 .ده اندو اینکه از رعایت حسن نیت در ایفای تعهدات بین المللی خودداری نمو -3

در نتیجه این کشور معتقد است که عملکرد دارندگان سالح هسته ای در نگهداری و توسعه برنامه  

دارندگان سالح هسته   این  بنابراین،  است.  الملل«  بین  آشکار حقوق  ای، »نقض  تسلیحات هسته 

 :ای، از تعهدات حقوقی بین المللی زیر تخلف کرده اند

 الشمول(  عام   تعهدی و  معاهده هم عنوان  به) تی پی ان  6ماده   -1

 حقوق بین الملل عرفی  -2

 .حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی -3

 

 مواضع و واکنش های طرفهای شکایت  -گفتار سوم  

های  دادخواست در دیوان الهه ثبت شده است، اما هنوز امریکا و هیچ یك از طرف  3هرچند فعالً  

دارنده سالح هسته ای خطاب رویکرد این   9ارشال همه  این شکایت که در مواضع دولت جزایر م

کشور قرار گرفته اند، به آن واکنشی نشان نداده اند. یکی از علل سکوت در این زمینه، جلوگیری  

تواند دادگاهی   از دامن زدن به محتوای شکایت مذکور در رسانه های گروهی است که خود می 

  .ه ای علیه این قدرتها ایجاد نمایدبین المللی را در سطح افکار عمومی و رسان

این  از  رژیم صهیونیستی گفته است که  پائول هیرسچون، سخنگوی وزارت خارجه  این میان،  در 

اینکه تل آویو عضو معاهده منع سالح های هسته ای نیست،   دادخواست بی خبر بوده و »بدلیل 

 .«این شکایت به ما مربوط نمی شود

الح هسته ای، دولت چین تنها کشوری است که بارها از تحقق خلع  بازیگر مجهز به س  9در میان  

همراهی   عدم  از  آگاهی  ویژه  به  مختلف  دالیل  به  کشور،  این  است.  کرده  دفاع  ای  هسته  سالح 

امریکا و روسیه با خلع سالح هسته ای، تحقق خلع سالح در این عرصه را در بیانیه ها و موضاع  

المللی چنان به صورت قاطع    رسمی و حتی اسناد و پیش نویس های  پیشنهادی به مجامع بین 

دیگر   حال،  این  با  باشد.  می  ای  هسته  سالح  فاقد  خود  کشور،  این  گوئی  که  است  کرده  مطرح 

دارندگان به شدت نسبت به نابودی سالح ها و ذخایر هسته ای خود حساس بوده، عمالً مسیری را 

  .دهه گذشته هرگز ممکن نشده است 4طی در پیش گرفته اند که توافق جهانی در خصوص آن 

 

 نتیجه گیری 
 وضعیت  ای،هسته  هایسالح  مختلف  هایزمینه  در   حقوقی  خاص  و  عام  قواعد   وجود  علیرغم

 سه   در  ایهسته  سالح  المللبین  حقوق.  نیست  چرا  و  چون  بی  و   شفاف  هنوز  سالح  این  حقوقی
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  کیفی   و   کمی   کارکردهای   آن،  کامل   حذف   و   سالح   این  از  استفاده  منع   تکثیر،  و   تولید  منع  یعرصه 

 انعقاد  طریق  از  موضوع  ای،هسته   هایسالح  اشاعه  و  تولید  منع  زمینه  در.  است  داشته  متفاوتی

 مناطق   برخی  ساختن  عاری  و  افقی  اشاعه  و  تولید  منع  روشهای  اتخاذ   و  جانبه  چند  یا  دو  معاهدات

  معاهدات   برخی   چه  اگر .  است  شده   دنبال   ایهسته  آزمایشهای   انجام  منع   و  ایهسته  هایسالح  از

 به  هنوز  پاکستان  و   هند  و   اسرائیل  مثل  کشورها  برخی  و   نشده   االجراالزم  هنوز  CTBT  مثل

  جامعه  ناهمگون  و   پیچیده  شرایط  در  ولی   اند،نپیوسته.  تی .  پی .  ان  معاهده   و  مذکور  معاهده 

 . است شده هبرداشت مسیر این در خوبی گامهای گفت باید  کنونی المللیبین

 مشمول  کنون  تا  موضوع  این  که  گفت  باید  ایهسته   سالح  از  استفاده  یا   تهدید   ممنوعیت  مورد  در

 عرصه   این  به  صراحتاً  که  اسنادی  مهمترین  و  نگرفته  قرار  المللبین  حقوق   خاص  قاعده  هیچگونه

. نیستند  اربرخورد  الزامی  قدرت  از  ایهسته   کشورهای  تضمینات  و  ها قطعنامه  مثل  اند،پرداخته 

  الملل، بین  حقوق   عام  و  مستقیم  غیر  قواعد  از  بیشتر  ایهسته   سالح  از  استفاده  یا   تهدید  ممنوعیت

  تالشهای.  شودمی  استنباط  بشردوستانه   حقوق   و   مسلحانه  درگیریهای   بر  ناظر   قواعد   بویژه

 نرسیده   جایی  به  هنوز  ایهسته   سالح  از  استفاده  یا  تهدید  ممنوعی  شدن  قراردادی  برای  المللیبین

ویژگی    .است چنان  از  ای  که سالح هسته  زمانی  تا  قانونی،  عدم صراحت  به  به  توجه  با  بنابراین 

تخریبی و زیانبار برخوردار است، استفاده از این سالح حتی در مقام دفاع مشروع، در پرتو قواعد  

ید نسل جدیدی از عام حقوق بین الملل نمی تواند مشروع و قانونی تلقی شود. اما در صورت تول 

بر   حاکم  کلی  مقررات  و  بشردوستانه  حقوق  عام  قواعد  الزامات  با  آن  ویژگی  که  ای  سالح هسته 

مخاصمات مسلحانه در تضاد نباشد، در وضعیت فعلی )خالء قانونی( نمی توان چنین سالحی را در  

 زمره سالح های ممنوعه دانست. 

 کشورهای   عرصه  این  اصلی  بازیگران  ینکها  دلیل  به  موجود،  ایهسته   هایسالح   حذف  مقوله

  و  سالح  خلع  برای  متحد  ملل  منشور  صراحت  علیرغم  و  داشته  را  توفیق  کمترین  باشند می  ایهسته 

  سیاسی  تمجیدهای   و   اخالقی  های توصیه  حد  از  عمل  در  موضوع،  این  خاص   هایکمیته   تشکیل

 .است نرفته فراتر

  چنین   است،  شده  صادر  عمومی  مجمع  سوی  از  اخیر  ایساله  در  که  هاییقطعنامه  تعداد  به  توجه  با

 در  ایتازه  جوش  و  جنب  دادگستری،  المللیبین   دیوان  مشورتی  نظر  صدور  بعد  که  رسد  می  نظر  به

 المللبین   حقوق   زودتر  چه  هر  تا  شده  ایجاد  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  و  کشورها  میان

 . شود تنظیم المللیبین هداتمعا   قالب در مختلف  هایعرصه در ایهسته  تسلیحات

محدودیت های    و  آن  راه  سر  بر  موجود  موانع  و  ایهسته   تسلیحات  المللبین  حقوق   کم  موفقیت

ناظر بر رسیدگی دیوان به دعاوی بین المللی بسیار زیاد بوده و دیوان کمتر قادر به اعالم صالحیت  

تبدیل کردن خواست اما صرف  است  استماع دعاوی  قابلیت  پذیرش  دادخواستی و  به  ه یك دولت 

بین المللی و کشاندن آن به دیوان بین المللی دادگستری، از جهات متعدد سیاسی و تبلیغی واجد  

اهمیت است. این اقدام، حتی اگر توسط دیوان نیز پذیرفته نشود، افکار عمومی جهانی را نسبت به 

ازن بین المللی می شمارد،  محتوای اعتراض رسمی دولت شاکی به رفتاری که آن را تخلف از مو
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به   از قضاوت دیوان، نسبت  فارغ  تا  امکان خواهد داد  افکار عمومی  به  امر،  این  جلب خواهد کرد. 

به بررسی و قضاوت پرداخته، حتی طرفهای شکایت را   عملکرد دولتهای خوانده و طرف شکایت، 

 .محکوم نمایند

ر بزرگ  بینی، گامی  عنوان کشوری ذره  به  مارشال  المللی جزایر  بین  امنیت  و  راستای صلح  ا در 

برداشته است. این اقدام، آغازی برای گشایش مسیری جدید به پهنای جامعه بین المللی است که  

المللی  بین  دیوان  از  را  تقاضا  همین  و  نهاده  گام  آن  به  توانند  می  ای  غیرهسته  دولتهای  همه 

ئی و سیاسی( بنمایند. با فعال شدن  دادگستری )و دیگر مراجع بین المللی حتی مراجع شبه قضا

این مسیر و به رغم موانع و محدودیت های صالحیتی، امکان اعمال فشار بر دارندگان سالح هسته 

ای برای حرکت به سمت نابودی تضمین شده ذخایر خود تحت نظارت بین المللی مستقل و موثر،  

 .به باالترین سطح ممکن خواهد رسید
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concerning the laws and customs of war. Russles, 27 August 1874.  

دوم   زمینی،    1899کنوانسیون  جنگ  عرفهای  و  قوانین  به  راجع   Convention withالهه 

respect to the laws and customs of war on land (HAGUE, II) (29 July 1899); 

چهارم   زمینی،    1907کنوانسیون  عرفهای جنگ  و  قوانین  به  راجعه  مورد  در   Laws andالهه 

customs of war on land (HAGUE, IV); October 18, 1907.  

های   کنوانسیون  به  الحاقی  اول   Protocol additional to the Genava؛  1949پروتکل 

conventions of 12 august 1949, and relating to the protection of victims of 

international armed conflicts (protocol 1) Adopted on 8 june 1977.  

 ;The charter of the united nationsمنشور ملل متحد؛ 

 Treaty on the(. NPTمعاهده منع گسترش سالح های هسته ای )موسوم به پیمان ان . پی.تی  

non proliferation of nuclear weapons, 1968;  

 .Partial Test Ban Treaty (PTBT)،  1963اوت    5معاهده منع جزئی آزمایش های هسته ای  

Formal Title: "Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in 

Outer Space and under Water; 

ای   آزمایش های هسته   Comprehensive Test Ban.  1996سپتامبر    24معاهده منع جامع 

Treaty (CTBT), New York on, 24 september 1996; 

به شماره های:    قطعنامه عمومی سازمان ملل متحد   20 november (xiv) 1378های مجمع 

1959; 1664 (xvi) 4 december 1961; 1652 (vvi) 24 november 1961; 1653 (xvi) 

24 november 1961; 1577 (xv) 20 december 1960; 1578 (xv) 20 december 

1960; 1576 (xv) 20 december 1960; 1380 20 november 1959; A/RES/62/59, 5 

Dec. 2007; A/RES/62/56, 5 Dec. 2007; A/RES/62/51, 5 Dec. 2007; 

A/RES/62/42, 5 Dec. 2007; A/RES/62/39, 5 Dec. 2007; A/RES/60/46, 8 Dec. 

2005; A/RES/60/48, 8 Dec. 2005; A/RES/60/49, 8 Dec. 2005; A/RES/60/50, 8 

Dec. 2005; A/RES/60/52, 8 Dec. 2005; A/RES/60/70, 8 Dec. 2005; 
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A/RES/60/76, 8 Dec. 2005; A/RES/60/88, 8 Dec. 2005; A/RES/60/95, 8 Dec. 

2005; 

به سازمان   و چین  فرانسه  آمریکا،  ایاالت متحده  انگلیس،  روسیه،  بیانیه های مشترك کشورهای 

های   شماره  به  ترتیب  به  که  متحد   ,S/1995/265, S/1995/264, S/1995/263ملل 

S/1995/262, S/1995/261  .در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است 


