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ي هـا  ارزشي هسته اي، حقوق بین الملل کیفري، جنایت بـین المللـی،   ها سالح :کلیدي گانواژ
  . بشري، جرم انگاري بین المللی، پارادایم کالسیک، پاردایم در حال ظهور

  

  

  

  هاي هسته اي را م انگاري کاربرد سالحرمسئله جامروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله 
در پارادایم کالسیک مبتنی بر نظم  .دنموارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی پ می توان از منظر دو 

در راي  تريسحقوق بین الملل و در بستر یافته هاي دیوان بین المللی دادگ و حاکمیت محور وستفالیائی
یک جنایت بین المللی نه  کاربرد سالح هسته اي نه ممنوع بوده وبه طریق اولی صرف، 1996مشورتی 

. ین الملل هستیمما مدعی و شاهد ظهور تدریجی پارادایمی تازه در حوزه حقوق باما . قلمداد می شود
قطعی در  یمانعنمی تواند  ها دولتاشته و حاکمیت دویژه  یهاي بشري جایگها ارزش که در آن یدایماراپ

اگرچه بررسی  برخی مسائل در چارچوب این پارادایم ممکن . شودقاعده اي خاص به نفع بشریت  گیري شکل
شود اما به هر حال آن واقعیتی است که در است به نتایجی غیر قابل قبول از منظر پارادایم اول منتهی 

 تتثبیو در این پاردایم در حال ظهور . نهایت جامعه بین المللی دولت محور بایستی دیر یا زود آن را بپذیرد
و واجد  بودهنظم عمومی  و بر هم زنندهد سالح هسته اي ناقض قواعد آمره برناشده حقوق بین الملل کار

ي هسته اي از منظر این ها سالحاز این رو کاربرد . می باشد المللی بین یاتگانه متشکله جنا هعناصر س
پارادایم در حال ظهور، بر خالف پارادایم کالسیک حقوق بین الملل، می تواند یک جنایت بین المللی قلمداد 

  .شود

 چکیده
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  مقدمه 
سالح هسته اي به عنوان آخرین دستاورد تکنولوژیک بشر در حوزه تسلیحات، مخرّبترین ابزار 

ي ها سالحسایر قابل قیاس با حتی شدت اثرات ناشی از کاربرد آن . نظامی ساخته بشر است
دیوان بین المللی  ها سالحل کنترل و فوق العاده مهیب این بآثار غیر قا .نیست 1جمعیکشتار 

به این ، )ي هسته ايها سالحدر خصوص ممنوعیت کاربرد (1996دادگستري را، در راي مشورتی
ي هسته اي در زمان و مکان نگنجیده و کاربرد ها سالحنتیجه رهنمون ساخت که اثرات کاربرد 

 2.را به نابودي بکشاند )اکوسیستم(زیست بومآنها می تواند حیات انسانی، تمدن بشري و کل 
ي ها سالحتلفات بسیار باالي ناشی از کاربرد . تجربه تاریخی نیز خود گویاي این واقعیت است

اي ناقص الخلقه در طول این شصت و چند هسته اي در هیروشیما و ناکازاکی و تولد نوزادیه
  3.سال حاکی از عمق فاجعه است

ي هسته اي از لحاظ کمی ها سالحبا توجه به اینکه در طول این شصت و چند سال از یک سو 
و کیفی توسعه یافته و از سوئی دیگر عدم امکان کنترل یا دفاع موثر یکی از ویزگی هاي ذاتی 

ت به تدریج با آشکار شدن هر چه بیشتر چهره خطرناك این انتظار می رف 4آنها شده است 
سالح و خطرات ناشی از کاربرد احتمالی آنها ، جامعه بین المللی در قبال کاربرد این گونه 

ي رویکرد قاطعانه گرفته و کاربرد آن را جرم انگاري کند؛ ولی تابه امروز به دلیل برخی ها سالح
در قبال کاربرد جامعه بین المللی بررسی رویکرد چرا که . مالحظات این امر محقق نشده است

که تا به امروز در این رویکرد هیچگونه ممنوعیتی عام و  نشان می دهدي هسته اي ها سالح
اگرچه در . ي هسته اي وجود نداردها سالحمطلق، اعم از عرفی یا قراردادي، در خصوص کاربرد 

                                                             
تهران (امیر حسین رنجبریان، : ي کشتار جمعی ، مترجم ها سالحجمشید ممتاز، حقوق بین الملل : نک .1 
  .12.، ص)1375انتشارات دادگستر ،:

2   . ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 
8 July, 1996, Para .35. 

خود را بر فراز شهر ناکازاکی  (little boy)آمریکا سالح هسته اي موسوم به پسر کوچک  1945آگوست 6در  . 3
بار بمب هسته  آگوست، به فاصله سه روز، آمریکا این 9در . نفر شد140000منفجر نمود، که منجر به کشته شدن

  .را کشت100000را روي شهر هیروشیما منفجرنمودکه (Fat man)اي موسوم به مرد چاق
See: Nuclear Weapons: History of Nuclear Weapons", p.1. 
Available in:  (http://www.comeclean.org.uk/articles.php?articleID=118) 

برابر مخربتر از دو بمب استفاده شده علیه  30کالهک هسته اي با قدرتی نزدیک به  29000امروزه بالغ بر  .4 
رود  ل آثار بسیار مخرب آن، انتظار میبا توجه به عدم وجود دفاع موثر در قبا. دارد قرارژاپن، در اختیار کشورها 

  .تقریباً به همان اندازه افزایش یابدتلفات ناشی از آن نیز 
See: "Nuclear Weapons: Who Has Nuclear Weapons?” p.1 
. Available in: (http://www.comeclean.org.uk/articles.php?articleID=110 
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این  ،١(NWFZ)ي هسته ايها سالحبرخی موارد، مثل معاهدات ناظر برایجاد مناطق عاري از 
جنبه منطقه اي داشته و در موارد بوده و ممنوعیت قابل احراز است ولی کامالً جزئی و محدود 

و موافقتنامه هاي دوجانبه میان کشورهاي دارنده  2(NPT)دیگري  مثل معاهده منع گسترش
ته اي در خصوص تحدید و کنترل تسلیحات، به  مسئله کاربرد پرداخته نشده و ي هسها سالح

حتّی در برخی از موارد دیگر، مثل  معاهده ممنوعیت جامع آزمایشات هسته اي، این معاهده 
 ههمه این رویه ها درآینده می توانند به همرا اگرچه از این رو. اصوالً الزم االجرا نشده است

قاعده عرفی در خصوص یک در شکل گیري  )Opinio Juris(ور بین المللیباورحقوقی الزام آ
ولی تا به امروز این ممنوعیت به  3دنسهیم باش ي هسته اي موثر وها سالحممنوعیت کاربرد
شکل نگرفته  ها دولتط میان بي هسته اي در رواها سالحجرم انگاري کاربرد عنوان شاخص 

کلی حقوق توسل به زور و حقوق بشر دوستانه بین المللی اصول فارغ از برخی از اینرو  .است
در خصوص  کلی حاکم برکاربرد کلیه تسلیحات، که می تواندتحت شرایطی خاص ممنوعیتی

ي هسته اي، فاقد چنین ها سالحي هسته اي به همراه داشته باشد، حقوق خاص ها سالحکاربرد 
  .ممنوعیتی کلّی است

؛ می باشدب پارادایم کالسیک حقوق بین الملل مطرح در چارچو همه این مباحث البته
ي هسته ها سالحمانع ازشکل گیري ممنوعیت صریح کاربرد  ها دولتپارادایمی که در آن اراده 

ن پارادایم مفهوم حاکمیت بر در ای. اصلی جرم انگاري آن بوده است عناصرایبه عنوان یکی از 
ي ها سالحهاي بشري سایه افکنده و مانع از اتخاذ موضع شدید وکیفري در قبال کاربرد  داده

به عنوان حتی دیوان بین المللی دادگستري، هسته اي شده است؛ پارادایمی که در چارچوب آن 
از  حقوقی ترین نهاد بین المللی  نتوانسته حکم به ممنوعیت کاربرد سالح هاي هسته اي دهد

حقوق بین الملل، نه می توان صرف  کاربرد  )حاکمیت محور( پارادایم کالسیکن ای در این رو
  .سالح هسته اي را ممنوع دانست و نه آن را یک جنایت بین المللی قلمداد نمود

، بایستی در مفهوم بشر محور راستاي تعدیل دیدگاه دولت محور به حقوق بین المللدر اما
نظم حقوقی بین المللی کالسیک، که صرفاً حول . ک شدنظم حقوقی بین المللی قایل به تفکی

شکل می گیرد و نظم حقوقی جدید که حول محور حقوق و منافع بشریت شکل  ها دولتمحور 
این امر حاکی از وجود مرحله گذر خاص به سمت توسعه نظم حقوقی بین المللی . می گیرد

                                                             
1. Nuclear –Weapons –Free-Zone (NWFZ). 
2. Non Proliferation Treaty(NPT)  
3.  See:  ICJ, op.cit. p. 255, para.73. 
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نظم جهانی مبتنی بر نظم عمومی بین ها انتظار یک  در این راستا  امروزه ملت. جدید می باشد
المللی جدیدي را دارند که نمونه بارز آن نیاز به ایجاد نهادهاي موثر براي برقراري عدالت 

  . به عبارت دیگر، یک نظم جهانی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل جدید. کیفري می باشد

   )ي هسته ايها سالحبرد از جمله مسئله کار(بین المللیکلیه مسائل در بررسی  از این رو
در پارادایم اول، تنها بازیگران جامعه . مختلف به بررسی مسئله پرداختمی توان از دو پارادایم 

ولی در . بوده و جامعه بین المللی کامالً دولت محور و حاکمیت محور است ها دولتبین المللی، 
در برابر رویکرهاي بشري به حقوق بین الملل تا حدودي تعدیل   ها دولتپارادایم دوم  حاکمیت 

رویکرد مبتنی بر پارادایم دوم به حقوق بین االملل رویکرد . شده و آن اقتدار سابق را ندارد
  .جدیدي می باشد که در راستاي توسعه وتحول تدریجی حقوق بین الملل قابل توجیه می باشد

تعدیل در حقوق بین الملل حاکمیت محور در درجه  مالك و ضابطه براي تشخیص و احراز
دیر زمانی مسائلی همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه،  ها دولت. ستها دولتاول اراده خود 

خود می دانستند و آن را ) قوانین(را در حوزه صالحیت انحصاري... نحوه برخورد با اتباع و 
در قالب  ها دولتولی به تدریج در رویه خود برخاسته از حاکمیت مطلق خود قلمداد می کردند، 

منشور  2ماده  7معاهدات و عرف بین المللی این دایره صالحیت انحصاري مندرج در بند 
ي دیوان أکه در ر  )ها دولتحاکمیت مطلق ( محدودتر شده و دیدگاه لوتوسی به حاکمیت

یه مطرح شده کم رنگتر در عواي فرانسه علیه ترک1927دائمی دادگستري بین المللی در سال 
ست، مفاهیمی ها دولت،که مفهومی اعم از  1»جامعه بین المللی در کل«امروزه . شده است

و موضوعات حقوق بشري را  2همچون مداخله بشردوستانه را در رویه و عرف بین المللی پذیرفته
عملکرد  ها دولتدر کنار عملکرد . نمی داند ها دولتدر گستره صالحیت انحصاري 

در بسترایجاد شوراي ( ي بین المللی، باالخص سازمان ملل متحدها سازمانهائی مثل  موجودیت
متعدد دیوان بین المللی  محقوق بشر، قطعنامه هاي مجمع عمومی و شوراي امنیت وآرا

  .   دادگستري، موئد این برداشت و استدالل می باشد
در کل می توان گفت امروزه نظام حقوق بین الملل در حال گذر از سمت حقوق بین الملل 

آن پارادیم مبتنی بر حاکمیت مطلق . دولت محور به سمت حقوق بین الملل بشر محور است 
در این پارادایم در حال . ي بشري استها ارزشدر حال تغییر بر پارادایمی مبتنی بر  ها دولت

                                                             
1. International Community as a Whole 

قاسم آقائی ، مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت تا ضرورت، مجله پژوهش :  براي مطالعه بیشتر رجوع شود به .2
  .55-111،صص1383، 11حقوق و سیاست، شماره 
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هاي  هاي حاکمیتی غلبه دارند تحلیلها و بررسی ي بشري بر ارزشها ارزشظهور که در آن 
حقوقی احتماالً به نتایج متفاوتی خواهند رسید؛ نتایجی که شاید از منظر پاردایم کالسیک 

در این کار تحقیقی  نیز در مقام بررسی مسئله جرم انگاري . حقوق بین الملل پذیرفته نیست
ا پا را فراتر از پاردایم کالسیک حقوق بین الملل نهاده و از منظر ي هسته اي مها سالحکاربرد 

پاردایمی که هر چند تثبیت نشده . پاردایم جدید بشر محور به حقوق بین الملل نگاه می کنیم
  .ولی در نهایت بدان سمت نیل می کند

هاي هسته اي  در خصوص مسئله کاربرد سال حبه ذهن می رسد که با این اوصاف این سوال 
می تواند تاثیر گذار باشد؟ آیا جامعه بین المللی امروزي  ها دولتتا چه اندازه حاکمیت و اراده 

گامی به جلو برداشته و هاي بین المللی،  در راستاي توسعه  جایگاه بشر در تحلیل نمی تواند 
دلیل اینکه کاربرد ، به ي هسته ايها سالحي برخوردار از ها دولتتعداد محدود علیرغم مخالفت 

  ي بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را نقض ها ارزشي هسته اي ها سالح
ي ها ارزشمی کند کاربرد آن را جنایت بداند؟ در کل، آیا امروزه در چارچوب پارادایم  مبتنی بر 

ایت بین المللی ي هسته اي نبایستی جرم انگاري شده و به عنوان یک جنها سالحکاربرد  ،بشري
قلمداد شود؟ اینها همه مسائلی هستند که در چارچوب پارادایم جدید و نو ظهور حقوق بین 

  .ي بشري است، می توان به آنها جوابهاي قانع کننده اي دادها ارزشالملل که مبتنی بر 
  

  بسط مفهوم پارادایم جدید حقوق بین الملل: گفتار اول 
هرچند در خصوص نقطه آغازین حیات حقوق بین الملل نمی توان نظر قاطعی داشت ولی در 
خصوص ماهیت این حقوق می توان عنوان نمود که آن همیشه به تبع تغییر و تحوالت صورت 

. می باشدگرفته در جامعه انسانی در حال تغییر و تحول بوده و چهره آن همیشه متفاوت از قبل 
یکی از .اقتضاي تکامل جوامع انسانی این حقوق نیز توسعه و تحول یافته است بدین معنی که به

 24نقاط عطف تاریخی که بر اثر آن حقوق بین الملل روند تحولی فزاینده اي پیدا کرده است، 
با انعقاد این معاهدات، مفاهیم حقوق . ، زمان انعقاد معاهدات صلح وستفالی می باشد1648اکتبر

ي مستقل ها دولتمعناي امروزین کلمه یعنی متشکل از به  عه بین المللیبین الملل و جام
براي  از آنجائیکه مفهوم حاکمیتSchreur, 1993).  (447: داراي حاکمیت شکل گرفت

 2003:872 ,) گوینداولین بار در این معاهدات مطرح شده به آن حاکمیت وستفالیائی نیز می 
Jakson).  

از مشخصات بارز حقوق بین الملل زاده معاهدات وستفالی این است که با مفهوم حاکمیت 
با این تعبیر جامعه بین المللی وستفالیائی اجتماعی از . پیوند خورده است ها دولتمطلق 
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این رویکرد وستفالیائی به حقوق بین الملل آثار .واحدهائی است که واجد حاکمیت می باشند
در این رویکرد هیچ قدرتی فراتر از دولت وجود نداشته و قواعد حقوق . را داردخاصی نیز به هم

ي بزرگ در ها دولتباالخص  ها دولتبخش عمده اي از زمانی معتبر است که  اصوالً بین الملل
تا حد  همچنین در این رویکردکشورها بایستی. به آن رضایت داده باشندحوزه هاي مربوطه، 

هاي ناشی از صلح و امنیت بین المللی دولت  با توجه به ضرورتده و مستقل قلمداد ش امکان
براي بیش از این رویکردبه حقوق بین الملل . کمترین محدودیت بر آزادي آنها وارد شودمحور،

دو قرن منشأ ثبات در جامعه بین المللی بوده و از طریق ایجاد تضمینات قانونی بر علیه مداخله 
نظم جهانی را پرورش داده  و  ،ي بین المللی و توسعه حقوق بین المللها سازمانخارجی، ایجاد 

  .)Ibid:789(در کل منشاء صلح و امنیت بوده است 

اما بعد از معاهدات وستفالی حقوق بین الملل به تدریج متحول شده است؛ چرا که جامعه بین 
امروزي همان هائی  اقتضائات جامعه بین الملل. المللی و رابط بین المللی متحول شده است

تحوالت مزبور به  ترین مهمیکی از . ه استنیستند که جامعه اروپائی قرن هفده با آن مواجه بود
چرا که حقوق بین الملل بازیگران . در نظام حقوق بین المللی بر می گردد ها دولتجایگاه  و نقش 

ی غیردولتی، شرکتهاي فرا ملی ي بین المللها سازمان. پذیرفته است ها دولتدیگري را نیز در کنار 
جامعه بین المللی دیگر منحصر به اجتماعی . وحتی اشخاص خصوصی نیز وارد این عرصه شده اند

 تدر حال تغییر اس ها دولتي حاکم نبوده و ساختار مبتنی بر قدرت انحصاري و مطلق ها دولتاز 
  .(Schreur, 1993: 449-456)  تحوالتی به تدریج در زمینه ساختاري حقوق بین الملل رخ

  1.است شده ها دولتداده و منجر به تعدیل قدرت و حاکمیت مطلق 

                                                             
در حوزه حقوق  .افراد  نیز حق طرح دعوي را دارند) مثالً در دیوان اروپائی حقوق بشر( در حوزه حقوق بشر، .1

هاي خصوصی  افراد و شرکت)به عنوان مثال، در چار چوب کنوانسیون واشنگتن و ایکسید( المللیهاي بین  داوري
در حوزه تجارت بین الملل،  در مواردي مثل موافقت نامه گات و .طرح دعوي نمایند ها دولتنیز می توانند علیه  

عضویت به سایر واحد هایی اکنون سازمان تجارت جهانی ، عضویت محدود به واحدهاي دولتی نیست؛ بلکه حق 
در حوزه .که از استقالل و خود مختاري کامل در چارچوب روابط تجاري خارجی برخوردارند نیز داده شده است

حقوق بین الملل کیفري، بر طبق اصول نورنبرگ در قبال ارتکاب جنایات بین الملی مصونیت مقامات دولتی و 
زمانیکه قواعد : نورنبرگ مقرر می داردگاه ببین المللی کیفري نظامی داد .استناد به قوانین دولتی پذیرفته نیست

بین المللی که از بشر حمایت می کنند با قوانین دولتی در تعارض قرار گیرند بایستی قواعد دولتی کنار گذاشته 
ائید قرار حقوق بین الملل امروزي این وضعیت مطرح شده در محکمه نورنبر گ را پذیرفته و آن را مورد ت. شوند

  .داده است و عنوان نموده که در حوزه جنایات جنگی اطاعت از قوانین داخلی پذیرفته شده نیست
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حق ر، توسط اصولی همچون دموکراسی، حقوق بش ها دولتو قدرت  در واقع امروزه حاکمیت
جنایات  مفاهیمی همچون در این خصوص. به چالش کشیده شده است... وتعیین سرنوشت 

همگی  ،جنگی، محیط زیست ، سالح هاي کشتار جمعی و کشور هاي ضعیف و عقب مانده
  (Jakson,2003:788).ایجاد می کنند ها دولتمطلق  موانعی را بر سر راه دکترین حاکمیت

الملل دارند و ي حاکم نقش اساسی در سیستم حقوق بین ها دولتهم  اگرچه هنوز از این رو
به  ، ولیهیچ سند قطعی در این خصوص وجود ندارد که این سیستم در حال فرو ریختن است

نظر می رسدکه ساختار کالسیک حقوق بین الملل دیگر نمی تواند جوابگوي ساختار غیر 
اف از روي انحر به این دلیل است که ادبیات جدید در خصوص حاکمیت. متمرکز امروزي شود

بدین معنی که در این راستا  .)(A. Lake, 2003:321اصل حاکمیت وستفالیائی تاکید دارد 
 ها دولت دلیل تغییر ساختار جامعه بین المللی، حقوق بین الملل و حاکمیت که بهالزم است 

جامعه بین المللی براي هماهنگی با تحوالت انتظار می رود در واقع . 1یافته و تعدیل شودتغییر
مفهوم کالسیک  و وستفالیائی حاکمیت را تغییر داده و مفهوم هاي مختلف، رخ داده در حوزه 

بدین . یعنی تعریفی پویا و مجدد از حاکمتی وستفالیائی. حاکمیت مدرن را جایگزین آن سازد
 P.Nagan, FRSA and)ه منظور بایستی پلی میان اخالق و قواعد حقوقی ایجاد شد

Hammer,2003,169) مشروط و  و  مفهوم حاکمیت مجددأ تعریف شود یعنی حاکمیت
                                                             

ها در عرصه بین المللی، که عمدتاً نیز حاصل تغییر رویکرد حاکمیت محور به بشر محور  اما ظهور این موجودیت . 1
می باشد، تنها در آن حوزه هاي از حقوق بین الملل بودن  حقوق بین الملل در پرتو توسعه مکاتب جامعه شناختی 

از . ي انسانی تا حدودي تعدیل شده استها ارزشدر مقابل  ها دولتتحول ایجاد نموده که تئوري حاکمیت مطلق 
سوئی دیگر، امروزه افکار عمومی  بین المللی در راستاي افزایش جایگاه فرد در ساختار جامعه بین المللی، چه 

ي غیردولتی، در برخی از حوزه هاي حقوق بین ها سازمانبصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم و در قالب 
اما حوزه کنترل تسلیحات و خلع سالح به دلیل در میان بودن مسائل امنیتی، همچنان . الملل اثر گذار شده است

امنیت ملّی خود  برايبیشتر اولویت را همچنان  ها دولتچرا که در این حوزه ، . دولت محور و حاکمیت محور است
ي بین المللی غیر ها ازمانساز این رو . حوزه اي که عمدتاً بر داده هاي حاکمیتّی مبتنی است. قائل می شوند

همچنین افکار عمومی بین المللی با وجود تالش هاي چندین و  دولتی  علیرغم توسعه کمی و کیفی خود و
چندساله، بدلیل برخورد با مانع عظیم حاکمیت، نتوانسته اند این حوزه را آنچنان که باید و شاید تحت تاثیر قرار 

هاي گسترده  و مخالفت مهم در این حوزه سازمان بین المللی غیر دولتی 20بر رغم وجود بالغ به  بنابراین. دهند
مردمی در کشورهاي مختلف تاثیر گذاري اینها روي مساله  ممنوعیت  کاربرد سالح هاي هسته اي به نظر ناچیز 

  .می رسد
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توسط فرایند ها  در این بستر مفهوم کالسیک حاکمیت. ها دولتمطلق  به جاي حاکمیت  مقید
و . در حال شکل گیري مجدد خواهد بود ،و ساختارهاي نظم جهانی و منطقه اي در حال تغییر

ي حقوق بشري و ها ارزشحاکمیت مشروع، در چارچوب حقوق و اخالق، با حفظ و رعایت 
ي بشري و اخالقی ها ارزشمیان کشورها از منظر حقوق و  و مرزهايدموکراسی پیوند خورده 

د حاکم بر جنگ، در چارچوب جامعه بین المللی گسترده تر، قواع. اهمیت کمتري خواهند یافت
ترتیبات دولتی سابق را ...وو محیط زیست رهاي تسلیحاتی، جنایت جنگی،  حقوق بش سیستم

  .) (١H.Jakson, 2003:801تغییر داده و تعدیل خواهد نمود

ها  و تغییرات همگی حکایت از گذر از پاردایم کالسیک حقوق بین الملل به  این وضعیت
روندي که کوفی عنان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان . سمت پارادایم جدید دارند

اي نهادهاي بعد از جنگ جهانی دوم بر«:بیان نموده استچنین ملل متحد به زبانی شیوا آن را 
اخته شده بودند در حالیکه ما امروز در دنیاي س(National world) یمل جهانی
عصر جهانی شدن نیاز به اشتغاالت جهانی دارد هر  .زند گی می کنیم Globalword)(جهانی

دولتی در ابتدا با عدم اعتماد، سوء ظن و رفتار خصمانه  گونه تحولی در برداشتمان از حاکمیت
-Ibid: 777) ».گوییمب مداکه نهایتاً بایستی به آن خوش اما آن تحولی است. مواجه خواهد شد

787)   

حقوق بین الملل کیفري یکی از شاخه هاي حقوق بین الملل است که در آن امروزه به تدریج 
ي بشري جایگاه ویژه یافته و حتی در مواقعی بر داده هاي حاکمیتی مرجح شناخته ها ارزش
. در این شاخه حقوقی شمه هائی از پارادایم نوظهور حقوق بین الملل دیده می شود .استشده 

نوید  و اراده آنها، ها دولتدر بستر تعریفی جدید از حاکمیت  در واقع حقوق بین الملل کیفري
بخش گذر از سمت پارادایم کالسیک حقوق بین الملل به سمت پارادایم جدید حقوق بین المل 

  .می باشد

  

                                                             
  حاکمیت تعدیل در مفهوم نوین از حاکمیت ، )1بایستی در این خصوص به دونکته مهم نیز  توجه داشت  .1

دولتی ممکن است به برخی از  چرا که حذف کامل و یکباره مفهوم حاکمیت. می شود نه اینکه کالً حذف شود
مفهوم بنیادین براي درك  از آن جایی که حاکمیت) 2. اصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل لطمه وارد سازد

حقوق بین الملل کالسیک است از این رو تغییر در آن می تواند برداشت افراد را از حقوق بین الملل به مخاطره 
  .اندازد
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  ي هسته اي به عنوان یک جنایت بین المللی ها سالحکاربرد : گفتار دوم
ي هسته اي نیاز به آشنائی مقدماتی با نحوه جرم ها سالحبررسی مسئله جرم انگاري کاربرد 

انگاري بین المللی و تطبیق کاربرد مزبور با مولفه ها و عناصر الزم براي جرم انگاري در بستر 
  .ها پرداخته می شود حقوق بین الملل دارد، که به ترتیب بدان پارادایم در حال ظهور

  

 فرایند جرم انگاري بین المللی : بند اول

، مرحله جرم کیفري هاي حقوقی ترین الزام حقوقی و آخرین گام در فرایند توسعه رژیم بیش
معنی که اقداماتی که مخّل نظم اجتماعی و  بدینBantekas, 2007) .(18انگاري است

بوده و خطر تهدید منافع جمعی را به شدید ترین حالت به همراه دارند  جمعیامنیت حیات 
شناخته شده و شدیدترین واکنش جمعی در قبال  جرمبایستی از سوي قانونگذار به عنوان یک 

  .ارتکاب آن صورت گیرد
ك فعلی که قانون براي آن مجازات تعیین کرده باشد اصوالٌ در حقوق کیفري هر فعل یا تر

بنابراین به صرف اینکه رفنتاري . جرم رفتاري است که قابل مجازات باشد از این رو. جرم است
باید ممنوعیت رفتار توام با ضمانت اجراي کیفري . ممنوع باشد آن عمل را نباید جرم دانست

ر فرد رفتاري را مرتکب شده باشد که قانونگذار به عبارت دیگ. باشد تا آن عمل جرم تلقی شود
از این رو  قواعد مربوط به جرم انگاري واجد دو . براي ارتکاب آن مجازات تعیین کرده است

اوالً اینکه ویژگی هاي رفتاري را که در نهایت جرم تلقی می شود را تعیین . ویژگی مهم هستند
این دو ویژگی همچنین . ئی را مطرح می کنندثانیاً بحث مجازات چنین نوع رفتارها. می کنند

در عرصه قواعد کیفري بین المللی مطرح بوده و در تبیین مفهوم جنایت بین المللی و احراز 
بطوریکه در احراز وجود قاعده کیفري بین . وجود قاعده کیفري بین المللی نقش اساسی دارند

هاي اساسی  می شود، بایستی به ویژگی المللی و تعریفی که از مفهوم جنایت بین المللی ارائه
  .قاعده کیفري بین المللی، یعنی ارتکاب رفتار ممنوعه و قابل مجازات بودن آن توجه داشت

عبارتست از فجیع ترین و  در نقطه برایند تعاریف متعدد از مفهوم جنایات بین المللی، آن
المللی به حدي است که به  شنیع ترین رفتار اجتماعی که شدت زیان رسانی آن به جامعه بین

، جامعه بین المللی در قبال آن، 1امنیت بشريصلح و  دلیل خدشه به نظم عمومی بین المللی و
                                                             

به نظر کمیسون حقوق بین الملل، اگرچه جنایت بر علیه صلح و امنیت بشري، ناشی از نقض فاحش یک تعهد  . 1
براي حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد، اما صلح و امنیت بین المللی متفاوت از صلح بین المللی، اهمیت اساسی 
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ي ها ارزشواکنش شدید از خود نشان داده و آنرا به  دلیل نقض فاحش و شدید تعهدات و
بنا به این . نمودهاست) جنایت بین المللی( ف به این عنوان بنیادین جامعه بین المللی، متص

یک جنایت بین المللی قلمدادشود بایستی ) اعم ازفعل یا ترك فعل(براي اینکه رفتاري  تعریف،
ت اثر نقض روي ساختار ي بنیادین جامعه بین المللی را نقض کند و شدها ارزشتعهدات و

آنرا جنایت »جامعه بین المللی در کل«ي باشد که اجتماعی ونظم عمومی بین المللی به حد ،
  . بین المللی تلقی کند

عامل  ها دولتدرعرصه حقو ق بین المل کیفري، مثل سایر حوزه هاي حقوق بین الملل، رویه 
بنابراین ماهیت و طبیعت زشت یک عمل، به تنهائی براي . مهمی در ایجاد قواعد می باشد

فی نیست؛ اگرچه این امر می تواند انگیزه الزم برا ي جرم جنایت قلمداد شدن آن عمل کا
اساساً تعیین اقدامات و رفتار هاي مشمول تعریف جنایات بین . انگاري آن عمل را تشکیل دهد

المللی و یا به عبارتی دیگر فرایند جرم انگاري بین المللی در پرتو آخرین رخدادها ي حوزه 
از  .)14:1383،کیتی شیایزري(اري صورت می گیرد اخالق، حقوق و عدالت کیفري هر روزگ

در گذر زمان مصادیق زیادي در  اینرو دایره مفهوم جنایت بین المللی همیشه متغیر بوده و
کمیسیون حقوق بین الملل تحت  1996گرچه در طرح پیش نویس. قرار گرفته اند  آنگستره 

 ولی  2گنجانده شد 1معدودي النهایه جنایات نایات بر علیه صلح و امنیت بشريعنوان ج
 3جنایت بین المللی 25 تا به امروزمتخصص برجسته حقوق بین الملل کیفري، شریف باسیونی، 

                                                                                                                                               
به نظر کمیسیون حقوق بین الملل صلح و امنیت بین المللی عبارتست از وجود حالت عدم . و امنیت بشري است

  شامل موارد گسترده تري دارد، در حالیکه صلح و امنیت بشري  ها دولتجنگ و اشاره بر روابط صلح آمیز میان 
می شودو نه تنها اعمال ارتکاب یافته از سوي یک دولت  بر علیه دولت دیگر را شامل می شود، بلکه حتی اعمال 

از سوئی دیگر عبارت صلح و امنیت بین المللی . ارتکاب یافته از سوي یک دولت بر علیه افراد را نیز شامل می شود
  .عینی تر از صلح و امنیت بشري استمنشور مفهومی   7مندرج در فصل 

See: Nina H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes, 
(New York: Oxford University Press, 2000. p.132. 

جنایت   ،جنایت زنوسید،جنایات جنگی  ،جنایت علیه بشریت ،جنایت تجاوز : این جنایات شامل  موارد زیر  بود .1
  . بر علیه سازمان ملل و کارکنان آن

2.see: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_4_1996.pdf- 

این جنایات شامل تجاوز ، جنایت علیه بشریت،  جنایات جنگی ،جنایت بر علیه سازمان ملل واعضاي آن، تصرف  .3
،سرقت مواد هسته اي، مزدوري  ،آپارتاید،  برده داري، شکنجه، آزمایشات غیر ها سالحاز یا استفاده غیر قانونی 

قانونی روي انسان، دزدي دریائی، هواپیما ربائی، اعمال غیر قانونی بر علیه دریانوردي، اعمال غیر قانونی بر علیه 
انونی بر علیه پست، قاچاق مواد اشخاص مورد حمایت بین المللی، گروگانگیري افراد غیر نظامی، اعمال غیر ق
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مبناي حقوق بین الملل «بنابراین اگرچه (Bassiouni, 1999:47) . را احصاء نموده است
و قانونگذاري بین المللی حاصل توافق  )85: 1370، هدایت اهللا فلسفی( »همبستگی عملی بوده

بطوریکه اصوالً نمی توان کشورها را  ،می باشد نه ناشی از اعمال قدرت فرادولتی ها دولتمیان 
  ولی با همه این . برخالف خواست و اراده شان نسبت به پذیرش قواعد حقوقی ملزم نمود

المللی، توانسته است برخی از مسائل ، حقوق بین الملل، به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین 
اقداماتی که به نظر جامعه بین المللی داراي مولفه هاي الزم براي جنایت تلقی شدن است رابه 

  . عنوان جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد

ماهیت همه جنایات و تعاریف آنها، نشان می دهد که هیچ مبناي دکترینی ویژه وجود ندارد 
تنها . ، براي درج یک عمل معین در گروه جنایات بین المللی باشدکه مبناي حقوقی دقیق

با وجود این، در رویکرد تجربی  . مبنائی که براي جرم انگاري وجود دارد عملی و تجربی است
به جنایات بین المللی نیز، براي درج یک عمل در لیست جنایات بین المللی، آن عمل یا 

به عبارت دیگر رفتار مطروحه یا . بین المللی باشد بایستی شامل عنصر ملی یا شامل عنصر
بایستی به سطحی بر سد که آن یک جنایت بر علیه جامعه بین المللی تلقی شود یا ارتکاب 

  1.عمل مزبور بایستی روي منافع بیش از یک کشور تاثیر بگذارد

                                                                                                                                               
مخدر،  تخریب یا سرقت منابع ملی،  اعمال غیر قانونی بر علیه محیط زیست،  قاچاق وتوزیع بین المللی اشیاء 

  .قطع کابلهاي زیر دریائی بین المللی، ارتشاء مامورین دولتی خارجی شهوت انگیز،
را ) بین المللی و داخلی( محتوي هیچ از یک از این دوعنصرتا به امروز دکترین حقوق بین الملل کیفري معنی و . 1

ن اینکه آیا یک نوع رفتار ویژه به آن سطح از غیر قانونی یباالخص هیچ معیار ویژه اي براي تعی. تعیین نکرده است
 در خصوص عنصر بین المللی تنها. بودن  رسیده است تا در قالب یک عنصر بین المللی تعریف شود، وجود ندارد

ي جامعه بین المللی، از طریق یک ویژگی مشترك، موسوم به ها ارزش ترین مهممی توان عنوان نمود که ارتباط با 
ي بنیادین بین ها ارزشبا این برداشت، حمله به . عنصر بین المللی منجر به ایجاد جنایات بین المللی می شود

در ابعاد گسترده می شود که جنایت برطبق  حقوق منجر به شکل گیري  یک جنایت ) صلح، امنیت و رفاه (المللی
  . بین الملل  قلمدا د می شود

البته برخی بر این باورند که امروزه در فرایند جرم انگاري بین المللی لزوماً نیازي به وجود عناصر فراملی و بین 
حانه داخلی است، که نمونه بارز آن نقضهاي حقوق بشردوستانه ارتکاب یافته در مخاصمات مسل. المللی نیست

که این امر خود حاکی از تحولی .واجد عنصر بین المللی نیست، مگر اینکه سایر کشورها تصمیم به مداخله بگیرند
  صورت گرفته است ها دولتاست که در جامعه بین المللی در خصوص قلمرو حاکمیت 

see: a)Chaerif Bassiouni, op.cit., p.331 
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می توان به این نتیجه رسید که امروزه هیچ معیار دکترینی براي  1در کل با بررسی دکترین
 تنها مسئله. هاي ویژه از اعمال، تحت عنوان جنایت بین المللی وجود ندارد طبقه بندي گروه

                                                                                                                                               
 seeB): Ilias Bantekas and Susan Nash, op.cit. p.9.  

  :واجد خصوصیات زیر می باشدنتونیو کاسسه معتقد است جنایت بین المللی  آ) الف  .1

ئی حمایت می کنند که براي کل جامعه بین المللی ها ارزشاز  )اعم از عرفی یا معاهده اي( مورد نقض قواعد) 1
یک نفع عمومی در مبارزه با چنین جرائمی،براي )2.کشورها وافراد الزام آور ندمهم تلقی شده و متعاقباً براي همه 

نهایتاً اینکه اگر مرتکب در یک ظرفیت رسمی عمل کرده ) 3.جامعه بین المللی در مفهوم جدید آن متصور است
لفانه را صورت دوژوره ، کشوري که شخص به نمایندگی ازسوي آن، عمل  متخه باشد، چه بصورت دوفاکتوو چه ب

  .مرتکب شده است از حق استناد به مصونیت ماموران دولتی بر طبق حقوق بین الملل عرفی محروم  می شود

see : Antonio Cassese, International Criminal Law , second edition, ( London: 
Oxford University Press,2008), pp.11-12 

بین المللی، شرایط الزم براي تلقی یک عمل ممنوعه به عنوان یک جنایت جنایت 20شریف باسیونی، با بررسی ) ب
وجود یک کنوانسیون بین المللی که عمل مزبور را )1: بین المللی را، در یک رویکرد تجربی، چنین برمی شمارد 

  ت یتصدیق حقوق بین الملل عرفی مبنی بر اینکه عمل مزبور یک جنا)2.یک جنایت بین المللی تلقی کند
تصدیق اصول کلی حقوق بین الملل  مبنی بر اینکه عمل مزبور  نقض قواعد حقوق ) 3.بین المللی تلقی می شود

بین الملل بوده و در خصوص آن طرح پیش نویس یک کنوانسیون  یا کنوانسیون ممنوع کننده آن رفتار نزد 
  هاي بین المللی مورد تائید باشد؛  نممنوعیت چنین رفتاري به موجب کنوانسیو) 4. دارد دحد وجوتسازمان ملل م

و اینکه در نوشته هاي محقّقین چنین ویژگی در ) اگر چه لزوماً بیان نکند که آن یک جنایت بین المللی است( 
  .خصوص آنرفتار، به رسمیت شناخته شده باشد

See:Chaerif  Bassiouni, op.cit., p.330 

ی یک جنایت بین المللی  تلقی می شود که این سه شرط زیر وجود باري کلمن معتقد است یک رفتار تنها زمان) ج
طراحی، مشارکت یا ارتکاب عمل بایستی شامل بیش از یک کشور شود؛ خواه به این دلیل که، ) 1:داشته باشد 

 قربانیان از اتباع کشورهاي مختلف باشند و یا،) اتباع کشورهاي مختلف در ارتکاب آن مشارکت دارند یا، ب)  الف
منافع جامعه ) الف :رفتار بایستی یا)2.وسایل و شیوه هاي بکار گرفته شده، مرزهاي بین المللی را در می نوردد) ج

هاي حقوقی بین المللی را براي جلو گیري یا کنترل موثر ارتکاب این  مکانیزم) بین المللی را تهدید کند یا، ب
مجرمامه بر سمیت شناخته شده بین المللی شود، بطوریکه رفتار مزبور شامل عناصر )3.اعمال  پیش بینی کند

متّهم را با هشدار غیر قانونی بودن عمل مواجه سازد، به عبارت دیگر هیچ گونه جنایت و مجازاتی بدون قانون، 
  .وجود ندارد
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تعیین کننده این است که آیا یک رفتار ویژه به این دلیل که آن جنایتی بر علیه جامعه بین 
هاي متعدد تاثیر می گذارد از طریق منابع حقوق بین الملل، به المللی است یا روي منافع کشور

خصوص حقوق بین الملل معیاري در این   ؟عنوان یک جنایت بین المللی تلقی شده است یا نه
 Dugard &Den) دقیق براي تعیین جنایات بین المللی پیش بینی  نکرده است

.Wyngaert, 1996: XVIII)   
رسد هر گروه از جنایات بین المللی، الگوي توسعه خاص خود را داشته رو  به نظر می  از این 
ي ها سالحو نمی توان الگوي واحدي براي جرم انگاري رفتاري هاي دیگر از جمله کاربرد  اند

  .هسته اي تجویز نمود

ابتدا بایستی در خصوص ي هسته اي ها سالحقبل از پرداختن به مسئله جرم انگاري کاربرد 
  1:ي هسته اي بین دو نوع جرم انگاري قائل به تفکیک شدها سالحکاربرد  جرم انگاري

در چنین جرم انگاري، نفس کاربرد سالح هسته اي در قالب یک : جرم انگاري مستقیم) 1
ظر از آثار آن در استفاده هاي خاص وموردي، یک جنایت بین المللی  فعل مستقل، و صرفن

بدین معنی که . روي ماهیت سالح هسته اي تاکید دارداین نوع جرم انگاري . قلمداد می شود
سالح هسته اي ماهیتاً همیشه ناقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است و نیازي نیست 
که براي جنایت تلقی شدن کاربرد سالح هاي هسته اي در هر مورد به ارزیابی رعایت یا نقض 

تدائاً، از روي آثار ویژه ناشی از کاربرد سالح، در چنین مواردي اب.قواعد بشر دوستانه پرداخت
سالح مزبور ممنوعه شناخته می شود و بعداً در مرحله کاربرد، هر نوع کاربرد آن جنایت 

  ي هسته اي می تواند یک جنایت ها سالحدر چنین مواقعی، کاربرد . شناخته می شود
  .بین المللی مستقل قلمداد شود

                                                                                                                                               
See: Barry Kellman," WMD Proliferation: An International Crime?"  The Non 
Proliferation Review, summer 2001, p.94.  availabel in: 

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a790420702~db=all~tab=content
~order=page 

 موسسه مطالعات و:تهران(ي هسته اي،ها سالحین الملل و نظام عدم گسترش نادر ساعد، حقوق ب: نک .1
  .268 - 269.، صص )1384هاي حقوقی شهر دانش ، پژوهش
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ي هسته اي صرفنظر از ماهیتی که دارند، در شرایطی ها سالح: مستقیم  غیر جرم انگاري) 2
می توانند بر اساس اینکه ناقض یک سري از قواعد حقوق بین الملل هستند،  به طور غیر 

در واقع در چنین وضعیتی نفس کاربرد سالح . مستقل یک جنایت بین المللی قلمداد شوند
  آثار خاص به بارآمده ناشی از کاربرد آنها، هسته اي یک جنایت بین المللی نیست، بلکه تنها 

از این رو این نوع . می تواند در قالب جنایتی دیگر، مسئله جرم انگاري کاربرد آنها را توجیه کند
کاربرد سالح هسته اي تنها از آنجائی که چرا . جرم انگاري، جرم انگاري غیر مستقیم می باشد

عناصر متشکلّه سایر جنایات می باشد، یک جنایت که منجر به آثار ویژه اي می شود که جزء 
در چنین وضعیتی، کاربرد آنها تنها وسیله مادي ارتکاب سایر جنایات بین  .تلقی می شود

عمدتاً  که این نوع جرم انگاري. است )مثل جنایت جنگی، ژنوساید، جنایت علیه بشریت(المللی
هم در وضعیت جنگ و هم در وضعیت صلح  ،روي آثار کاربرد سالح تمرکز دارد تا ماهیت سالح

  1.قابل تحقّق است

الزم به ذکر است که کاربرد سالح هسته اي هم در پارادایم کالسیک و هم در پارادایم در 
و در . حال ظهور حقوق بین الملل یک جنایت بین المللی غیر مستقل می تواند محسوب شود

  . بحث روي جرم انگاري مستقیم می باشد این خصوص هیچگونه چالشی وجود ندارد؛ بلکه عمده

تاریخ بیانگر این واقعیت است که پیوند کامالً  نزدیکی میان سالح و جنگ  از سوئی دیگر
: 1386، ساعد(که بدون وجود سالح تصور وقوع جنگ بسیار مشکل است  طوريه ب. وجود دارد

رو در حقوق بین الملل نیز  ناز ای. در واقع کاربرد سالح با پدیده جنگ عجین شده است. )18
آثار آنها، در چارچوب قواعد حقوق  ظر از ماهیت و ، صرفنها سالحقواعد مربوط به انواع مختلف 

بحث جرم انگاري ماز این رو در این کار تحقیقی نیز فقط به . ن می شودیجنگ تنظیم و تبی
  .پرداخته می شودي هسته اي در بستر حقوق مخاصمات مسلحانه ها سالحمستقیم کاربرد 

                                                             
ي هسته اي آثاري را به بار می آورد که موجب نقض قواعد مختلف حقوق جنگ و ها سالحکه کاربرد  در مواقعی . 1

ولی تفاوت این موارد جنایت جنگی، در این . می شود می تواند جنایت جنگی به شمار می رود حقوق بشردوستانه
بلکه تنها از روي برخی از آثار کاربرد . است که در این وضعیت، برخالف مورد قبلی جرم انگاري، مستقیم نیست

مطرح می شود، ولی سالح هسته اي، نقض برخی از قواعد حقوق جنگ صورت گرفته و در قالب جنایت جنگی  
در واقع در چنین وضعیتی کاربرد سالح هسته اي را می توان یک . نفس کاربرد سالح هسته اي یک جنایت نیست

  . جنایت بین المللی غیر مستقل نامید

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 75../ .جرم انگاري کاربرد سالح هاي هسته اي در چارچوب حقوق

 

نیازمند ي هسته اي ها سالحبر طبق مطالب مطروحه، مسئله جرم انگاري مستقیم کاربرد 
نقض قواعد آمره و (ي هسته اي با مالکهاي احراز وقوع جنایات بین المللیها سالحانطباق کاربرد 

ین و وجود سه عنصر الزم براي شکل گیري جنایات ب )برهم خوردن نظم عمومی بین المللی
  .باشد در این زمینه می )عنصر مادي، معنوي و قانونی (المللی،

  
  ي هسته اي ناقض قواعد آمره بین المللی ها سالحکاربرد :بند دوم 

ي آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال ها ارزشنظام حقوقی هر جامعه حافظ مصالح و 
  .)299:1377،زمانی(و رفتار تابعان خود، مانع فرو پاشیدن بنیانهاي اجتماعی آن نظام می شود 

کارکرد نظام حقوقی هر جامعه اي حمایت از اصول و قواعدي است که جزء  ترین مهمچرا که 
این اصول و قواعد اجتماعی . ی بر آنهاستي بنیادین جامعه بوده و نظام اجتماعی مبتن ها ارزش

ذاتی هر اجتماعی بوده و بدون آنها تصور وجود هر گونه جامعه واجتماع سازمان یافته اي غیر 
این . لی نیز فارغ از وجود چنین اصول وقواعد اجتماعی نیستللذا جامعه بین الم. ممکن است

از آن تخلف ) و نبایستی(ل نمی توانند اصول و قواعد نظم اجتماعی، که تابعان حقوق بین المل
  که هیچ جامعه اي  از آنجائی .)(Hillier, 1998:100 ورزند قواعد آمره نامیده می شود

ي برتر در آن نظام حقوقی دارد به ها ارزشنمی تواند بدون وجود حداقل اصول بنیادینی که 
قواعد آمره دارداین قواعد  زیست خود ادامه دهد، وجود جامعه بین المللی خود حکایت از وجود

 :1384 ارکلش ویلی،(شوند ئی که از آنها حمایت می کنند واجد این عنوان می ها ارزشبه خاطر 
55 (.  

معیاري که براي تشخیص قواعد آمره می توان قائل شد مبتنی بر این واقعیت است که آنها از 
با  این . منافع برتر جامعه بین المللی حمایت می کنند، منفعتی که تخطی از آن جایز نیست

وجود، معیار مزبور فقط ماهوي است وتنها امکان مرتبط کردن مفهوم قاعده آمره را با ابعاد 
البته این بدین معنی نیست که هر قاعده اي . )301: 1377زمانی،(. عی به دست می دهداجتما

که اهمیت اجتماعی دارد در حقوق بین الملل موضوعه یک قاعده آمره است 
دالیل حقوقی متعددي وجود دارد مبنی بر اینکه جنایات بین المللی  .)233:1384،دوپوئی(

مفهوم  به مبناي مشترك آنها بر می  این دوپیوند میان   نقطه و1بودهبرخاسته از قواعد آمره 
                                                             

دلیل دیگر در تقویت این دیدگاه  و رویکرد این است که به هرحال قاعده آمره نیز قابل تغییر است و در بستر  . 1
در . عه وتحول حقوق بین الملل ممکن است رویکرد جامعه بین المللی کشورها در کل نسبت به آن تغییر کندتوس

حالیکه جنایات بین المللی اعمالی هستندکه جامعه بین المللی بر مبناي تجربه دریافته که ضروري است یکبار براي 
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که به دلیل  بطوري. منافع بنیادین و عام جامعه بین المللی است دو،چرا که مبناي هر . گردد
همین مبناي مشترك بنیادین و ضرورت وجودشان براي نظم حقوقی بین المللی و زیست بین 

  .)238: 1375 ،شریفی طرازکوهی( للی قرار گرفته اندالمللی، مورد تائید و تاکید جامعه بین الم

ي ها ارزشو  ها دولت، منافع مشترك  ها ارزشمفهوم  براي حمایت از  دورغم اینکه این به اما 
جامعه بین المللی «مفهوم از اصطالح  دواخالقی بنیادین ایجاد شده اند وحتی در تعریف هر 

 استفاده شده است،) المللی در کلجامعه بین  یا در مواقعی( »کشورها در کل
H.B.Jorgensen, 2000: 96)(  این امر به هیچ وجه بدان معنی نیست که دایره شمول هر

دایره شمول قواعد آمره گسترده تر از جنایات . مفهوم یکی بوده وتمایزي میان آنها نیست  دو
  )260:1386ساعد، ( .بین المللی است

ه در حقوق بین الملل عمومی دشوار است، اما این امر در علیرغم اینکه شناسایی قواعد آمر
در خصوص شناسائی قواعد  )همان(. حوزه حقوق بشر دوستانه، چندان مشکل به نظر نمی رسد

آمره در حوزه حقوق بشر دوستانه، با تاکید بر مبانی بشر دوستی آن، اتّفاق نظر زیادي وجود 
ضائی بین المللی و دکترین ، حقوق بشر دوستانه یا ، رویه قها دولتبطوریکه در رویه . دارد 

  . حداقل برخی از مصادیق آن به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند

                                                                                                                                               
بنابراین به دلیل . می تواتد مجدداً قانونی قلمدادشودلذا هیچ جنایت بین المللی ن. همیشه آنها را جنایت قلمدادکند

اما در این بین برخی پیوند .ویژگی تغییر پذیري قواعد آمره، نقض کلیه قواعد آمره جنایت بین المللی تلقی نمی شود
ه از ارتکاب جنایات بین المللی را به چالش کشیده و بر این باورند که گرچ مستقیم وضروري میان نقض قواعدآمره و

ي بنیادین نظم حقوق بین المللی، می توانند نقض قواعد آمره  تلقی شوند، اما هیچ ها ارزشلحاظ تئوري نقض همه 
گونه پیوند اتوماتیک و ضروري میان قواعد آمره و جنایات بین المللی وجود ندارد؛ مگر زمانی که مفاهیم نظم 

جامعه بین المللی با مفهوم جنایت بین المللی منطبق ي اخالقی ویژه و هنجارهاي ها ارزشعمومی، حمایت از 
از اینرو مفهوم قواعد آمره، اگرچه در مواردي ممکن است با جنایت بین المللی  منطبق باشد، ولی بطور بالقوه . باشند

 لذا حتی میان انطباق دایره شمول این دو. مفهوم قواعد آمره همیشه منطبق با مفهوم جنایات بین المللی نیست
مفهوم اغراق شده است به خاطر آنکه دایره شمول هیچ یک ازا ین  دو در حقوق بین الملل موضوعه دقیقاً ترسیم 

ي بنیادین جامعه بین االمللی حمایت می ها ارزشبه عبارت دیگر درحالیکه هر دو از لحاظ مفهومی  از . نشده است
 اجرائی متفاوتی می یابندکنند در مواردي اهداف متفاوتی رادنبال می کنند و قلمرو 

See:  Nina H.B Jorgensen, op.cit, p.91 
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البته در میان قواعد حقوق بشر دوستانه که اقتدار خاصی دارند، یک سري اصولی وجود دارند 
ر قضیه نیکاراگوئه، به نظر دیوان بین المللی دادگستري د. که اهمیت و اقتدار خاصی دارند

اصول : این اصول عبارتند از. این اصول و بیان کننده آنها هستند حاويمعاهدات ژنو به جهاتی 
در راي قضیه تنگه ( الهه مندرج هستند  1907هاي   حقوق بشردوستانه اي که در کنوانسیون

در ( مشترك  3هاي چهارگانه ژنو باالخص مفاد ماده  ، قسمت اعظمی از مفاد کنوانسیون)کورفو
، همچنین حفاظت از جمعیت غیر نظامی واموال آنان، تفکیک میان )راي قضیه نیکاراگوئه

، دوپوئی(). 1996در راي مشورتی ( رزمنده وغیر رزمنده، ممنوعیت ایجاد درد و رنج بیهوده 
241:1384(.  

شردوستانه حقوق درگیریهاي مسلحانه، از نظر در نهایت آنچه مسلّم است اینکه، اصول ب
گستره، عام الشمول و از جهت درجه اولویت و قدرت الزامی، در زمره قواعد آمره هستند 

اما فهرستی که  عمدتاً رویه قضائی بین المللی آنرا تبیین  می کند از لحاظ  .)259:1386،ساعد(
حوزه حقوق بشر دوستانه یک  ه اگرچه دربه نظر می رسد ک رو از این. دامنه شمول دقیق نیست

سخت قواعد واصول آمره وجود دارد که نقض آنها جنایت بین المللی قلمداد می شود، هسته 
  . ولی مشکل است که جوانب و مصادیق آنرا بطور دقیق مشخص کرد

ي هسته اي عنوان ها سالحکنفرانس بین المللی صلیب سرخ، مکرراً موضعش را در خصوص 
حیات غیر نظامیان و نهایتاً آینده بشریت را به خطر  هسته اي يها سالحبیان داشته که  نموده و
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در موضعگیري رسمی  .)(Bugnion, 2005: 2 زندامی اند

را با اصول و قواعد  ها سالحي هسته اي، انطباق کاربرد این گونه ها سالحخود در خصوص کاربرد 
  .)(ICRC, 2003:2حقوق بشر دوستانه بین المللی بسیار مشکل می داند 

ي هسته اي هرگز نمی تواند با اصول و قواعد ها سالحدیدگاه دیگر مقرّر می دارد که توسل به 
در موقع استفاده، . ممنوع است ها سالححقوق بشر دوستانه سازگار باشد و بنابراین کاربرد این 

ي هسته اي در همه اوضاع و احوال، قادر به رعایت تفکیک میان جمعیت نظامی و غیر ها الحس
ه نظامی، اهداف نظامی و غیر نظامی نبوده و اثراتشان تا حدود زیادي غیر قابل کنترل است ب

یی لزوماً به روش غیر ها سالحچنین  .تواند به اهداف نظامی مشروع محدود بماند طوري که نمی
  آمیز منجر به مرگ و تخریب می شوند و حجم تلفات بسیار باال می رودتبعیض 

Hillter,1998:663) .(  عنوان  1996دیوان بین المللی دادگستري  در راي مشورتی  
ي هسته اي، استفاده از آنها به ندرت قادر ها سالحهاي منحصر به فرد  می دارد؛ به دلیل ویژگی
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ولی دیوان حقایق کافی در دست ندارد که . به رعایت  الزامات  حقوق بشر دوستانه می باشد
ي هسته اي مغایر حقوق بشر دوستانه ها سالحاعالم کند در کلیه شرایط و مطلقاً استفاده از 

ي هسته ها سالحاین استدالل در راستاي تائید این یافته دیوان است که قدرت مخرّب  1.است
ي هسته اي پتانسیل نابودي کل تمدن یا تمام ها سالحواند در زمان و مکان بگنجد و اي نمی ت

رئیس دیوان در زمان صدور (همچنین به نظر محمد بجاوي 2.اکوسیستم روي کره زمین را دارند
ي هسته اي حقوق بشردوستانه را بی ثبات می کند و وجود آنها، ذاتاً ها سالح، )این راي مشورتی

اضافه می کند  قاضی بجاوي.  حقوق بین الملل بشر دوستانه را به چالش می کشدوجود شاخه 
  ي هسته اي قادر به رعایت اصل تفکیک میان قربانیانها سالحدر وضعیت اخیرعلم،  که
نیستند و عالوه بر آن ،آنها منجر به وارد شدن درد و رنج بیهوده به ) نظامیان از غیر نظامیان( 

مگر اینکه علم به آن حد از پیشرفت برسد که استفاده فقط روي نظامیان  .هر دوگروه می شوند
  .تاثیر بگذارد و به غیر نظامیان صدمه وارد نسازد

از تجزیه و تحلیل می رسد ولی 3راي به استنتاجات مغایر اگرچه دیوان در قسمت نهائی
ته اي  اصول حقوق ي هسها سالحکاربرد کلیه   فعالًنظرات اکثر قضّات، چنین بر می آید که 

ي هسته اي ساخته ها سالحولی شاید در بستر توسعه تکنولوژي، . بشر دوستانه را نقض می کند
حاصل  یشوند که الزامات حقوق بشردوستانه را رعایت کنند؛ ولی تا به حال چنین پیشرفت

  .نشده  است

امکانی وجود ندارد  کلیه موارد باال حاکی از این واقعیت است که در شرایط فعلی، هیچ گونه
ي هسته اي اصول حقوق بشردوستانه را نقض ها سالحکه کاربرد یا تهدید به کاربرد 

ي هسته اي نه تنها نمی تواند با اصول ها سالحکاربرد  رو از این .)A.Boyle, (2 :2002نکند

                                                             
1. ICJ, Rep.1996, op.cit. para.95. 
2. Ibid. para.35. 

به ندرت با الزامات حقوق  ها سالحي هسته اي،کاربرد این ها سالحفرد ه با توجه به اوصاف منحصر ب) الف  .3
در کلیه شرایط  ها سالحبا وجود این، دیوان در خصوص اینکه استفاده از  )ب.بشردوستانه بین المللی سازگار است 

  .مغایر با حقوق بین الملل بشردوستانه است، به یک نتیجه گیري قطعی نمی تواند برسد

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 79../ .جرم انگاري کاربرد سالح هاي هسته اي در چارچوب حقوق

 

حاکم بر ها و قواعد  تفکیک و تناسب منطبق باشد بلکه همچنین ناقض سایر مقرّرات کنوانسیون
  1.مخاصمات مسلحانه است

هسته اي این نتیجه حاصل می شود که تهدید یا توسل به  ها سالحخصوص کاربرد  در نهایت
مغایر با قواعد حقوق بین الملل، قابل اعمال در درگیري هاي  2ي هسته اي عموماًها سالح

مسلحانه و بویژه اصول و قواعد آمره حقوق بشردوستانه بین المللی خواهد بود و در بستر 
ي هسته اي ها سالحواقعیتهاي عینی و وضعیت اخیر علم،  تصور شرایطی که در آن کاربرد 

  .ستحقوق بشر دوستانه را نقض نکند، دشوار ا
  

  ي هسته اي برهم زننده نظم عمومی بین المللی ها سالحکاربرد : بند سوم
این نظم که توسط  مجموعه اي از قواعد . نظم اجتماعی وامنیت، الزمه هر جامعه اي است

حقوقی، باالخص قواعدآمره تضمین و تامین می شود، بیشترین محدودیت را بر اراده تابعان خود 
ي بنیادین آن جامعه  بوده ها ارزشدر واقع نظام حقوقی هر جامعه حافظ مصالح و . وارد می کند

نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان خود، مانع فرو پاشیدن بنیانهاي اجتماعیآن جامعه و با 
و هنجارهاي  بنیادین  ها ارزشاین نظم اجتماعی که در پیوند با . )299 :1377 زمانی،(می شود 

  .جامعه بوده، نظم عمومی آن جامعه نیز نامیده می شود
ت حقوق بین الملل به دلیل ساختار فرد گرایانه علیرغم اینکه پروفسور شارل روسو معتقد اس

این ولی به نظر می رسد  ) 447:1370، مسائلی(اي که دارد فاقد نظم عمومی می باشد 
ي بنیادین  موسوم به نظم عمومی هم در جوامع داخلی وهم در جامعه بین ها ارزشمجموعه از 
منجر به تزلزل و فرو  بین المللی چراکه عدم رعایت ونقض هنجارهاي. دارد دالمللی وجو

نظم  با این تعبیر .ضروري است بقاء جامعه بین المللیپاشیدن نظمی خواهد شد که براي 
که از چنان اهمیتی براي است عمومی بین المللی مشتمل بر اصول و قواعد الزم االجرائی 

                                                             
ي ها سالحراهبرد دیوان بین المللی دادگستري و دیوان کیفري بین المللی در زمینه  "علی نسیم فر ،: نک  .1

  .427.، ص).همان(سحاق آل حبیب ، دیوان کیفري بین المللی وجمهوري اسالمی ایران، ا: ، در"اتمی
ي هسته اي در میدان جنگ و اوضاع و احوال حاکم در زمان ها سالحبا توجه به موارد عینی و عملی کاربرد  .2

ي ها سالحي هسته اي، می توان نتیجه گرفت که براي ممنوع تلقی کردن کاربرد ها سالحتصمیم به استفاده از 
هسته اي الزم نیست که کلیه موارد استفاده غیر قانونی باشد؛ بلکه حتی اگر در موارد استثنائی نیز این گونه 

  .  عیت کاربرد آنها شودقادر به رعایت الزامات حقوق بشردوستانه باشند، باز نبایستی این امر مانع از ممنو ها سالح
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حقوقی متعارض با برخوردار است که به موجب آن هر گونه عمل  »جامعه بین المللی در کل«
دربر  را آنالبته برخی دایره نظم عمومی را گسترش داده و .ر حقوقی قلمداد می شوداثآآن فاقد 

  .)59- 63: 1378،بیگ زاده(گیرنده کل حقوق بین الملل می دانند 
مسئله در خصوص نظم عمومی بین المللی این است که نظم عمومی بین المللی  ترین مهم اما

عنوان می شود که این نظم  ها ارزشئی است که در موقع نقض آن ها ارزشچه  در پی صیانت از
بر هم خورده و جنایت بین المللی ارتکاب یافته است ؟به نظر می رسد این هنجارها و 

ي ثبوتی ها ارزشئی که نظم عمومی در پی صیانت از آنهاست قابل تفکیک به دونوع ها ارزش
  . می باشد) متغیر ( واثباتی) مطلق(

  ي بنیادینی است که مطلق بوده و در زمان ومکان ثابت ها ارزشثبوتی، يها ارزشمنظوراز
امروزه جنایاتی . چنان آشکار و بدیهی می باشند که نیاز به اثبات ندارند ها ارزشاین . می باشند
در مقابل  .می باشد ها ارزشمبتنی بر این  علیه بشریت، جنایات جنگی و ژنوساید تمثل جنایا

ي نیز وجود دارند که اگرچه بنیادین هستند اما ها ارزشي بنیادین مطلق ،یک سري ها ارزش
در بستر  ها ارزشچرا که این . در شرایط خاص قابل تغییر هستند ها ارزشاین . مطلق نیستند

از . ی خاص به وجود می آیندیک سري شرایط خاص اقتصادي، اجتماعی، فلسفی وایدئولوژیک
 ها ارزشدر واقع این . نیز تغییر می یابند ها ارزشاینرو با تغییر این مالحظات وشرایط، این 

و در بستر تحوالت بین المللی، احتمال  داشتهبستگی به رویکرد جامعه بین المللی در قبال آنها 
عدم «ي بنیادین اثباتیها ارزشاین یکی از . دارد دتغییر رویکر جامعه جهانی در قبال آنها وجو

  نظم عمومی بین المللی مجموعه اي شامل هر دونوع ارزش  از این رو .می باشد »جنگ
  . می باشد

الزم به ذکر است که نظم حقوقی بین المللی به اقتضاي ساختار خاص نظام بین المللی  
ی انعکاسی از تحوالت از اینرو نظم عمومی بین المللی بایست. وبازیگران آن شکل می گیرد

در این راستا امروزه تغییرات بنیادین واساسی . هاي پیرامون جامعه بین المللی باشد ودگرگونی
در ساختار و اصول حاکم بر جامعه بین المللی رخ داده که  آثار کامالً مشهودي بر مفهوم نظم 

ي بنیادین جامعه بین المللی و ها ارزشامروزه به نظر می رسد . عمومی بین المللی گذاشته است
 :1381،بیگ زاده(. صلح، توسعه و دموکراسی می باشد حول محوربه تبع آن حقوق بین الملل، 

238 (  

حقوق بین الملل، جامعه بین المللی نیز گرایش به  دردر فرایند توسعه رویکرد بشر محور 
را  ها دولتک جامعه آرمانی سمت  تبدیل به جامعه بشري یافته است؛ جامعه اي که به عنوان ی
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ارزش در این  ترین مهماصول انسانی و بشري . وادار به تحقق منافع انسانی وبشري می کند
امروزه جامعه . جامعه می باشند که نظم عمومی حاکم بر آن در راستاي صیانت از آنها می باشد

زي سیستم ملل جهانی مفهومی است برخاسته از همان ارزش متعالی بشرّیت ،که هسته مرک
  1.حتی فراتر از آن هسته مرکزي حقوق جهانی بشریت است. متحد است 

می توان گفت امروزه در بستر توسعه مکاتب جامعه شناسی، افزایش جایگاه فرد در  رو از این
تحلیلهاي بین المللی وتاکید هرچه بیشتر بر انسانی کردن حقوق بین الملل، بر شکل خاصی از 

ورزیده می شود که سعی می کند عنصر اخالقی را در روابط بین المللی وارد  نظم عمومی اصرار
این رویکرد به حقوق بین الملل ونظم عمومی بین  .)46: 1375، شریفی طراز کوهی( کند

المللی مرتبط با آن روز به روز تقویت می شود، که نمونه بارز آن اصول بشریت مندرج در شرط 
مارتنس می باشد،که هسته اصلی کنوانسیونهاي ژنوساید، شکنجه وجنایت جنگی می باشد 

(Armstrong 2007: 217)  .پایه هر مکان و زمانی بر  از سوئی دیگر هرجامعه اي در
  اصول اخالقی و عدالت شکل  طریق رعایتو آرمانهاي حاکم بر آن اجتماع، و از  ها ارزش

  .),Drell, 2007:234) Dمی گیرد

حقوق حاکم بر این جامعه نیز در تعاملی تنگاتنگ با ضرورتها و مقتضیات اجتماعی است و 
هاي  ها و مکان و اوضاع و احوال  جدید حاکم بر جامعه، درزمان  ها ارزشبایستی خود را با تغییر 
  .گوناگون هماهنگ سازد

که  میان جنایت بین المللی و نظم عمومی بین المللی می توان عنوان نمود خصوص رابطهدر 
چراکه جنایات بین المللی ماهیتاً نظم عمومی بین . وجود دارد آن دوپیوند مستقیمی میان 

که در نتیجه این بر هم خوردن نظم عمومی بین المللی جامعه 2.المللی را مخدوش می کنند
بطالن هر ) 1:این واکنش دوشکل مختلف به خود می گیرد. بین المللی واکنش نشان می دهد

                                                             
، )1381( 35-36، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره "ملل متحد و آرمان بشریت "هدایت اهللا فلسفی ، : نک  .1

  .20- 26.صص
.  البته با ارتکاب جنایات بین المللی عالوه بر نظم عمومی بین المللی، نظم عمومی داخلی نیز بر هم می خورد .2
   : نک. بالعرض نظم عمومی داخلی به هم می خورد نظم عمومی بین المللی و ثانیاً و بالذات طوریکه اوالً وه ب

: تهران(سید علی آزمایش، جزوه درسی  حقوق بین الملل کیفري، دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، 
  .26.، ص)1385دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی،
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ي بنیادین ها ارزشجرم انگاري اقدامات ناقض این ) 2ني بنیادیها ارزشگونه توافق مغایر با این 
  .و طرح مسئولیت کیفري عاملین این نقض

در این راستا حقوق بین الملل بایستی بطور مستمرّ به منظور حفظ احترام به حقوق  از این رو
لی ي بنیادین جامعه بین الملها ارزشدر واقع امروزه به جرات می توان گفت   .بشر اعمال شود 

و صیانت از موجودات بشري است که براي جامعه بین حول محور بشریت شکل می گیرند 
از اینرو یکی از شاخص هاي اصلی که در تعیین اقدامات ناقض  .المللی ارزش محسوب می شود

در واقع هیچ نهادي . نظم عمومی بین المللی دخیل می باشد، وجدان عمومی جامعه بشري است
 از این رو. ي خود را تعیین کندها ارزشبهتر از خود موجودات بشري نمی تواند اقدامات ناقض 

ي بنیادین ها ارزشی جامعه بشري است و  تجلی بهترین معیار در این خصوص وجدان عموم
 .) (Farebrother, 2006:12 می باشدجامعه بین المللی  در وجدان عمومی جامعه بشري 

حقوق بشر دوستانه بین المللی براي اولین بار درکنفرانس اول صلح چارچوب در  وجدان عمومی
ژنو مورد تائید مجدد  1949چهارم  دوم ومطرح شد و بعداً در کنوانسیون  1899الهه در سال

 به موجب ایده .مفهوم وجدان عمومی بشري در مفهوم عدالت طبیعی ریشه دارد. قرار گرفت
که بطور مساوي و صرفنظر از  باشد ي مشترکیها ارزشمبتنی بر حقوق بایستی ، عدالت طبیعی

این ایده برخاسته از Ibid: 8).  (و رویه دولتی در خصوص هر کسی قابل اعمال است معاهدات 
ي ها سالح،کاربرد  1996مطابق با نظر قاضی ورمانتري، در نظر مشورتی . کرامت ذاتی بشر است

هسته اي با اصول اساسی کرامت و ارزش بشري که کلیه حقوق بر آن مبتنی است، مغایر می 
ذات حقوق هر تفسیري از حقوق که نابودي بشریت را اجازه دهد، با  (Diruza,2007:1). باشد

چرا که حقوق فی نفسه خود هدف نیست، بلکه آن بایستی در درجه اول نیازها و . مغایر است
با این برداشت، ممانعت از کاربرد  .)(Farebrother, 2006:4 منافع بشري را تأمین کند

ي هسته اي هدف غائی بشریت نیست بلکه هدف، حرکت به سمت دنیاي عاري از ها سالح
دنبال کردن این فرایند وسیله (Mikhail Gorbachev, 2007:2). اي استي هسته ها سالح

اي ضروري براي نیل به دنیائی است که در آن حقوق بشر مورد احترام بوده و به حاکمیت قانون 
  .) (Burroughs 2004: 9 ارزش گذاشته می شود

در این . از سوئی دیگر برخی از جلوه هاي نظم عمومی بین المللی در منشور متجلی است
ي هسته اي  مخالف با روح، اهداف و اصول سازمان ملل متحد ها سالحخصوص نیز استفاده از 

ي هسته اي تهدیدي براي ها سالحبه تصریح مجمع عمومی سازمان ملل، وجود مستمر  1. است
                                                             
1. GA, Res.1653 (1961), artic 1 /a. 
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انعقاد معاهدات 1.تفاده از آنها نتایج مصیبت باري را به همراه خواهد داشتکل بشریت بوده و اس
متعدد در خصوص سالح هاي هسته اي، همگی حاکی از افزایش نگرانی جامعه بین المللی در 

  .ئی می باشدها سالحخصوص احتمال وقوع جنگ هسته اي و کاربرد  چنین 

امروزه . قطعاً تغییر کرده است 1996رتی همچنین فضاي بین المللی از زمان صدور نظر مشو
جامعه بین المللی درگیر مسئله مبارزه با تروریسم بین المللی بوده و مسائل جدیدي در حوزه 

سال پیش و 13دنیاي امروز متفاوت از چیزي است که . ي هسته اي مطرح شده استها سالح
با این حساب می توان به  .)Diruza, 2007:1( بوده است 1996در زمان صدور نظر مشورتی 

  .یافته هاي دیوان در راي مشورتی مزبور با تردید نگریست و آنها را به چالش کشید

ي هسته اي ناقض قواعد آمره بشردوستانه ها سالحدر کل می توان نتیجه گرفت که کاربرد 
د مبنائی این امر خود می توان. بوده و در اثر این نقض نظم عمومی بین المللی بر هم می خورد

بطوریکه با تحقق این شرایط، جامعه بین . ي هسته اي باشدها سالحبراي جرم انگاري کاربرد 
المللی می تواند در قالب واکنشی شدید نسبت به کاربرد سالح هاي هسته اي رویکرد کیفري 

  . اتخاذ کند
  

  ي هسته اي واجد عناصر متشکله جنایات بین المللیها سالحکاربرد : بند چهارم
اما در عرصه حقوق بین الملل کیفري، صرف نقض قواعد آمره و بر هم خوردن نظم عمومی 

  براي اینکه عملی جنایت . بین المللی موجبی براي جنایت تلقی شدن یک رفتار نیست
بین المللی قلمداد شود، در کنار نقض قواعد آمره و بر هم خوردن نظم عمومی بین المللی،  نیاز 
به عناصري است که جنایات بین المللی را تشکیل می دهند؛ بطوریکه در صورت فقدان آنها 

تنها شرط  ي ماهوي قبلیوجود معبارها به عبارتی دیگر. جنایت بین المللی محقّق نمی شود
براي اینکه و  خصوص می باشد، ولی شرط کافی نیسته اي جنایت تلقی شدن رفتار ب الزم بر

در حقوق کیفري یک پدیده اي جرم تلقی شده بایستی ابتدائاً آن عمل شامل یک فعل یا ترك 
قصد ، بی احتیاطی ( همچنین بایستی مرتکب یکی از اشکال مختلف عنصر معنوي . فعل باشد

و نهایتاً اینکه عمل مزبور در مجمومه قواعد . ر تکاب داشته باشدرا موقع ا) یا غفلت شدید
  .کیفري یک جرم تلقی شده و غیر قانونی اعالم شده باشد

  
                                                             
1. GA. Res 61/83(2006), preamble, para.1. 
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  عنصر مادي  )الف
، )رفتار، آثار و اوضاع و احوال خاصاعم از (به نظر می رسد عنصر مادي جنایات بین المللی
  :گر شوده زیر جلودر خصوص جنایت کاربرد سالح هسته اي به نحو 

می باشد  )که همان کاربرد سالح است( فعل  عالوه براین عنصر مادي : در خصوص رفتار )1
 28بر طبق قواعد حقوق بین الملل کیفري، از جمله ماده . شامل ترك فعل نیز می باشد

اساسنامه دیوان بین المللی کیفري، فرمانده یا مقام مافوقی که از ارتکاب عمل مجرمانه 
 .جلوگیري نمی کند به همان اندازه مرتکب مسئول است

، نه تنها نیاز به ارتکاب عمل ممنوعه دارند، بلکه یجنایات بین الملل برخی: در خصوص آثار) 2
اما . به آثار خاصی منجر شود در هر مورد همچنین نیاز دارندکه ارتکاب این اعمال ممنوعه

، به دلیل رابطه الینفک میان کاربرد و آثار اي ي هستهها سالحدرخصوص جرم انگاري مستقیم 
بوده و نیازي به بررسی موردي تحقق  ها سالحمخرّب ناشی از آن، تحقق آثار در ذات کاربرد این 

بررسی موردي ها مستلزم نبایستی جرم انگاري مستقیم آنمی رسد ه نظر لذا ب. آثار وجود ندارد
 .از طریق آثار آن باشد) حقوق بشر دوستانهاز جمله ( نقض سایر قواعد حقوق بین الملل

  برخی از اعمال مجرمانه براي اینکه در محیط حقوق : در خصوص اوضاع واحوال خاص )3
مثالً وقوع یک . بین الملل یک جنایت تلقی شوند، بایستی با اوضاع واحوال ویژه همراه باشند

گروه مورد حمایت دارد و یا جنایت ژنوساید، که نیاز به قصد نابودي تمام یا بخشی ازیک 
 .ارتکاب یک جنایت علیه بشریت نیاز به ارتکاب اعمالی در بعد گسترده یا سازمان یافته دارد

نوع خاصی از جنایات بین المللی موسوم به چنین اوضاع واحوال خاصی تنها در خصوص 
یت علیه ید، جنااکه فعالً شامل ژنوس مطرح می باشد »جنایات بر طبق حقوق بین الملل«

 1.نیاز به وجود چنین شرطی ندارند »سایرجنایات«در مقابل. بشریت یا جنایت جنگی می شود
                                                             

مسئول هستند؛ در حالیکه در جنایات بر طبق حقوق بین الملل مسئولیت متوجه  ها دولتدر سایر جنایات . 1
. استهمچنین در جنایات بر طبق حقوق بین الملل، جنایات مستقیماً قابل مجازات . اشخاص خصوصی است

جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، ژنوساید و تجاوز که آنها را : جنایات برطبق حقوق بین الملل عبارتند از
در . اینها شدیدترین جنایات مرتبط با جامعه بین المللی هستند. نیز می نامند) Core Crimes(جنایات اصلی
جنایت در ابعاد بین المللی می شود که جنایت برطبق ي بنیادین جامعه بین المللی منجر به ها ارزشواقع حمله به 

جنایات بر طبق حقوق  بین الملل بر روي جامعه بین المللی در . حقوق بین الملل نامیده می شود
بنابراین مجازات چنین جنایاتی وظیفه . تاثیر می گذارد (International Community as a Whole)کل

. ، مسئولیت براي پیگیري  و مجازات در خصوص سایر جنایات مستقیم نیستبرعکس.جامعه بین المللی  می باشد
را متعاهد به پیگیري و مجارات مرتکبین  ها دولتبلکه بر عهده حقوق داخلی کشورهاست و حقوق بین الملل صرفاً 
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ید، جنایت علیه بشریت یا جنایت اژنوس بتواند ي هسته ايها سالحزمانی که کاربرد ا مطمئناً لذ
نیاز به وجود اوضاع محسوب شده و یک جنایت بر طبق حقوق بین الملل  جنگی قلمداد شود،

اما امکان آن نیز وجود دارد که خود نیز مستقل از جنایات مطروحه  1.واحوال خاص می باشد
واجد می تواند خود کاربرد آنها محسوب شود؛ چرا که » جنایت بر طبق حقوق بین الملل«

  خو یفی نفسه  ي هسته اي ها سالحبه عنوان مثال، کاربرد  .باشدشرط اوضاع و احوال خاص 
چرا که طبیعتاً از معیارهاي گستردگی،  ؛تلقی شودو سیستماتیک  ه گستردهمی تواند یک حمل

  .می باشدبر خوردار حجم باالي تلفات و قربانبان 
  

  عنصر معنوي )ب
قواعد حقوقی در این خصوص روشن است بدین معنی که براي ارتکاب یک عمل مجرمانه از 

آگاهی، بی احتیاطی و . طریق نقض قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، عنصر عمد الزم نیست
غفلت شدید، و حتی در مواقعی غفلت جزئی،  می تواند مبنائی براي مجرمانه بودن عمل قلمداد 

ي هسته اي را بخواهد، بلکه براي ها سالحمرتکب اثرات ناشی از کاربرد لذا الزم نیست . شود
ي هسته اي، کافی است که مرتکب علیرغم اطالع از خطرات ها سالحمجرمانه بودن کاربرد 

  .)(Moxley. Jr, 2000:14ناشی از کاربرد آن، آنرا به کار برده باشد 
شدید یا چشم پوشی عمدي را براي ولی با وجود این، حقوق بین الملل کیفري حداقل غفلت 

در حقوق بین الملل همانند . ي هسته اي الزم می داندها سالحمجرمانه تلقی شدن کاربرد 
یا غفلت، به آن شدتی که برابر با قصد قلمداد  )mens rea(حقوق داخلی قصد نقض قانون 

همچنین حقوق مخاصمات مسلحانه عموماً بی احتیاطی و سایر . شود، اساس جنایت است
                                                                                                                                               

تنها به بر عکس جنایات بر طبق حقوق بین الملل، این جنایات ممکن است . از طریق نظام حقوقی داخلی می کند
سایر جنایات شامل جنایات بر علیه حمل و . قلمداد شوند (Conventional crimes)عنوان جنایات معاهده اي

 می باشد.. نقل هوائی، دریانوردي، قاچاق مواد مخدر، اقدامات تروریستی، جعل ، شکنجه و

See: Gerhard Werle, Principal of international criminal law, (Hague: 
T.M.C.ASSER press, 2005), p.28 

ي هسته اي می توان کاربرد آنها را واجد شرط ها سالحالبته الزم به ذکر است که در خصوص جرم انگاري کاربرد  .1
ي هسته اي می تواند یک حمله گسترده تلقی ها سالحبه عنوان مثال، کاربرد . اوضاع و احوال خاص تلقی نمود

  .می باشدبر خوردار چرا که طبیعتاً از معیارهاي گستردگی، حجم باالي تلفات و قربانبان  ؛شود
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هاي ذهنی کمتر از قصد صریح را، نیز به عنوان مبنائی براي جنایت جنگی به رسمیت  وضعیت
عمل ناشی از بی  حقوق مخاصمات مسلحانه به همین ترتیب مجرمانه بودن. می شناسد

  احتیاطی و تخریب بی احتیاطانه، که به حد عمد دقیق نرسیده اند را، نیز به رسمیت 
در خصوص مجرمانه بودن عمل و یا حمله اي که انتظار اثرات ممنوعه  می رود . می شناسد

د یا براي اعمالی که قص) بیان شده) 1(51که براي مثال در پروتکل اول ژنو در ماده همانطوري(
پروتکل اول 35) 3(همانطوریکه در ماده(انتظار وارد ساختن اثرات ممنوع ویژه وجود دارد  یا

پائین تر از عمد را عنصر ذهنی  وجود حقوق بین الملل درباره مجرمانه بودن عمل،) بیان شده
  (Ibid: 15 ). نیز کافی دانسته است

به نظر می رسد حتی انفجارات هسته اي اتفاقی نیز واجد عنصر معنوي است و در  از این رو
رغم اینکه به چرا که . صورت اجتماع سایر شرایط می تواند یک جنایت بین المللی قلمداد شود

واجد سایر  ممکن است همراه با عمد و قصد صریح نیستند، ولی بوده و اقیتّفاین گونه انفجارات ا
رغم عدم توجه دقیق دیوان به  .باشندبیاحتیاطی یا غفلت شدید از قبیل  مصادیق عنصر معنوي،

ي هسته اي به عنصر معنوي جرم، برخی قضات در نظرات شخصی و مخالف ها سالحدر قضیه 
  1.خود به این مسئله پرداخته اند

  
                                                             

قاضی ورمانتري همچنین این اصل حقوقی را که، مرتکب عمل بایستی از نتایج قابل پیش بینی عملش مطلع  .1
با قصد وآگاهی از  وجود ي هسته اي ها سالحبوده وآنها را قصد نموده باشد، مطرح می کند و عنوان می دارد که 

وي  همچنین به نتیجه . اثرات مخرّب باران اتمی و رادیو اکتیو ناشی از کاربرد آنها، مورد استفاده قرا ر می گیرند
وي عنوان می دارد، خسارت به دولت بی طرف ، قابل پیش بینی بوده . مشابهی در ارتباط با حقوق بیطرفی می رسد

خسارات مستقیماً ایجاد شده یا تبعی، :بیان می داردوي همچنین . ي هسته اي استها سالحو نتجه حتمی کاربرد 
مرتکب عمل که سبب این آثار می شود نمی تواند در هیچ سیستم . هستند ها سالحنتیجه ضروري استفاده از 

سرعت بالغ بر همانطوریکه موتور سواري که با . حقوقی از مسئولیت کیفري براي ایجاد چنین آثاري شانه خالی کند
کیلومتر در ساعت در یک خیابان بسیار شلوغ  موتور سواري می کند نمی تواند در خصوص مرگ و میرهاي 150

در حالیکه او اصالً  قصد کشتن اشخاصی که کشته . ناشی از تصادف خود،  از مسئولیت کیفري خود شانه خالی کند
ي ها سالحه افزایش اطالعات عمومی در خصوص اثرات کاربرد وي اضافه می کند که، امروز. شده اند را  نداشته است

  :نک. می باشد  و ادعاي عدم اطالع از آنها پذیرفته  نیست  "اگاهی جهانی همگانی"هسته اي،  به عنوان بخشی از 

 Dissenting Opinion of Judge Weeramantry to The Nuclear Weapons Advisory 
Opinion , p. 901 
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  عنصر قانونی)ج
ي هسته اي ، ها سالحو چالش برانگیزترین موضوع مرتبط با جرم انگاري کاربرد  ترین مهم

ي هسته اي در چارچوب  پارادایم ها سالحدر واقع جنایت تلقی نشدن کاربرد . عنصر قانونی است
اگرچه در پارادایم کالسیک و .کالسیک حقوق بین الملل، به دلیل فقدان این عنصر می باشد

الملل عنصر قانونی بودن عمدتاً در بستر معاهده شکل می گیرد ولی ما  دولت محور حقوق بین
مدعی هستیم که امروزه در بستر پارادایم در حال نوظهور جدید بایستی تفسیر ي از حقوق بین 

همانطوریکه شعبه تجدید نظر . ها دولتالملل به عمل آورد که به نفع بشریت باشد نه حاکمیت 
وي سابق در قضیه تادیچ عنوان شد  امروزه حقوق بین الملل حول دیوان بین المللی یو گسال

کلیه مسائل حقوق بین الملل به تدریج از زاویه حقوق بشر 1.محور بشریت شکل می گیرد
اما با توجه به اینکه فعالً این پارادایم بشر محور در . ها دولتنگریسته می شود نه حاکمیت 

ها  به نتایجی رسید که  ت نشده است ممکن است در تحلیلمراحل اولیه تکوین خود بوده و تثبی
ولی به هر صورت واقعیت . با نگاه امروزین و دولت محور به حقوق بین الملل خیلی سازگار نباشد

اجتناب ناپذیر این است که امروزه حقوق بین الملل در مرحله گذر از حقوق بین الملل دولت 
ما نیز با این استدالل به بررسی عنصر قانونی . است محور به سمت حقوق بین الملل بشر محور

  .ي هسته اي می پردازیمها سالحدر جرم انگاري کاربرد 
هیچ رفتار یا اقدامی نمی تواند به عنوان  حقوق کیفري، اعم از داخلی یا بین المللی، در عرصه

رم تعریف شده عمل مجرمانه قلمداد شود، مگر آنکه، اقدام مزبور به عنوان عمل مجرمانه و ج
جرم تنها زمانی می تواند مطرح شود که یک رفتار، نقض کیفري در اعالم وقوع  از این رو. باشد

 ,Kauzlarich & C.Kramer) تشخیص داده شود چارچوب نظم حقوقی از پیش موجود
یکی از مولفه هاي اصلی حقوق بین الملل کالسیک این است که تا زمانیکه  . (395 :1998

در خصوص ممنوع بودن عملی به توافق نرسند آن عمل ممنوع نخواهد بود؛ رویکردي  ها دولت
بدین معنی . خود از آن پیروي نمود 1996 مشورتی که دیوان بین المللی دادگستري نیز در راي

مانع  ها دولتممنوع نشده و تا به امروز حاکمیت تا به امروز صرف کاربرد سالح هسته اي  که
اما در پاردایم نوظهوري که ما مدعی شکل گیري . ین امر بوده استعظیمی در خصوص ا

ي انسانی نیز توجه شود حاکمیت ها ارزشتدریجی آن در حقوق بین الملل هستیم، بایستی به 
لذا الزم به ذکر . ی مانع از شکل گیري قواعد حقوقی در این عرصه شودتنبایس ها دولتمطلق 

                                                             
1. The Prosecutor v. Dusko Tadic ("Prijedor"), Case No. IT-94-1-A-AR77, Appeals 
Chamber, Milan Vujin, 27 February 2001. 
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ابزار جرم انگاري بین  ترین مهمي هسته اي ها سالحبرد است که اگرچه براي جرم انگاري کار
وحتی عرف می باشد و امروزه تقریباً کلیه جنایات بین المللی، جنبه معاهده اي  المللی، معاهده

یافته اند؛ ولی این امر به معنی کنار گذاشتن نقش اصول کلی حقوقی که جلوه گاه تجلی 
  . ي بشري می باشد، نیستها ارزش

عرصه حقوق بشردوستانه بین المللی یک سالح ممکن است به دو طریق ممنوع و غیر در « 
به خاطر استفاده ضرورتاً مغایر با  )2با اتخاذ یک معاهده ممنوعیت ویژه ) 1:قانونی اعالم شود

فرق میان این دو نوع جرم  ).خارج از چارچوب معاهده(قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی
  است که سالحی  که از طریق یک معاهده ممنوعیت ویژه غیر قانونی اعالم انگاري در این 

  تنها براي کشورهائی که آن معاهده خاص را تصویب کرده اند،  منع استفاده از آن می شود
در اینجا قواعد حقوق بین ( اما سالحی که با اجراي قواعد حقوق بین الملل عام. الزام آور است

یر قانونی قلمداد می شود، براي کلیه کشورها غیر قانونی است؛ حتی اگر ، غ)الملل بشر دوستانه
 در این خصوص یک معاهده اي خاص  وجود دارد که تمامی کشورها آنرا تصویب نکرده اند

Bein and Parker,2003:7)(.  

به وضعیت حاکم در جامعه بین المللی و احتمال در این خصوص کشورهاي هسته اي با علم 
، براي طرح ممنوعیتی هر گونه تالش براي جرم انگاري کاربرد سالح هاي هسته اي زیاد شکست

، اصرار به وجود )1996باالخص بعد از صدورراي مشورتی (ي هسته ايها سالحدر خصوصکاربرد 
این امر می تواند در راستاي تضعیف موقعیت حقوق بین . معاهده ممنوعیت جامع می کنند

به عبارت دیگر، اصرار به . باشدحقوقی در روند جرم انگاري بین المللی الملل عرفی و اصول کلی 
وجود معاهده ممنوعیت جامع، تا حدودي به معناي تضعیف نقش و موقعیت حقوق بین الملل 
عرفی و اصول کلی حقوقی، به عنوان دو منبع اصیل حقوق بین الملل، در روند جرم انگاري 

تهیه پیش نویس معاهده جریان آغاز علیرغم اینکه ا لذ. ي هسته اي استها سالحکاربرد 
نوید بخش تالش و اهتمام جامعه بین المللی در ممنوعیت  ي هسته ايها سالحممنوعیت جامع 

ه معناي خاتمه اعتبار قواعد عرفی و اصول کلی و جرم انگاري کاربرد آنهاست ولی این امر ب
نابراین بایستی با قاطعیت تاکید نمود که ب. ي هسته اي نیستها سالححقوقی ناظر بر کاربرد 

کاربرد  ممنوعیت و جرم انگاريدرطرح ممنوعیت جامع علیرغم اهمیت و جایگاه خاص معاهده 
  Ibid: 10). ( ،وجود آن تنها راه جرم انگاري آنها نیستي هسته ايها سالح

در خصوص اصل قانونی بودن ) 1966(میثاق حقوق مدنی و سیاسی  15از سوئی دیگر ماده 
جرائم عنوان می دارد که، هرگز نمی توان فردي را به خاطر فعل یا ترك فعلی که در موقع 
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اما مجازات . ارتکاب، بر طبق قواعد حقوق داخلی یا حقوق بین الملل جرم نیست، مجازات نمود
ارتکاب فعل یا ترك فعلی که در موقع ارتکاب، بر طبق اصول کلی به رسمیت اشخاص به دلیل 

  شناخته شده از سوي جامعه ملتها، جرم بوده به اجراي مفاد این ماده خدشه اي وارد 
اعمالی مثل قتل عمد، کشتار جمعی و رفتارهاي غیرانسانی، که همگی بر  از این رو .1نمی کند

هاي حقوقی، جرم هستند یک جنایت بین  ش در تمام نظامطبق اصول کلی حقوقی مورد پذیر
و مرتکب چنبن اعمالی نمی تواند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در  هالمللی قلمدادشد

ولی الزم به ذکر است که با وجود این  .)98: 1383، کیتی شیایزري(این خصوص استناد کند 
نظرات جامع که عمدتاً در چارچوب یک رویکرد بشر محور قابل توجیه بوده و براي جرم انگاري 
کاربرد سالح هاي هسته اي کافی به نظر می رسند، در زمان تهیه اساسنامه دیوان بین المللی 

قانونی بودن تنها در بستر حقوق کیفري باز به دلیل غلبه دیدگاه کالسیک دولت محور عنصر 
  . معاهده اي مورد توافق  و تاکید واقع شد

ي ها سالحبه حال هیچ معاهده یا سند بین المللی وجود ندارد که کاربرد گرچه تا  از این رو
 ):98 هسته اي را مطلقاً ممنوع کند و مبناي جرم انگاري کاربرد آنها قرار گیرد

.Kellman,2001)  مشخصاً هنوز برخی از قواعد مهم حقوق جنگ در معاهداتبا  وجود این 
در بخشی به خاطر اینکه آنها کامالً مشهور وجا افتاده تلقی می شوند و . موجود مندرج نیستند

کنوانسیون چهارم  23ماده . در بخشی دیگر به عنوان قواعد عرفی جنگ تماماً پذیرفته شده اند
الحی مشمول معاهده ممنوعیت ویژه نباشد ولی با تائید می کند که ممکن است س 1907الهه

وجود این ممکن است از طریق اجراي قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه کاربرد آن ممنوع 
ه اي به تي هسها سالحدیوان تاکید می کند که قبل از استفاده از  1996در راي مشورتی .باشد

. ربرد آنها مورد ارزیابی قرار گیردمشروعیت یا عدم مشروعیت کامنظورهاي نظامی، بایستی 
معاهده ممنوعیت ویژه نیز وجود همچنین شرط مارتنس حاکی از این است که حتی اگر یک 

 نداشته باشد، از طریق مفاد این شرط می توان کاربرد نوع خاصی از سالح را ممنوع ساخت
.(Bein and Parker, 2003:8) ت کاربرد  این رو ازي ها سالحبه موجب اصول بنیادین بشری

  .)(Hillter, 1998:663است هسته اي، ماهیتاً ممنوع 

ي هسته اي، ناقض قواعد ضرورت، تناسب، تفکیک و ها سالحدر این پاردایم حقوق بشر کاربرد 
. منع درد و رنج بیهوده می باشد، که همگی جزء اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشند
                                                             
1. see: UNTS,"The International Covenant on Civil and Political Rights", (1966), 
art.15. 
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لذا استفاده از هر سالحی نه تنها ممکن است مشمول ممنوعیت ویژه مندرج در عرف یا معاهده 
محکمه . ي مندرج در اصول کلی حقوقی شودها باشد، بلکه همچنین می تواند مشمول ممنوعیت

با اتخاذ یک برداشت موسع از عنصر قانونی بودن  Major war criminals نورنبرگ در قضیه 
منطبق با رویکرد حقوق بشري، عنوان نمود قواعد حقوق بین الملل فقط در معاهدات و عرف 

اصول کلی عدالت، اعمال شده از سوي قضّات و رویه «بین الملل مندرج نیستد بلکه همچنین در
می توان مدعی بود که در بستر حقوق  بر این اساس» .مورد اجراي محاکم نظامی مندرج هستند

ي هسته اي، می تواند به موجب اصول ها سالحبین الملل بشر محور در حال ظهور استفاده از 
کلی حقوقی ممنوع اعالم شود؛ صرفنظر از اینکه آیا معاهده یا عرفی در خصوصی این ممنوعیت 

  وجود داشته باشد یا نه؟ 

ه حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین از سوي دیگر می توان اضافه کرد ک 
المللی بایستی با مقتضیات و تغییرات زیست جمعی که مقتضاي هر جامعه اي است سازگار 

لذا مطئمناً با تغییر در واقعیات زیست بین المللی، حقوق حاکم بر آن نیز بایستی تغییر . باشد
هاي متفاوتی  ، جامعه بین المللی با واقعیت1966یسال از ارائه نظرمشورت13امروز بعد از . کند

از یک طرف امید به پیشرفت و جهانی شدن و از سوئی دیگر ترس از اقدامات . مواجه شده است
 13تروریستی و توسعه روز افزون تکنولوژي تسلیحات، چهره جامعه بین المللی را متفاوت از 

ین مدت سناریو تغییر کرده است، رویکرد از آنجائیکه در ا از این رو. سال پیش ساخته است
راي  از این رو  .)(Diruza, 2007: 1 ي هسته اي نیز بایستی تغییر کندها سالحنسبت به 

دیوان ناظر بر عدم وجود ممنوعیت صریح عرفی یا معاهده اي در خصوص ممنوعیت کاربرد 
  .عه بین المللی باشدهاي امروزین جام سالح هاي هسته اي نمی تواند منعکس کننده واقعیت

در نهایت می توان گفت، در بستر یک پارادایم حقوق بشري، که ما مدعی ظهور تدریجی آن 
ي هسته اي وجود معاهده ویژه ممنوعیت استفاده از ها سالحهستیم، براي جرم انگاري کاربرد 

ي هسته اي ضرورتی اجتناب ناپذیر نخواهد بود بلکه مرتکبین می توانند بر مبناي اصول ها سالح
 Bein and)کلی حقوقی جنایتکار قلمدادشده و مشمول مسئولیت کیفري قرار گیرند 

Parker, 2003: 1).  از این رو گرچه در حقوق بین الملل دولت محور امروزي تلقی کاربرد
یک جنایت بین المللی، به دلیل عدم تحقق عنصر قانونی، سخت  ي هسته اي به عنوانها سالح

است، اما در پارادایم بشر محور در حال ظهور و دیدگاهی که ما اتخاذ کرده ایم می توان بر این 
عنصر قانونی براي جنایت تلقی شدن کاربرد سالح هاي هسته اي در  چرا که. مشکل فائق آمد

و نه یک قاعده عرفی بین المللی است، بلکه مبناي  ین المللیب این پارادایم، نه یک کنوانسیون
جرم انگاري چنین اقدامی، می تواند اصول کلی حقوقی باشد، اصولیکه مبتنی بر وجدان عمومی 
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استداللی که در پارادایم کالسیک حقوق . ي  جامعه بشري می باشدها ارزشبشري  و منافع و 
اما این . ، شاید چندان پذیرفتنی نباشدها دولته  و حاکمیت بین الملل، به دلیل جایگاه برتر اراد

بایستی زیربناي حقوق بین الملل کیفري بوده و در کلیه اسناد بین المللی  ها ارزشاصول و 
کیفري، از جمله اساسنامه محاکم کیفري بین المللی، به عنوان هدف اصلی انعکاس یافته و در 

با لحاظ . کیفري بین المللی نقش تعیین کننده داشته باشدهر نوع تعبیر و برداشتی از قوانین 
این موارد مشکل  تحقّق عنصر قانونی و عطف به ماسبق نشدن قوانین نیز تا حدود زیادي مرتفع 

  . می شود

  نتیجه گیري
در طول این شصت سال . بیش از شصت سال از عمر اعالمیه جهانی حقوق بشر می گذرد

حقوق بشر روند تکاملی قابل قبولی داشته و امروزه توانسته جایگاه ویژه اي در عرصه بین المللی 
در این مدت محدود، حقوق . پیدا کند تا جائیکه سده بسیت و یکم را سده حقوق بشر می نامند

تقریباً بر کلیه اصول، قواعد و حوزه هاي مختلف حقوق بین الملل  سایه فزاینده اي  بشر توانسته
یکی از این اصولی که تحت تاثیر و تعدیل حقوق بشر قرار گرفته  و روز به روز  دامنه آن . بیفکند

هاي مدیدي اساس حقوق بین  ست؛ اصلی که براي مدتها دولتمحدودتر شده، اصل حاکمیت 
هاي عینی جامعه بین المللی و توسعه و تکامل حقوق  امروزه در بستر واقعیت. استالملل بوده 

و  دید گاه لوتوسی به حاکمیت چندان  ها دولتبشر دیگر سخن گفتن از حاکمیت مطلق 
گرچه تا یک قرن پیش کلیه اصول و قواعد حقوق بین الملل حول محور . پذیرفته نیست

رفته ولی امروزه در بستر توسعه جایگاه فرد در جامعه بین شکل می گ ها دولتحاکمیت و منافع 
المللی به تدریج روندي آغاز شده که به موجب آن اولویت بایستی به منافع جامعه بشري داده 

در قضیه تادیچ کلیه اصول و قواعد حقوق   ICTYبه قول شعبه تجدید نظر.  ها دولتشود نه 
به نظر می رسد اگر این روند توسعه یافته . ی گیردبین الملل امروزه حول محور بشریت شکل م

و در نهایت حقوق بین الملل بشر محور به جاي حقوق بین المللی حاکمیت محور تثبیت شود 
کل ساختار و پارادایم حقوق بین الملل دچار تحول شده و نظم بین المللی سابقی که بر مبناي 

  .گرفت بوده بر مبناي بشریت شکل خواهد ها دولتحاکمیت 
  حقوق بین الملل در مرحله گذر از سمت پارادایم کالسیکواقعیت این است که  از این رو

   ) حقوق بین الملل بشر محور( به سمت پارادایم جدید )حقوق بین الملل دولت محور ( 
در  .و پیش می رودشروع شده تقریاً در کلیه حوزه هاي حقوق بین الملل این روند . می باشد

برخی شاخه هاي حقوق بین الملل مثل حقوق بشر این روند سریع بوده و حاکمیت به نسبت 
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اما در برخی شاخه ها نیز مثل حقوق خلع سالح و کنترل . سایر شاخه ها مقاومت کمتري دارد
  تسلیحات به دلیل در میان بودن مسائل امنیتی این روند کند می باشد

هاي حقوقی به تدریج به حقوق بشر توجه فزاینده اي   تحلیل در بستر این واقعیت بایستی در 
را در  ها دولتها بایستی به نحوي صورت گیرند که دیگر صرفاً منافع  بدین معنی که تحلیل. نمود

ممکن است  از این منظر.بر نداشته باشند، بلکه منافع جامعه بشري نیز بایستی لحاظ شود
هاي حقوقی مبتنی بر  تحلیلبه نتایجی متفاوت از هاي حقوقی در خصوص مسئله اي  بررسی

در پاردایمی که . بر هم بریزدمعادالت قبلی رسیده و پارادایم کالسیک حقوق بین الملل 
بسیاري از مسائل  ي بشري می تواند بر رویکرد وستفالیائی به حاکمیت غلبه پیدا کند،ها ارزش

گري نیل کرده یح هسته اي به سمت وسوي دروند جرم انگاري کاربرد سال  بین المللی از جمله
و جواب مسئله ممکن است متفاوت از جوابی باشد که در پاردایم کالسیک حقوق بین الملل به 

  .ه استمسئله مزبور داده شد

 ت محور به جرم انگاري از این زاویه دید بایستی، صرفنظر از رویکرد حقوق بین الملل حاکمی
چرا که با فرض ابتناي . هاي هسته اي، کاربرد آنها یک جنایت بین المللی تلقی شود حکاربرد سال

  ي ها سالحي بشري و تضمین و تامین منافع بشریت، کاربرد ها ارزشحقوق بین الملل بر 
هسته اي با آن همه آثار منفی اجتناب ناپذیر براي حیات و بقاي بشري، نه تنها نمی تواند مجاز 

تی به دلیل نقض بسیاري از اصول و قواعد آمره بین المللی و بر هم زدن نظم و باشد بلکه بایس
عنصر قانونی الزم براي طرح ممنوعیت و جرم . امنیت بشري،یک جنایت بین المللی قلمداد شود

، مندرج در معاهدات یا عرف بین ها دولتانگاري کاربرد سالح هاي هسته اي را نبایستی در اراده 
بلکه بایستی آن ممنوعیت را در اراده و وجدان جامعه بشري و در اصول و المللی جست؛  

  .قواعدي جستجو نمود که تضمین کننده منافع چنین جامعه اي است
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