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بینالمللی آنها وجود نداشت .پروتکل اول با ایجاد مادة  63روند این کار را آغاز کرد و ایجاد
رویه و فرایند این کار را به خود دولتها واگذاشت .به سبب مشکالتی که در اجرای این ماده
وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن مادة  63ایجاد
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مقدمه
پیشرفت بشر در فناوری تسلیحاتی در خالل قرن بیستم بسیار بیشتر از سایر پیشرفتها بوده
است .این رشد سبب شده است دولتها برای پیشیگرفتن از رقبای خود دست به تولید یا
خرید تسلیحاتی بزنند که رقبا از آنها بیبهرهاند .سازندگان تسلیحات ،که معموالً دولتها و
گاهی شرکتهای خصوصیاند ،صرفاً به دنبال پیدا کردن مشتری برای تسلیحات تولیدی خود
هستند و مشتری نیز همواره به خرید تسلیحات با قدرت تخریب و مانور باالتر عالقه دارد .تولید
سالحهای جدید همچون سالحهای تقویتشده با نانوفناوری ،تسلیحات خودکار ،تسلیحات
فضایی یا همان ضدماهواره ،تسلیحات هدایتکنندة انرژیهای قوی همچون بمبهای
الکترومغناطیسی از یکسو و ارتقای کارایی تسلیحات قدیمیتر از سوی دیگر ازجمله اقدامات
انجام شده برای رشد فناوری تسلیحاتی است .بدیهی است هرچه سالحی جدیدتر و مخرّبتر
باشد ،مشتری های بیشتری نیز در بازار تسلیحات خواهد داشت .حقوق مخاصمات مسلحانه در
راستای رسالت خود برای قانونمند کردن جنگها ،حفاظت بیشتر از غیرنظامیان و اهداف
غیرنظامی مکلّف به نظارت بر تسلیحات است .این نظارت از اعالمیة سن پترزبورگ در 7139
آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه دارد .اما مسلم است که اگر این نظارت از بدو تولید یا حتی
تحقیقات مربوط به تولید یک سالح انجام پذیرد ،کار بسیار سادهتر است و اصوالً سالحهای
مغای ر با حقوق مخاصمات مسلحانه ساخته نخواهند شد .زمانی که دولتها با صرف هزینههای
گزاف سالح جدیدی را تولید یا خریداری میکنند قبول این واقعیت که آن سالح مغایر با
تعهدات آنها به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه است و باید از روند بهرهبرداری خارج شود
برای آنها بسیار سخت و دشوار خواهد بود (برای مثال دولت آمریکا برای اجرای پروژة تولید
حدود  0099فروند جنگندة اف  60در سال  0979مبلغی حدود چهارصد میلیارد دالر
سرمایهگذاری کرده است) .7از این رو اگر از آغاز تحقیقات ،تولید ،ارتقا یا خرید یک سالح
نظارت کافی از سوی همان دولت ب ه عمل آید (سالح مزبور تا چه حد منطبق بر تعهدات
بینالمللی یک دولت است) ،آن دولت میتواند بدون نگرانی از صرف هزینههای مالی و زمانی به
اکتساب آن سالح اقدام کند و در صورت وجود هرگونه منعی در اکتساب آن ،بدون ضرر مالی و
زمانی اکتساب آن را متوقف کند .این گونه نظارت در حقوق مخاصمات مسلحانه صرفاً از طریق
مادة  63پروتکل اول الحاقی  7011به کنوانسیونهای ژنو  7090است .پروتکل اول الحاقی
بیش از  719عضو دارد و بسیاری از مفاد آن جنبة عرفی پیدا کردهاند .اما مادة  63نهتنها هنوز
عرفی نشده است ،بلکه اعضای پروتکل مزبور نیز تا کنون رویههای یکسان و درخور استنادی
 .7برای مطالعة بیشتر دربارة این جنگنده ر.ک:.
F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Program in: https://fas.org/sgp/crs/.../RL30563.pdf
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برای اجرای مادة مزبور ارائه نکرده اند .در این مقاله ابعاد مادة مزبور از طریق منابع گوناگون
بررسی و علل استقبال اندک دولتها از این ماده تحلیل خواهد شد و گریزگاههایی که دولتها
ممکن است با استفاده از آنها از زیر بار تعهدات خود به موجب مادة مزبور رها شوند معرفی
خواهد شد و نهایتاً عواملی که میتواند دولتها را به اجرای مفاد این ماده وادار کند ارائه خواهد
شد.
هدف این مقاله رسیدن به پاسخ این سه پرسش است:
 .7آیا نظارت حقوقی بر تسلیحات حسب مادة  63پروتکل اول صرفاً سالح به معنای خاص را
دربرمیگیرد یا هر ابزار جنگی را شامل میشود؟
 .0رویة اجرای نظام نظارت بر تسلیحات حسب مادة  63به چه نحوی است؟
 .6آیا حقوق مخاصمات مسلحانه برای کمک به دولتها برای اجرای وظایفشان در امر نظارت بر
تسلیحات از کمال الزم برخوردار است؟

نظام بازبینی و نظارت حقوقی بر تسلیحات در گذر زمان
استعداد بشر برای ساخت تسلیحات قوی برای از پای درآوردن هم نوعان خود استعدادی شگرف
است و در طی تاریخ خود را نشان داده است .از زمانی که حقوق بینالملل با انگیزة حمایت
مستقیم از دولتها یا با انگیزة حمایت از انسانها پا به عرصة وجود گذاشته است ،عالقهمند به
محدود کردن اختیار دولتها در استفاده از جنگافزارهای خود بوده است .دقیقاً در زمانی که
در سال  7139مذاکرات مربوط به نخستین کنوانسیون ژنو در حال انجام بود ،سالحی جدید و
بسیار مخرب ،البته در زمان خود ،در حال شکلگیری و توسعه بود .در سال  7136گلولهای که
قدرت انفجاری بسیار باالیی داشت و از پوستهای سخت برخوردار بود از سوی امپراتوری روسیه
به جهان معرفی شد .قدرت انفجاری این گلوله در سال  7131به صورتی اصالح شد که بتواند
جراحات شدیدی در بدن انسان ایجاد کند ( .)Daoust, 2002: 346در همین زمان بود که تزار
روسیه از دولتها دعوت کرد کمیسیون نظامی بینالمللی تشکیل دهند که نتیجة آن اعالمیة
سنپترزبورگ  7131بود .اعالمیة مذکور نخستین سند بینالمللی دربارة قانونمند کردن ابزارها
و شیوههای جنگی است .بر اساس این اعالمیه ،تنها هدف مشروع جنگ باید تضعیف نیروی
نظامی دشمن باشد و این هدف بهوسیلة استفاده از تسلیحاتی که زیانهای غیرضروری بر افراد
ناتوان وارد میکنند یا سبب مرگ آنها میشوند مورد تخطی واقع میشود .در این اعالمیه
آمده است :مسلم است که به کار بردن چنین تسلیحاتی مغایر حقوق انسانیت است .به این
ترتیب ،اعالمیة مذکور به کار بردن پرتابشوندههای انفجاری با وزن کمتر از  999گرم را ممنوع
کرده است ( .)Roberts, 1989: 29-31اعالمیة سنپترزبورگ با تأکید بر اهمیت بررسی
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مشروعیت سالحهای جدید از سوی دولتها اعالم کرد« :دولتهای عضو این حق را برای خود
محفو ظ داشتند که در هر زمانی بتوانند در مورد توسعة علمی تجهیزات نظامی خود فعالیت
کنند و در عین حال اصول مرتبط به حقوق انسانی را مدنظر داشته باشند» .در قسمتی دیگر از
این اعالمیه آمده است« :دول عضو توافق میکنند که در خصوص تسلیحاتی که در آینده ایجاد
خواهد شد اصولی را ایجاد کنند که طی این اصول کاربرد این تسلیحات با ضرورتهای جنگی و
حقوق بشریت متوازن باشد» .تا زمان ایجاد پروتکل اول  7011کنوانسیونهای ژنو  ،7090که
مادة  63خود را به الزام دول عضو به بازبینی حقوقی تسلیحات جدید اختصاص داد ،در هیچ
سند بینالمللی دیگری به این الزام دولتها در بازبینی حقوقی تسلیحاتشان و مطابقت این
تسلیحات با تعهدات بینالمللی آنها اشارهای نشده است .با توجه به اینکه اعالمیة
سنپترزبورگ ،همانطور که از نام آن پیداست ،جنبة الزامآور ندارد میتوان ادعا کرد که مادة
 63پروتکل اول تنها مادهای در سطح حقوق بینالملل است که از دولتها میخواهد به بازبینی
حقوقی تسلیحات جدید خود اقدام کنند .در این ماده آمده است« :دول معظم متعاهد در زمان
انجام تحقیق ،ارتقا ،اکتساب یا پذیرش تسلیحات ،وسایل و شیوههای جنگی جدید متعهدند
بررسی کنند که آیا بهکار بردن آن سالح در تمام یا برخی شرایط بهوسیلة این پروتکل یا هر
قاعدة دیگری در حقوق بینالملل که برای آن دولت الزم االجرا میباشد ممنوع شده است یا
خیر؟»
هرچند که فاصلة زمانی ( 7011زمان انعقاد پروتکل اول تا به امروز) معاهدات
بسیاری منعقد شده است که به ممنوع یا محدودسازی سالحهایی اعم از برخی
سالحهای متعارف ،سالحهای شیمیایی ،میکروبی و لیزری اقدام کردهاند ،اما در هیچکدام
از این معاهدات دول عضو مکلف نشدهاند که بررسی کنند سالحی که قصد تولید یا
خرید یا ارتقایش را دارند آیا با تعهدات بینالمللی آنها مطابقت دارد یا خیر؟ (هرچند با
توجه به ممنوعیت صریح تولید سالحهای شیمیایی و میکروبی ،بحث تولید این گونه سالحها
دیگر مطرح نیست) .اجرای صحیح این ماده میتواند حقوق بینالملل را از تصویب معاهدات
دیگری دربارة سالح هایی که در آینده به بازار خواهند آمد معاف کند؛ زیرا در صورت رعایت
قواعد محدودکنندة تسلیحاتی (بدون ذکر نام سالح خاصی) که در قواعد قراردادی و عرفی
بینالمللی آمدهاند ( مانند اصل تفکیک یا منع رنج بیهوده) سازندگان تسلیحات آینده به رعایت
این محدودیتها مجبور میشوند و رعایت مادة  63تضمین اجرای این محدودیتها خواهد بود.
بنابراین ،این ماده مانعی بر سر راه دولتها برای انعقاد معاهداتی نخواهد بود که تولید ،تکثیر یا
استفاده از سالحی را ممنوع کنند .در طی مذاکرات مربوط به انعقاد پروتکل ،کشورهای کوچک
پیشنهاد تشکیل کمیتهای را دادند که طبق آن استفاده از برخی تسلیحات متعارف به پیشنهاد
کشورها ممنوع یا محدود شود .اما کشورهای مخالف این کار را تبدیل یک کنوانسیون حقوق
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بشردوستانه به یک معاهدة خلع سالحی دانستند و با آن مخالفت کردند (
.)422
صلیبسرخ بهعنوان بانی و حامی نیز کنوانسیونهای  7090ژنو و پروتکلهای  7011آن در
سال  7003اجالسی را دربارة «عملیات درمانی و اثرات تسلیحات» در مونترو (سوئیس) برگزار
کرد و از این اجالس این نتیجه گرفته شد که برخی سالحها ذاتاً مهلکاند و سبب زیانهای
شدید و غیرضروری میشوند .از این رو ،صلیبسرخ پروژهای به نام سایروس 7را تعریف کرد که
از عبارت «ممنوعیت به کار بردن تسلیحات ،گلولهها ،مواد و روشهای جنگی که ذاتاً سبب
جراحات شدید و آسیبهای غیرضروری میشوند» گرفته شده است .در این پروژه به تسلیحات
از این زاویه نگریسته میشود که مهلک بودن برخی تسلیحات به سبب طراحی آنهاست و نه
نحوة استفاده از آنها .از این رو ،مهلک بودن آنها قابل پیشگیری و پیشبینی است
( .)McClelland, 2003: 400هرچند صلیبسرخ در این پروژه مشخص نکرد که آیا میتوان به
ضرورت نظامی برای ایراد جراحات شدید یا آسیبهای غیرضروری استناد کرد یا خیر؟
آمریکا همواره از منتقدان اصلی پروژة مزبور بوده و معتقد است اطالعات جمعآوریشدهای که
به ایجاد این پروژه منجر شده است صرفاً از آسیبهای واردشده به افراد در مناقشات
داخلی و محلی (خصوصاً در آفریقا) و آن هم بیشتر دربارة استفاده از مینهای ضدنفر استخراج
شده است و قابلیت اتکا برای برنامهریزی را ندارد ( Introduction to the Law of War, 2002:
.)178
در  ،7000در بیستوهفتمین کنفرانس بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر دولتها تشویق
شدند مکانیسمی را ایجاد کنند که تعیین کند کاربرد تسلیحاتی که اختراع خودشان باشد یا آن
را وارد کرده باشند با تعهدات بینالمللی الزماالجرا برای آن دولت مطابق است یا خیر؟
همچنین در این کنفرانس دولتها تشویق شدند که مکانیسمهای کاربردی خود را در این
زمینه با یکدیگر مبادله کنند .در دومین کنفرانس بازبینی کنوانسیون سالحهای متعارف
در  0997نیز دول عضو این کنوانسیون توافق کردند آن دسته از دولتهایی که تا به حال
تسلیحاتشان را بازبینی حقوقی نکردهاند تعهد خود را حسب مادة  63پروتکل اول به اجرا
درآورند.
اقدام دیگر صلیبسرخ در قالب کنفرانس بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر در
سال  0996انجام شد .در این کنفرانس از دولتهایی که پروسهای برای بازبینی
حقوقی تسلیحات دارند دعوت شد تا با همکاری صلیبسرخ تجارب خود را با سایر
دولتها مبادله کنند و با این کار سایر دولتها را به اجرای مادة  63پروتکل اول ترغیب
Sandoz, 1987:

1. Prohibition on employing weapons, projectiles and material and methods of warfare of a
nature to cause Superfluous Injury or Suffering.
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کنند .نتیجة این کار در قالب کتابچة راهنما در سال  0993از سوی کمیتة صلیبسرخ
منتشر شد7.
گفتنی است که برخی دولتها حتی قبل از انعقاد پروتکل اول  ،7011در اقدامات
یکجانبه ای فرایندی را برای بازبینی حقوقی تسلیحاتشان ایجاد کردند .یکی از این دولتها
سوئد است که در سال  7019با ایجاد «هیئت نمایندگی سوئد در پروژة نظارت حقوق بینالملل
بر تسلیحات» این وظیفه را برای هیئت مذکور ایجاد کرد که تمام سالحهایی که ارتش ،پلیس
یا گارد ساحلی سوئد قصد ورود آنها به پروسة بهرهبرداری را دارند ،از سوی این هیئت بررسی
شوند که بهکارگیری آنها مغایر حقوق بشردوستانة بینالمللی و تعهدات بینالمللی دولت سوئد
نباشند (.)Jacobsson, 2006: 185
ایاالت متحدة آمریکا نیز چنین برنامهای را در سال  7019و متعاقب پایان جنگ ویتنام
اجرا کرد؛ بر اساس آن وزارت دفاع مکلف شد تعهدات جنگی این کشور را به مرحلة اجرا درآورد
و با بازبینی حقوقی تسلیحات مانع بهکارگیری سالحهایی در نیروهای هوایی ،دریایی و ارتش
آمریکا شود که مغایر تعهدات بینالمللی این کشور باشد ( .)Daoust, 2002: 356آمریکا پروتکل
اول  7011را امضا کرد اما تاکنون به تصویب نرسانده است.

مطابقت یک سالح با تعهدات بینالمللی کشور بررسیکننده
با توجه به نصّ صریح مادة  63پروتکل اول  ،7011در زمان بازبینی حقوقی تسلیحات از سوی
دولت عضو ،آن دولت مکلف است بررسی کند که به موجب این پروتکل و سایر تعهدات
بین المللی سالحی که قصد مطالعه ،ارتقا ،تولید یا خرید آن را دارد با تعهدات کشور مزبور در
تعارض و مغایرت نباشد.
در کنار تعهد محدود دولتهای عضو پروتکل اول در عدم استفاده از سالحها و تجهیزات
خاص که مطابق استفساریة صلیبسرخ از مادة  60این پروتکل ،بندهای  0و  6این ماده در
خصوص ممنوعیت استفاده از سالحها ،شامل سالحهای شیمیایی ،میکروبی و هستهای نمیشود
و فقط سالحهای متعارف را دربرمیگیرد ( .)Sandoz, 1987: 398این دولتها در مقابل سایر
تعهدات بین المللی مسئولیت دارند و باید در بازبینی حقوقی تسلیحاتشان به آن تعهدات
بینالمللی نیز توجه داشته باشند .در ادامه به بررسی اجمالی این تعهدات خواهیم پرداخت.

1. A guide to the legal review of new weapons, means and methods of warfare: Measures to
implement article 36 of additional protocol 1 of 1977
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 .1ممنوعیت مشخص برخی تسلیحات به موجب معاهدات بینالمللی
برخی معاهدات ،که بیشترشان جهانشمولاند ،با اشاره به نام سالحها و وسایل جنگی خاصی
استفاده از آن تسلیحات را برای اعضای خود ممنوع کردهاند .از این رو ،دولت انجامدهنده به
موجب مادة  63پروتکل اول بایستی این معاهدات را ،که متعهد به آنهاست ،مدنظر قرار دهد.
این معاهدات از اعالمیة منع کاربرد پرتابشوندههای انفجاری کمتر از  999گرم وزن را شامل
می شود تا کنوانسیون مربوط به ممنوعیت تولید ،تکثیر ،انباشت و استفاده از سالحهای
شیمیایی ،7006پروتکل ممنوعیت استفاده از سالحهای لیزری کورکنندة  ،7000کنوانسیون
منع استفاده ،ذخیرهسازی ،تولید و انتقال مینهای ضدنفر  ،7000کنوانسیون مهمات خوشهای
 0991و پارهای از مواد اساسنامة رم دیوان کیفری بینالمللی که صراحتاً استفاده از سالحی
خاص را ممنوع کردهاند .مانند بند  70مادة  )b( )0( 1که استفاده از گلولههایی که بهراحتی در
بدن نفوذ کنند و پخش شوند را جنایت جنگی میداند.
البته توجه به این نکته نیز مهم است که میزان تعهدات دولتهای عضو یک معاهدة خاص
در قبال انجام تعهدات آن معاهده ممکن است متفاوت باشد .این مسئله باید از سوی مجریان
اجرای مادة  63در نظر گرفته شود .مثالً ایاالت متحدة آمریکا ضمن عضویت در کنوانسیون
 7006پاریس دربارة منع تولید ،تکثیر ،انباشت و استفاده از سالحهای شیمیایی ،حق استفاده از
عاملهای کنترل شورش (مانند گاز اشکآور) را در زمان انجام عملیات حفظ صلح یا انجام هر
عملیاتی در زمان صلح برای خود محفوظ داشته است و این مسئله را طبق مجوز رئیسجمهور
این کشور در  00آوریل  7001به مقام امین کنوانسیون اعالم کرده است .استدالل مذکور در
نامة رئیسجمهور آمریکا این است که ممنوعیت استفاده از عاملهای شیمیایی کنترل
شورشها مخصوص زمان جنگ است و خود کنوانسیون استفاده از این عاملها را به عنوان
«شیوة جنگی» ممنوع دانسته است؛ از این رو ،استفاده از این عاملها در عملیات حفظ صلح یا
انجام هر عملیاتی که در زمان صلح انجام شود مانعی ندارد .همچنین این کشور حین پیوستن
به کنوانسیون سالحهای متعارف ( 7019پروتکل سوم) که استفاده از بمبهای آتشزا را در
اهداف نظامی واقعشده در نزدیکی غیرنظامیان ممنوع میکند قائل به اعمال حق شرط شده و
این حق را برای خود محفوظ داشته است ،زمانی که تشخیص دهد استفاده از چنین بمبهایی
در اماکن مذکور سبب کاهش ضایعات و تلفات انسانی میشود میتواند از آنها استفاده کند.
مثالً در صورتی که تشخیص دهد یک کارخانة تولید بمب شیمیایی نزدیک مناطق مسکونی را
اگر با بمب آتشزا هدف قرار دهد ،کارخانه منهدم میشود و دیگر بمب شیمیایی تولید
نمیکند ،مجاز به استفاده از چنین بمبهایی خواهد بود ( Introduction to the Law of War,
.)2002: 186
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 .2ممنوعیت مشخص برخی تسلیحات به موجب حقوق عرفی بینالمللی
قواعد عرفی بینالمللی حقوق مخاصمات مسلحانه قواعدی الزماالجرا برای تمام دولتهاست و از
طریق نحوة عملکرد دولتها در طی سالها سرچشمه گرفته و بهوسیلة دیوان بینالمللی
دادگستری ،دیوان بینالمللی یوگسالوی سابق و رواندا یا سایر مراجع بینالمللی شناسایی
شدهاند .کمیتة بینالمللی صلیبسرخ در  0990با انتشار کتابی به نام مجموعهقواعد عرفی
حقوق بشردوستانة بینالمللی ،که حاصل پروژة پژوهشیای دربارة شناسایی قواعد عرفی حقوق
بشردوستانة بین المللی است ،توسط تعدادی از کارشناسان خبره و مسلط در این رشته
جمعآوری شده است و  737قاعدة عرفی در حقوق بشردوستانة بینالمللی را معرفی کرده است.
از بین  737قاعدة عرفی جمعآوریشده بهوسیلة صلیبسرخ به جز یکی دو قاعده بقیه قواعد
مورد توافق و پذیرش دولتها و محاکم بینالمللیاند و استنادهای بسیاری به این مجموعهقواعد
گردآوریشده از سوی صلیبسرخ از نخستین روزهای انتشار آن در  0990آغاز شده است
(ممتاز .)60 :7609 ،در این مجموعه ،عرف بینالمللی برخی تسلیحات خاص را ممنوع اعالم
کرده است .بنابراین ،دولتها در حین بازبینی حقوقی تسلیحات خود حسب مادة  63پروتکل
اول بایستی به آن توجه کافی داشته باشند .در این مجموعه از قواعد عرفی بینالمللی ،از
سالحهای سمّی (قاعدة  ،)10میکروبی (قاعدة  )16و شیمیایی (قاعدة  )19گرفته تا تلههای
انفجاری (قاعدة  )19و سالحهای لیزری (قاعدة  )13ممنوع اعالم شده است ( Henckaerts,
 .)2009: 251-292از این رو ،دولتهایی که عضو برخی معاهدات ممنوعکنندة تسلیحات
نشدهاند ،طبق قواعد عرفی بینالمللی از داشتن این تسلیحات منع میشوند.

 .3اصول کلی حقوق مخاصمات مسلحانة قابل اعمال در خصوص تسلیحات
تعهد دولتها در عدم استفاده از تسلیحاتی که به موجب قواعد حقوق بینالملل صراحتاً ممنوع
شدهاند جای شک و شبهه ندارد .مشکل در تسلیحاتی است که همهروزه از سوی دولتها یا
بخش خصوصی به بازار تسلیحاتی جهان وارد میشوند و به سبب کاراییهای باالی خود
مشتاقان خرید بسیاری نیز دارند .مسلّماً قانونمند کردن هر سالح جدیدی که به بازار وارد
میشود یا هر سالحی که در کاراییهای آن اصالحاتی داده میشود غیرممکن است؛ زیرا تعداد
تسلیحات جدید یا با فناوریهای جدید همواره رو به افزایشاند .از این رو ،ایجاد و برقراری
پارهای قواعد اصولی می تواند نتیجة مورد درخواست را محقق کند بدون آنکه نامی از هر سالح
برده شود .ژاکوب کلنبرگر ،رئیس وقت کمیتة بینالمللی صلیبسرخ ،در نطق رسمی خود که به
مناسبت شصتمین سالگرد انعقاد معاهدات ژنو ایراد کرد تأکید کرد که نیازی نیست قواعد
موجود (اعم از قراردادی یا عرفی) با طبیعت رو به تحول مخاصمات مسلحانه هماهنگ شوند
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( .)Kellenberger, 2009کریستوفر گرینوود نیز در مقالة خود نوشته است« :قواعد اصولی
حقوق مخاصمات مسلحانه این قابلیت را دارند که در خصوص تسلیحاتی که در زمان ایجاد آن
اصول حتی به ایجاد چنین تسلیحاتی فکر هم نمیشد اجرا گردند .انعطاف این اصول کلی سبب
میشود که این اصول در سطح گستردهتری نسبت به قواعد خاصّ موجود در مورد هر سالح
خاص ،قابل اعمال باشند» ( .)Greenwood, 1999: 221به نظر برخی از نویسندگان خألهای
آشکار در حقوق قراردادی نهتنها ضعف نیستند ،بلکه نقطة قوّت محسوب میشوند[ .زیرا تصریح
به برخی ممنوعیتها راه را برای قراردادن مصادیق بیشتر در قالب امور ممنوعه خواهد بست].
از نظر این نویسندگان ایجاد قواعد خاص دربارة هر سالح موجب کاهش تأثیر اصول حقوق
مخاصمات مسلحانه میشود .مثالً مک الگلین در مقالة خود به توسعة امروزی گلولههای موسوم
به دامدام (گلولههایی که در بدن پخش میشوند) اشاره میکند و معتقد است وجود معاهدة
خاص دربارة این گلولهها بیشتر از تأثیر مثبتش تأثیر منفی دارد .او مینویسد« :امروزه با توجه
به ممنوعیت ایراد خسارات پهلوبهپهلو و جراحات تصادفی ،نیازی به قانونگذاری خاص در مورد
اینگونه تسلیحات و هر سالحی که با رشد فناوری ارتقا پیدا کرده است نیست»
(.)McLaughlin, 2011: 107
اصوالً ممنوعیتهای کلیای که حقوق تسلیحات ایجاد کرده مربوط به سالحهایی است که
موجب خسارات غیرضروری یا فوقالعاده میشوند و دیوان بینالمللی دادگستری نیز به این
ممنوعیتها بهعنوان یکی از اصول حقوق بشردوستانة بینالمللی اشاره کرده است ( ICJ
.)Advisory Opinion on Nuclear Weapons, 1996: para. 238
 .1 .3اصول کلی حقوق مخاصمات مسلحانه قابل کاربرد در خصوص تسلیحات در پروتکل
اول 1711
با توجه به متن مادة  63پروتکل اول ،نخستین مالک برای ارزیابی حقوقی تسلیحات توجه
دولت انجامدهندة عمل بازبینی حقوقی به مفاد پروتکل اول  7011و موارد ممنوع و
محدودکنندة برخی تسلیحات در این پروتکل است .این ماده بهدنبال مادة  60پروتکل مزبور
آمده است که یکی از بحثبرانگیزترین مفاد پروتکل اول محسوب میشود .در بند  0مادة
اخیرالذکر اعضای پروتکل از به کار بردن سالحها ،موشکها و استفاده از شیوههای جنگیای
ممنوع شده اند که به وارد کردن صدمات بیش از حد و درد و رنج غیرضروری منجر شوند .در
بند  6مادة مزبور نیز دول عضو از استفاده از ابزارها و شیوههای جنگیای ممنوع شدهاند که
هدف از کاربرد آنها ایجاد خسارات شدید ،گسترده و درازمدت در محیط زیست باشد .مادة 60
حسب توافق دول شرکتکننده در کنفرانس انعقاد پروتکل ،شامل سالحهای شیمیایی،
میکروبی و هستهای نمیشود و صرفاً سالحهای متعارف را دربرمیگیرد .دولت هند تنها دولتی
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بود که برداشت خود از این ماده را شامل سالحهای متعارف و سالحهای شیمیایی ،میکروبی و
هستهای اعالم کرد ( .)Sandoz, 1987: 398تسلیحات و شیوههای جنگی ممنوعشده در پروتکل
اول عبارتاند از:
 .7ممنوعیت استفاده از تسلیحات ،موشکها و شیوههای جنگی که طبیعتاً موجب آسیب یا
زیان سنگین و غیرضروری میشوند (بند  0مادة .)60
 .0ممنوعیت استفاده از ابزارها و شیوههای جنگی که قصدشان ایراد زیان طوالنیمدت،
شدید و گسترده به محیط زیست طبیعی است (بند  6مادة  60و مادة .)00
 .6ممنوعیت به کار بردن روش ها یا وسایل جنگی که یک هدف نظامی مشخص را دقیقاً
نمیتوانند نشانهگیری کنند و نتیجتاً به اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین غیرنظامیان
بدون تبعیض ضربه وارد میکنند (مادة  07بند  9قسمت «.)»b
 .9ممنوعیت استفاده از وسایل و روشهای جنگی که آثار آنها محدود به مصادیق ذکرشده
در پروتکل اول نمیشود و نتیجتاً اهداف نظامی و غیرنظامی را بدون تفکیک مورد هدف
قرار میدهند (مادة  ،07بند  ،9قسمت «.)»c
 .0ممنوعیت بمباران اهداف صرف نظامی واقع در شهرها ،شهرکها یا روستاها یا سایر
مناطق محل زندگی غیرنظامیان یا محلهایی که اهداف غیرنظامی وجود دارند با هر روشی
(مادة  ،07بند  ،0قسمت «.)»a
 .3ممنوعیت انجام حمالتی که ممکن است تصادفاً سبب آسیبهایی به زندگی غیرنظامیان
یا اهداف غیرنظامی یا مجموعهای از هر دو شود (مادة  ،07بند  ،0قسمت «.)»b
 .2 .3اصول کلی حقوق مخاصمات مسلحانه قابل اعمال در خصوص تسلیحات به موجب
قواعد عرفی بینالمللی
در چندین قاعده از مجموعه قواعد عرفی جمعآوریشده توسط کمیتة بینالمللی صلیبسرخ در
 0990ممنوعیت هایی دربارة تسلیحات به طور عام و بدون ذکر نام سالح خاصی در نظر گرفته
شده است که عبارتاند از:
 .7ممنوعیت استفاده از وسایل و توسل به شیوههایی که سبب زیان شدید و غیرضروری
میشود (قاعدة .)19
 .0ممنوعیت توسل به روشها و وسایل جنگی که قصدشان ایراد زیان گسترده ،درازمدت و
شدید به محیط زیست است؛ در خصوص این قاعدة عرفی که قاعدة  90است گفتنی است
که اوالً عرفی بودن این قاعده فقط در مخاصمات مسلحانة بینالمللی شناسایی شده و در
مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی ماهیت عرفی ندارد و ثانیاً ایاالت متحدة آمریکا مخالف
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پابرجای ( )Persistent Objectorاین قاعده به طور کلی است و سه کشور آمریکا ،فرانسه و
انگلستان مخالف شمول این قاعده دربارة سالحهای هستهایاند (Henckaerts, 2009: 215-
 .)216از این رو ،با توجه به مخالفت مصرّانة این سه کشور با عرفی بودن این قاعده ،این
قاعده البته فقط برای همین سه کشور عرفی محسوب نمیشود و سایر دولتها به عرفی
بودن آن ایرادی وارد نکردهاند.
 .6ممنوعیت استفاده از تسلیحاتی که منافی اصل تفکیکاند .این ممنوعیت شامل وسایلی
نیز میشود که قادر به تشخیص یک هدف نظامی به طور دقیق نیستند (قاعدة .)70
 .9ممنوعیت بمباران اهداف صرف نظامی در شهرها ،روستاها و شهرکها یا سایر مناطق
نزدیک محل زندگی غیرنظامیان یا نزدیک اهداف غیرنظامی (قاعدة .)76
 .0ممنوعیت آغاز حمالتی که ممکن است سبب آسیب به حیات غیرنظامیان ،زیان به
غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی یا مجموعهای از آنها شود (قاعدة .)79
امروزه اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی اصلی
پذیرفته شده در حقوق بشردوستانه است که شکی دربارة عرفی بودن آن وجود ندارد .بنابراین،
در قاعدة  70و  76صلیبسرخ برای خود جای باز کرده است .اصل تناسب نیز که در قاعدة 79
آمده است قاعدهای است که از حمایت دیوان کیفری بینالمللی برخوردار است و اساسنامة این
دیوان نقض این قاعده را به موجب مادة  1قسمت ( )9( )bجنایت جنگی میداند و نیز دیوان
بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی معروف سالحهای هستهای  7003بر اهمیت این اصل به
عنوان یک قاعدة عرفی تأکید میکند .قاعدة منع رنج بیهوده نیز از قواعد پذیرفتهشدة عرفی در
حقوق بشردوستانة بین المللی است و دیوان در رأی اخیر الذکر بارها به آن اشاره کرده است.
ممنوعیت استفاده از سالحهای هستهای نیز در قالب اصول و قواعد عرفی حقوق مخاصمات
مسلحانه میگنجد .هرچند مسئلة مشروعیت توسّل به سالحهای هستهای در موقعیتهای
خاص همچنان مسئلهای مناقشهبرانگیز است .اگر این مسئله در قالب اصول پایهای حقوق
مخاصمات مسلحانه ( )Jus in Belloتحلیل شود ،استفاده از سالحهای هستهای مغایر قواعد
عرفی حقوق مخاصمات مسلحانه است .استفاده از سالح هستهای از آنجا که مرگ انسانهای
بسیاری را اجتنابناپذیر میکند ،موجب آسیبهای شدیدی میشود به افراد در معرض مرگ و
آنهایی که زنده ماندهاند و حتی اعضای نسلهای آیندهای که هنوز به دنیا نیامدهاند و نهایتاً
کلیة اهداف نظامی و غیرنظامی را بدون هیچگونه تفکیکی مورد هدف قرار میدهد که مغایر
اصل اساسی تفکیک و منع رنج بیهوده است .برخالف آنکه در خالل مذاکرات مربوط به
پیشنویس پروتکلهای الحاقی ،دولتهای دارندة تسلیحات هستهای تأکید کردند که قواعدی
که در این پروتکلها در حال تصویب است ،بهخصوص مواد  91تا  01پروتکل اول الحاقی ،نباید
به نحوی تفسیر شود که به عدم مشروعیت سالحهای هستهای منجر شود (کولب و هاید،
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 .)001 :7609با این حال دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی سالحهای هستهای هر
چند با احتیاط تصریح کرده است که:
«تهدید یا توسل به سالحهای هستهای باید با مقتضیات حقوق بینالملل الزماالجرا در
مخاصمات مسلحانه خصوصاً اصول و قواعد حقوق بشردوستانة بینالمللی مطابقت داشته باشد.
این مسئله از مقتضیات مذکور در باال سرچشمه میگیرد که به موجب آن تهدید یا استفاده از
سالحهای اتمی عموماً مغایر با قواعد حقوق بینالملل الزماالجرا در زمان مخاصمات مسلحانه و
به خصوص اصول و قواعد حقوق بشردوستانة بینالمللی است» ( ICJ Advisory Opinion on
.)Nuclear Weapons, 1996: para.105
 .3 .3ممنوعیت کلی برخی تسلیحات بهموجب اصول بشریت و انساندوستی
بیشتر حقوقدانان بر این امر همعقیدهاند که سکوت حقوق مخاصمات مسلحانه دربارة یک سالح
دلیلی بر مشروعیت آن سالح نیست؛ زیرا غیر از آن دسته از منابع حقوقی که بدون ذکر نام از
یک سالح خاص اصول و قواعدی کلی در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه وضع کردهاند،
اخالق نیز در خصوص این موضوع ساکت نبوده است .شاید اعالم ممنوعیت یک سالح توسط
هیئت بازبینیکنندة حقوقی تسلیحات یک کشور با استناد به اصول انساندوستی ،اعالمی
غیرحقوقی و اظهارنظری بیشتر اخالقی محسوب شود تا اظهارنظری حقوقی که الزمة آن
پشتوانة مأخذی مستند و مستدل است .اما اگر بند  0مادة  7پروتکل اول را بررسی کنیم ،با
عبارتی برخورد میکنیم که در قواعد حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بشردوستانة
بینالمللی بهطور خاص کمتر دیدهایم .بهموجب این بند در مواردی که شامل این پروتکل یا
سایر توافقنامههای بینالمللی نمیشود ،غیرنظامیان و همچنین متخاصمان تحت حمایت اصول
حقوق بینالملل مذکور در عرف مستحکم ،اصول بشریت و افکار عمومیاند .این شرط که به
شرط مارتنز ( )Martens Clauseمشهور است در مقدمة مقررات الهة  ،7091مقدمة مقررات
سوم الهة  7100و مقدمة پروتکل دوم  7011الحاقی به کنوانسیونهای ژنو  7090ریشه دارد
که بر اساس آن در زمانی که نه عرف مسلم و نه معاهدهای برای حمایت از غیرنظامیان و حتی
نظامیان وجود دارد ،انسانیت میتواند تعیینکنندة نحوة برخورد متخاصمان باشد .دیوان
بینالمللی دادگستری نیز در رأی مشورتی سالحهای هستهای بر اهمیت شرط مارتنز تأکید
میکند و اظهار میدارد« :در مورد وجود و قابلیت اعمال این شرط شکی وجود ندارد» و در
ادامه میگوید « :این اصل یک وسیلة مؤثر در مقابل تحول سریع فناوری نظامی است» .در انتها
نیز دیوان نتیجه میگیرد که این شرط ریشه در عرف بینالمللی دارد .بر اساس نظر دیوان،
حقوق بشردوستانة بینالمللی دربارة تمام انواع تسلیحات اعمال میشود و جدید بودن یک
سالح مانع اعمال حقوق بشردوستانة بینالمللی دربارة آن نیست ( ICJ Advisory Opinion on
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 .)Nuclear Weapons, 1996: para 78-87بنابراین ،استناد احتمالی هیئت ارزیابیکنندة
حقوقی تسلیحات یک دولت بر اساس مادة  63پروتکل اول به اعالم ممنوعیت یک سالح صرفاً
بر اساس اصول انسانیت و اینکه این سالح اصول بشریت را زیر پا میگذارد ،استنادی صحیح و
حقوقی است .هرچند نامی از آن سالح در قواعد قراردادی یا عرفی بینالمللی نیامده باشد.
 .4 .3ممنوعیت استفاده از برخی شیوههای جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه
حقوق مخاصمات مسلحانه شیوههای مجاز جنگی را در قالب لیستی توأم با جزئیات نیاورده
است .این مسئله حاکی از آن است که طرفین مخاصمه مجاز به استفاده از کلیة شیوههای
جنگیاند که ممنوع نشده باشد .در این مفهوم ،میتوان گفت که تمام اقداماتی مجازند که
ممنوع نشده باشند .با اینحال  ،این گفته را با دقت بیشتری باید مطرح کرد؛ زیرا عدم
ممنوعیت صریح یک سالح یا شیوة جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه مثالً در قالب یک
معاهدة خاص ،هرگز به معنای مجاز بودن آن سالح یا شیوة جنگی به طور مطلق نیست؛ زیرا
کلیة تسلیحات و شیوههای جنگی باید منطبق با قواعد کلی حقوق مخاصمات مسلحانه از قبیل
اصل تفکیک (ممنوعیت حمالت غیرقابل تفکیک) و اصل انساندوستی باشد که در قاعدة
ممنوعیت ایراد خسارات غیرضروری یا شرط مارتنز تبلور یافته است .از این رو ،در صورتی که
ثابت شود تسلیحات یا شیوههای جنگی مورد نظر مغایر با یک ممنوعیت خاص یا قواعد کلی
نیستند میتوان گفت که حقوق مخاصمات مسلحانه آنها را ممنوع نکرده است و بهکارگیری
آنها مجاز است (کولب و هاید .)009 :7609 ،ازجمله شیوههای جنگی ممنوعه موارد ذیلاند:
 . 7به گرسنگی کشانیدن غیرنظامیان به عنوان روش جنگی یا محروم کردن آنان از موادی
که برای بقایشان ضروری است (مادة  09پروتکل اول الحاقی).
 .0استنکاف از امان دادن ممنوع است .این قاعده نخستین بار در مقررات الهه عنوان شد و
بعداً در پروتکل اول الحاقی هم تکرار شد.
 . 6به خدمت اجباری گرفتن اتباع دشمن برای جنگیدن علیه کشور خودشان ممنوع است.
این شیوه نخستین بار در مقررات الهه مطرح و بعداً در کنوانسیونهای ژنو نیز تکرار شد.
 .9سوءاستفاده از پرچم متارکة جنگ یا پرچم ،نشانها و لباسهای متحدالشکل دشمن یا
سازمان ملل یا عالئم مشخص کنوانسیونهای ژنو به نحوی که به مرگ یا آسیب شدید به
اشخاص منجر شود ممنوع است (مادة  1اساسنامة .)ICC

تسلیحات مشمول عمل بازبینی حقوقی
بر اساس مادة  63پروتکل اول «سالحهای جدید ،شیوهها و ابزارهای جنگی» باید مورد بازبینی
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و نظارت حقوقی قرار بگیرند .جدید بودن یک سالح بر اساس دو ضابطه قابل تعیین است:
ضابطة اول آن است که آن سالح برای کشوری که قصد استفاده از آن را دارد جدید باشد.
بنابراین ،به روز بودن فناوری یک سالح مالک نیست ،بلکه مهم آن است که این سالح بهتازگی
به دست دولت ارزیابیکننده رسیده باشد .هر چند که ممکن است سالها از تولید اولیة آن
گذشته باشد .مثالً یک نوع خاص تانک یا تفنگ ممکن است بیست یا سی سال پیش کشوری
آن را تولید کرده باشد و امروز از سوی کشور دیگری خریداری شود .بنابراین ،این سالح برای
این دولت جدید بهحساب میآید .کمیتة بینالمللی صلیبسرخ پیشنهاد کرده است که دامنة
عمل بازبینی به تسلیحاتی که از نظر فناوری جدید نیستند ،اما برای آن دولت جدیدند نیز
تسرّی یابد .از این رو ،عمل بازبینی میتواند شامل تسلیحات و مهمات قدیمیتری باشد که
تجدید کارایی نیز شدهاند ( .)ICRC, 2006: 935دومین ضابطه سال ساخت یا خریداری آن
سالح است که باید بعد از تاریخ عضویت کشور ارزیابیکننده در پروتکل اول  7011باشد .از این
رو ،کلیة تسلیحاتی که دولت عضو پروتکل اول پس از تاریخ عضویتش تولید یا خریداری
میکند مشمول مادة  63پروتکل خواهند بود .بر این اساس ،سالحهایی که در زمان عضویت
یک دولت در پروتکل اول در خدمت ارتش بودهاند و مورد استفاده واقع شدهاند جدید محسوب
نمیشوند و نیازی به بازبینی حقوقی ندارند .البته به نظر میرسد بازبینی حقوقی بر روی
تسلیحات موجود از قبل در ارتش یک کشور ،حسب پروتکل مانعی نداشته باشد ،بلکه باید مورد
تحسین نیز واقع شود .ارتقای یک سالح در دوران حیاتش نیز عنوان جدید را به سالح میدهد؛
خواه این ارتقا جنبة کاربردی داشته باشد یا این کار برای استفاده از فناوری جدید باشد .اما اگر
ارتقای یک سالح تغییری در ماهی ت کاربردی آن ندهد ،مثالً وزن آن را کاهش دهد تا نیروی
نظامی راحتتر آن را حمل کند ،سالح جدید محسوب نمیشود .در استفساریة صلیبسرخ از
مادة  63آمده است که منظور از «سالحها ،ابزارها و شیوههای جنگی» ذکرشده در این ماده
تسلیحاتی است که به نحو گسترده در مخاصمات استفاده میشوند .خواه این سالحها ضد
تجهیزات باشند یا ضدنفر یا مهلک باشند یا غیرمهلک (.)Sandoz, 1987: 425
با توجه به اینکه مادة  63تعریفی از سالح ارائه نمیدهد ،به نظر میرسد ارائة یک تعریف از
سالح الزم باشد؛ زیرا نبود تعریف دقیق از سالح میتواند اجرای مادة  63را با مشکل مواجه
کند .عموماً دولتها به این نتیجه رسیدهاند که هر ابزاری که بتواند سبب ایجاد جراحت یا مرگ
افراد و تخریب اموال شود سالح محسوب میشود ( .)Blake and Imburgia, 2010: 169از این
رو ،بیسیم های نظامی که برای برقراری ارتباط بین واحدهای نظامی بهکار میروند سالح
محسوب نمی شوند .در تعاریف گوناگونی که از سالح از سوی کشورهای گوناگون بهعمل آمده
است نیز عناصری همچون ایجاد جراحت در رزمندگان ،کشتن رزمندگان یا ایجاد خسارت در
اهداف مورد اشاره قرار گرفتهاند ( .)McLaughlin, 2011: 107ارتش استرالیا در اجرای تعهد
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خود به موجب مادة  ،63سالح را اینگونه تعریف کرده است« :یک وسیلة جنگی تدافعی یا
تهاجمی که برای تخریب ،ایجاد جراحت ،شکست دادن یا تهدید کردن بهکار میرود .این
تعریف شامل سیستمهای تسلیحاتی ،مهمات ،شبهمهمات ،تدارکات ،ابزارهای هدفگیری و
سایر مکانیزمهای ایجاد خسارت یا جراحت میگردد» ( Australian Department of Defence,
 .)2005: 1کارگروه حقوق جنگ ایاالت متحده نیز سالح را شامل «انواع جنگافزار ،مهمات،
مواد ،وسایل ،مکانیزمها و تجهیزاتی میداند که قصدشان ایجاد جراحت ،خسارت ،تخریب یا
ناتوانسازی افراد یا اموال باشند» ( .)ICRC, 2006: footnote 17کمیتة بینالمللی صلیبسرخ
در کتابچة راهنمای خود دربارة نظارت و بازبینی بر تسلیحات جدید که در سال  0993منتشر
کرد از عبارت شیوهها و ابزارها ،به جای تسلیحات استفاده کرده است (.)ICRC, 2006: 937
یکی از نویسندگان در مقالة خ ود سالح را شامل آن تجهیزات ،مهمات و ابزارهایی میداند که
قابلیت تهاجمی داشته باشند .او در ادامه تأکید میکند که قابلیت کاربردی سالح مالک است
نه وضعیت فعلی و ساختاری آن (( .)Boothby, 2009: 344منظور این است که از یک سالح
ممکن است عمالً برای هدف خاصی استفاده شود ،اما آن سالح قابلیتهای بیشتری داشته
باشد).
اهمیت ارائة تعریفی دقیق از سالح به این دلیل است که عدم وجود یک تعریف دقیق از آن
میتواند سبب شود هر دولت برای طفرهرفتن از بازبینی تسلیحات جدیدش از شناسایی فناوری
جدیدی بهعنوان سالح طفره برود و استفاده از آن را از مصادیق توسل به زور نداند ( Blake and
.)Imburgia, 2010: 160
زمانی که دربارة سالح محسوب شدن یک ابزار شک و تردیدی بهوجود آید الزم است نظر
مشورتی حقوقی مقامات بازبینی کنندة تسلیحات اکتساب شود .بررسی مشروعیت یک سالح به
طراحی یا اهداف مورد نظر برای ساخت آن مربوط نمیشود ،بلکه صرفاً به نحوة استفاده از آن
سالح در هنگام جنگ مربوط می شود .از سوی دیگر ،یک سالح ممکن است از عهدة تست
مشروعیت برای یک کاربرد خاص برآید .اما در خصوص کاربرد دیگر مردود شود .از این رو ،در
استفساریة صلیبسرخ آمده است که مقامات بازبینیکننده الزم است که تعیین کنند آیا
استفاده از آن سالح در تمام شرایط ممنوع است یا در برخی شرایط میتواند مجاز باشد؟
استفساریه در ادامه میگوید :این توقع از مقامات ارزیابیکنندة مشروعیت حقوقی یک سالح
وجود ندارد که تمام موارد سوءاستفاده از یک سالح را مشخص کنند؛ زیرا این کار غیرممکن
است ( .)Sandoz, 1987: 427در کتابچة راهنمای کمیتة بینالمللی صلیبسرخ دربارة اجرای
مادة  63آمده است که هدف از نظارت و بازبینی تسلیحات جدید جلوگیری از کاربرد تسلیحاتی
است که حقوق بینالملل را در همة شرایط نقض میکنند و همچنین محدود کردن تسلیحاتی
است که حقوق بینالملل را در برخی شرایط نقض میکنند (.)ICRC, 2006: 933
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یکی از استداللهایی که مطرح شده است این است که استفاده از حرف ربط «یا» در
عبارت «تمام یا برخی شرایط» 7در متن مادة  63میتواند این اختیار را به دولتها بدهد که
بررسی مشروعیت یک سال ح جدید را در تمام یا صرفاً برخی شرایط بررسی کنند .واضح است
که بازبینی یک سالح در زمان استفاده از آن در برخی شرایط بسیار آسانتر از ارزیابی آن سالح
در تمام شرایط است .از این رو ،به نظر میرسد استفاده از حرف ربط «یا» به قصد اعطای حق
انتخاب به دولتها نبوده و منظور همان «و» است (.)Fry, 2006: 472
تعهد دولتها حسب مادة  63نهتنها بررسی طبیعت ذاتی هر سالح است ،بلکه نحوة کاربرد
آن سالح را نیز باید شامل شود؛ زیرا ممکن است نتیجة عمل بازبینی و نظارت این باشد که
خود سالح ذاتاً سالح مشروعی است ،اما استفاده از آن در برخی شرایط ممنوع است .هرچند در
سایر شرایط ممکن است مجاز باشد ( .)Boothby, 2009: 334مثالً هیئت بازبینی و نظارت
حقوقی بر تسلیحات در سوئد استفاده از برخی جنگافزارها از سوی ارتش این کشور را نامشروع
دانسته است ،اما استفاده از همین جنگافزارها را برای نیروی پلیس مجاز میداند و استدالل
می کند که اصل تفکیک بین نظامی و غیرنظامی استفاده از تسلیحات خاصی را بین متخاصمان
ممنوع می داند .اما این اصل دربارة عملیات پلیسی که در شهرها و بین غیرنظامیان انجام
می گیرد قابل استناد نیست؛ زیرا هدف عملیات پلیس حفظ نظم عمومی و امنیت برای
غیرنظامیان است .نمونة آن اسپری فلفلی است که این هیئت استفاده از آن را برای ارتش
ممنوع ،اما برای پلیس مجاز دانسته است (.)Jacobsson, 2006: 189
مسئلة دیگر دربارة دولتهای تولیدکنندة تسلیحات است .آنها همانطور که بیان
شد مکلف به اجرای فرایند بازبینی حقوقیاند .اما مالک دیگری نیز بیان شد و آن
مالک استفاده از سالح بود .بدین صورت که دولتها زمانی که قصد استفاده از سالحی
را دارند باید آن را بر اساس مادة  63داخل پروسة بازبینی حقوقی تسلیحات قرار دهند.
کلمة استفاده بارها در کنفرانس دیپلماتیک ایجادکنندة پروتکل اول  7011و در
استفساریة صلیبسرخ ذکر شده است ( .)Sandoz, 1987: 430دلیل طرح این مطلب آن است
که اگر دولتی به تولید سالحی اقدام کند که میداند اگر مطابق مادة  63آن سالح را مورد
بازبینی حقوقی قرار دهد ،مردود خواهد شد اما آن دولت فقط به قصد صادرات آن سالح را
تولید کند و هرگز قصد استفاده از آن را نداشته باشد ،آیا تولید این سالح مجاز است؟ به نظر
می رسد پاسخ این سؤال مثبت است؛ زیرا کشور تولیدکننده قصد استفاده از آن سالح را ندارد و
هر کشوری که آن را بخرد خود پروسة بازبینی را انجام خواهد داد (البته به شرطی که عضو
پروتکل اول باشد) .اما تولید سالحی که از عهدة بازبینی حقوقی دولتها موفق بیرون نخواهد
آمد به نظر کاری غیراقتصادی است؛ زیرا امروزه بیش از  710دولت عضو پروتکل اولاند و الزام
1. In some or all circumstances
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به اجرای مادة  63آن دارند و اگر دولتی برای تولید چنین سالحی سرمایهگذاری کند ،موفق
نخواهد بود.
نکته ای که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا تعهدات مندرج در مادة 63
پروتکل اول الحاقی در خصوص نظارت و بازبینی تسلیحات جدید تولیدکنندگان غیردولتی
(بخش خصوصی) تسلیحات را نیز شامل میشود؟ به نظر میرسد این تعهد صرفاً دولتها را
شامل میشود و به بخش خصوصی تسرّی ندارد .هرچند بهتر است آنها نیز قبل از تولید یک
سالح آن را با موازین حقوق بینالملل الزماالجرا برای کشورهای گوناگون بسنجند؛ زیرا هر
دولتی که آن سالح را خریداری کند به اجرای مادة  63مکلف خواهد بود .بنابراین ،اگر سالح
ایرادی از حیث تطابق با تعهدات بین المللی دولت خریدار داشته باشد ،هرگز قراردادی برای
خرید آن منعقد نخواهد شد (.)Fry, 2006: 473

نحوة بازبینی حقوقی تسلیحات
با توجه به ابهام مادة  63پروتکل اول در خصوص نحوة اجرای آن ماده و اجرای فرایند بازبینی
حقوقی تسلیحات ،الزم است رویة مشخصی برای این کار تعیین شود .در کنفرانس دیپلماتیک
مربوط به ایجاد پروتکل اول ،بحثهای بسیاری دربارة ایجاد آژانس بینالمللیای متشکل از
تعدادی کارشناس نظامی و تسلیحاتی و تعدادی حقوقدان برجسته مطرح شد و مدافعان ایجاد
این آژانس چنین استدالل میکردند که هر دولتی که قصد تولید یا اکتساب یا ارتقای سالح
جدیدی را دارد سالح مزبور را به آژانس ارائه میدهد و نظر وی را اخذ میکند .این پیشنهاد با
موفقیت روبه رو نشد؛ زیرا نگاه هر دولت به سالحی خاص ممکن است با نگاه سایر دولتها
متفاوت باشد .بدین سبب که تعهدات بینالمللی دولتها مشابه با یکدیگر نیستند؛ ممکن است
دولتی عضو کنوانسیون خاصی باشد که دولت دیگر نباشد .یا دولتی از بدو ایجاد یک قاعدة
عرفی در خصوص محدود کردن سالحی با آن به مخالفت برخاسته باشد .در حالی که این قاعده
برای دولتی دیگر الزامآور باشد .از سوی دیگر ،مسائل مربوط به تسلیحات از سرّیترین اطالعات
هر کشور است که حاضر نیست آنها را در اختیار عموم بگذارد .در اختیار گذاشتن اطالعات
حساس نظامی یک کشور حتی به یک آژانس بینالمللی با افشای آن تفاوت چندانی ندارد .از
این رو ،بهتر است راهکار اجرای مادة  63را بر اساس خود پروتکل اول پیدا کنیم .مادة 19
پروتکل از دولتها میخواهد که قوانین و آییننامههایی که برای اجرایی کردن مفاد این پروتکل
به تصویب می رسانند را با یکدیگر مبادله کنند .از این رو ،هر دولت مجاز است به هر نحو که
صالح میداند فرایند بازبینی حقوقی تسلیحات خود را برنامهریزی کند .با توجه به تعداد اندک
کشورهایی که سازوکار منظمی برای اجرای مادة  63دارند ،تحلیل عملکرد مشابه این دولتها
میتواند راهگشای سایرین باشد.
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در قدم نخست باید متولی بازبینی و نظارت حقوقی بر تسلیحات در کشور مشخص شود.
اصوالً این کار باید بهوسیلة ارگانی هدایت شود که مسئول تحقیق ،تولید یا خرید تسلیحات در
کشور است .از شش کشوری که سوابقی دربارة اجرای مادة  63دارند ،پنج کشور هلند ،نروژ،
آمریکا ،بلژیک و استرالیا وزارت دفاعشان را متولی بازبینی و نظارت حقوقی بر تسلیحات جدید
خود قرار دادهاند ،اما در سوئد ،هیئت دولت متولی این کار است .همچنین در هیچکدام از
دولتهایی که سوابقی در بازبینی دارند قانونگذاری ملی برای این کار انجام نشده است و از
بین آنها فقط سوئد این کار را با استناد به یک دستورالعمل دولتی و بقیه صرفاً با استناد به
دستور صادرشده از سوی وزیر دفاع خود انجام دادهاند (.)ICRC, 2006: 20
قدم دیگر تعیین مجری عمل بازبینی و نظارت است که ممکن است یک فرد خاص یا
هیئتی متشکل از چندین فرد باشد .استرالیا و آمریکا عمل بازبینی و نظارت را به یک مقام
ارشد نظامی واگذار کردهاند و مسئولیت را بر عهدة او گذاشتهاند .هر چند او میتواند هیئتی را
برای این کار دعوت کند ،اما دولتهای هلند ،بلژیک ،سوئد و نروژ مستقیماً هیئتی را مسئول
بازبینی قرار داده اند .در این کشورها هیئت مزبور متشکل از کارشناسان حقوقی ،نظامی،
بهداشتی ،پزشکی ،زیستمحیطی و فناوری نظامی است .کارشناسان حقوقی معموالً حقوقدانانی
بینالمللیاند و از سوی وزارت امور خارجه معرفی میشوند .اما انتخاب مستقیم آنها از سوی
هیئت نیز بالمانع است (.)Daoust, 2002: 354-360
انجام دهندة عمل بازبینی و نظارت حقوقی بر تسلیحات در هر کشور باید دسترسی کافی به
اسناد تولیدکنندة سالح داشته باشد .اگر سالح وارداتی باشد ،الزم است اسناد تولید ،که حاوی
اطالعات فنی سالح است ،از تولیدکننده اخذ شود و اگر سالح در داخل کشور قرار است که
تولید شود یا ارتقا یابد ،اخذ این اطالعات از پژوهشگاههای فنی نظامی باید صورت پذیرد .پس
از بررسی اطالعات فنی تولید ،سالح باید مورد آزمایش قرار گیرد .شاید تست یک تفنگ یا
نارنجک کاری ساده باشد ،اما امتحان یک توپ جنگی دوربرد خطرناک است؛ خصوصاً اگر قصد
بررسی میزان تخریب مطرح باشد که عالوه بر خطر ،هزینهبر نیز است .به نظر میرسد
مدلسازی رایانهای سالح بهترین روش برای انجام این کار است؛ روشی بیخطر و بیخسارت
که نتایج آن نیز دقیقاً قابل محاسبه خواهد بود .در بازبینی الزم است نحوة استفاده از سالح
مورد ارزیابی نیز مورد توجه قرار گیرد .به صورتی که نحوة استفاده از یک سالح در جنگ
دریایی با جنگ زمینی ممکن است متفاوت باشد .به نظر میرسد آزمایش مجدد برخی
آزمایشاتی که تولیدکننده مدعی انجام آن ها شده است بدون ضرر باشد؛ زیرا ممکن است
تولیدکننده برای بهتر نشان دادن سالح تولیدی در نتایج برخی آزمایشات دخل و تصرف کرده
باشد .بررسی گزارشات پزشکی در خصوص اثرات جراحات احتمالی ناشی از استفاده از سالح
مورد ارزیابی نیز الزم به نظر میرسد؛ زیرا اجرای قاعدهای مانند منع رنج بیهوده ،که جزء قواعد
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عرفی شناختهشدة حقوق بشردوستانة بینالمللی است ،مستلزم داشتن گزارشی از وضعیت
پزشکی مجروحان احتمالی استفاده از سالح مورد ارزیابی است .مجری عمل بازبینی و نظارت
حقوقی بر تسلیحات می تواند استفاده از یک سالح را برای موارد کاربردی خاصی ،مجاز و برای
موارد دیگری غیرمجاز اعالم کند .این مجری حتی حق دارد تصویب مشروعیت یک سالح را به
اعمال اصالحاتی خاص در آن منوط کند.
دربارة میزان الزام آور بودن نتیجة ارزیابی از یک سالح شایان ذکر است که مقام
ارزیابیکننده که فرد است یا یک هیئت صرفاً گزارشی را تهیه میکند و آن را به متولی امر
بازبینی و نظارت در کشور خود ،که ممکن است وزارت دفاع باشد یا هیئت دولت ،تقدیم
میکند .تصمیم نهایی برای توجه یا عدم توجه به نظر مجری بازبینیکننده مسلماً بر عهدة
همان متولی امر بازبینی در کشور خواهد بود .اما به نظر میرسد با توجه به اینکه عمل بازبینی
در راستای اجرای مادة  63پروتکل اول انجام میگیرد ،بیتوجهی به گزارش مجری
بازبینیکنندة سالح نقض تعهدات بینالمللی دولت مزبور خواهد بود.
با توجه به اینکه روند تولید یک سالح ممکن است چندین سال به طول انجامد و حسب
تعهد دولتها طبق مادة  63باید از همان اوایل شروع به کار پژوهش برای تولید ،مورد به هیئت
ارزیابی کنندة حقوقی تسلیحات ارجاع شود ،بنابراین ،گاه الزم است چندین بار عمل بازبینی
حقوقی یک سالح تکرار شود تا تغییرات احتمالی در طرح و نقشة آن سالح ارزیابی شود و
قواعد حقوق بین الملل در خصوص آن سالح خاص ،که ممکن است طی این مدت تغییر کرده
باشد ،مورد توجه واقع شود .حتی تسلیحاتی که مجوز خود را از هیئت نظارتکنندة حقوقی بر
تسلیحات اخذ نیز کردهاند و در حال استفادهاند در صورت تغییر قواعد حقوق بینالملل اعم از
قراردادی یا عرفی ،الزم است مورد ارزیابی مجدد واقع شوند (.)ICRC, 2006: 939

دالیل استقبال محدود دولتها از اجرای مادة  33پروتکل اول الحاقی
 .1دالیل راهبردی
بین تأثیر راهبردی سالح یا مهماتی خاص از یکسو و وسعت قواعد مرتبط با آن سالح یا
مهمات از سوی دیگر رابطة معکوس وجود دارد؛ به طوری که هرچه تأثیر راهبردی و رعبآوری
سالحی بیشتر باشد ،دولت مالک آن کمتر حاضر است استفاده از آن سالح محدود یا ممنوع
شود .استنباط طرفداران این نظر این است که اگر دولتها حاضر به این شدهاند که مینهای
ضدنفر یا مهمات خوشه ای را ممنوع کنند ،به این سبب است که به مرور زمان از درجة
راهبردی این سالحها کاسته شده و این امر دولتها را به ایجاد قواعد خاص دربارة آنها مجاب
کرده است .هرچند کشورهایی مانند آمریکا ،روسیه ،چین ،و چند دولت دیگر هنوز به
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کنوانسیون منع مینهای ضدنفر یا کنوانسیون ممنوعیت مهمات خوشهای نپیوستهاند و این
نشاندهندة آن است که سالحهای مزبور برای این دولتها هنوز از اهمیت باالیی برخوردارند.
این در حالی است که این وضعیت دربارة سالحهای اتمی وجود ندارد (.)Schmitt, 2010: 814
از این رو ،به نظر میرسد دولتها حاضر به این نخواهند شد که سالحهایی که از فناوریهای
جدیدی برخوردارند اما تأثیر راهبردی آنها هنوز عمالً خود را نشان نداده است (زیرا تاکنون
کسی از آن ها استفاده نکرده است) را تابع قواعد قراردادی خاص قرار دهند .سالحهایی مانند
سالحهای فضایی ،سالحهای تقویتشونده با نانوفناوری و تسلیحات سایبری از این نمونهاند .این
در حالی است که احتمال موافقت دولت ها با قانونمند کردن آن دسته از تسلیحات دارای
فناوری جدیدی که امتحان شده باشند بیشتر است .نمونة این قبیل تسلیحات سالحهای ضدنفر
هدایتکنندة انرژیاند.

 .2دالیل امنیتی
احتمال کتمان در اختیار داشتن تسلیحات راهبردی و قابلیتهای آنها از سوی دولتها بسیار
باالست .همین امر میتواند از دالیل عدم اقبال دولتها در قانونمند کردن چنین تسلیحاتی نیز
باشد .شاید علت این عدم عالقة دولتها به قانونمند کردن تسلیحات راهبردی آنها در این
است که دولتها همواره به دنبال ایناند که از طریق توسعة تسلیحات جدیدی که قدرت نظامی
آن ها را تقویت کند بر دشمنانشان برتری نظامی پیدا کنند .یکی از نویسندگان در این خصوص
نوشته است« :به طور سنتی اصل خودمحوری رازداری دولتها در توسعة تسلیحاتی خود را بر
این اساس توجیه میکند که تمایز فناوری بین دولتها سبب پایان سریعتر جنگها و بالتبع
انسانی شدن بیشتر آنها میگردد» ( .)Nasu and Faunce, 2010: 45نویسندة دیگری در این
خصوص استدالل کرده است که تأمین و حفظ منافع حیاتی ملی یکی از اهدافی است که
دولتها تالش می کنند به آن از طریق پذیرش حقوق مخاصمات مسلحانه برسند و از این رو،
دولتها کمتر حاضر به پذیرش قواعد حقوقیاند که آزادی عمل آنها را بیجهت محدود کند
(.)Schmitt, 2010: 799
با توجه به اینکه دولتها به دنبال آناند که از طریق حفظ اسرار امنیتی ملی و بینالمللی
برتری خود را بر سایر دولتها حفظ کنند ،روند بازبینی و نظارت بر هر سالح جدیدی در حقوق
بین الملل به زمان زیادی نیاز دارد .به این مسئله در خالل کنفرانس برخی سالحهای متعارف
 7010تا  7019زمانی پرداخته شده است که بررسی سالحهای هدایتکنندة انرژی آغاز شد
(.)Parks, 2006: 522
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نتیجهگیری
توسعة تسلیحات جدید چالشی برای حقوق مخاصمات مسلحانه نیست ،بلکه مشکل این است
که رشد فناوری تسلیحاتی شامل ساخت سالحهای جدید و بعضاً خارقالعاده و ارتقای
سالحهای موجود ،به حدی سریع است که حقوق قادر به گام برداشتن همسو با این رشد
نیست .عالقة دولتها به حفظ اسرار تسلیحاتی خود و تالش آنها در برخورداری از فناوریهای
برتر از سایر دولتها بهخصوص رقبا مانع آن میشود که بتوان آنها را بهسادگی قانع کرد که
برای قانونمند کردن وضعیت سالحی که تولید یا خریداری کردهاند در اجالسی جمع شوند و
د رنهایت نیز آن سالح را به نحوی محدود یا حتی در مواردی ممنوع کنند .مادة  63پروتکل اول
الحاقی وظیفة نظارت بر تسلیحات جدید هر دولت را بر عهدة همان دولت میگذارد .بدون
آنکه نامی از هیچ سالح خاصی برده باشد و از دولتها میخواهد با در نظر داشتن تعهدات
بینالمللی خود که در قالب اصول حقوق مخاصمات مسلحانه یا قواعد خاص دربارة برخی
تسلیحات است بر روند تولید ،تحقیق ،ارتقا یا ورود هر سالح جدیدی به ساختار نیروهای نظامی
خود نظارت کافی را داشته باشند .اگرچه مادة مزبور هنوز جنبة عرفی ندارد ،اما تعداد باالی
اعضای پروتکل اول الحاقی این امید را ایجاد کرده است که دولتهای بسیاری از دریچة حقوق
قراردادی ،ملزم به ایفای تعهدات مذکور در مادة  63پروتکل اخیرالذکر شوند .تضمین مهم برای
اجرایی شدن مادة  63پروتکل اول مادة یک این پروتکل است که مشابه مادة یک مشترک
کنوانسیونهای ژنو دولتهای عضو را مکلف میکند اجرای مفاد این پروتکل را [در سراسر
سرزمین خود و محدودة صالحیت قضایی شان حتی با کمک بخش خصوصی] تضمین کنند.
سایر دول نیز به موجب مادة یک پروتکل اول مکلف شدهاند که اجرای این پروتکل از سوی
سایر اعضا را تضمین کنند .نگرانی دولتها از بهکار بردن تسلیحاتی که روزی سبب باز شدن
پای آنها به دیوان کیفری بینالمللی شود از یکسو و نگرانی از تولید یا ارتقای تسلیحاتی که
سایر دولتها به سبب مغایرت آن تسلیحات با تعهدات بینالمللی ،حاضر به خریداری آنها
نباشند از سوی دیگر نیز تضمین مناسبی برای اجرای مفاد مادة  63پروتکل اول الحاقی
بهوسیلة دولتهاست؛ هرچند صالحیت دیوان کیفری بینالمللی محدود به اساسنامة آن است و
در آن اساسنامه تعداد سالحهایی که ممنوع اعالم شدهاند محدود است .امید است با اجرای
کامل مادة  63پروتکل اول از سوی دولتها از ساخت تسلیحات مغایر با اصول حقوق مخاصمات
مسلحانه مانند اصل تفکیک بین اهداف و افراد نظامی و غیرنظامی و اصل ممنوعیت ایراد
آسیبهای غیرضروری جلوگیری شود و نهایتاً حقوق مخاصمات مسلحانه به هدف محدود کردن
جنگها و حمایت از غیرنظامیان نزدیکتر شود.
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