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فضايي براي هدايت جنگ براي اولين بار در حد  هاي ارزش دارايي 1990در طول جنگ خليج فارس 
اين واقعيت كه  نوان اولين جنگ فضايي نگريسته شد وع هب مشخص شده و عمليات طوفان صحرا زيادي

 .ظامي كمك كندن هاي زيرساختي فراهم آورد تا به پياده سازي استراتژيمي تواند فضايي  فناورياستفاده از 
بازي  2001و  افغانستان در  1999فضايي نقشي مهم در عمليات نظامي ناتو در صربستان و كوزوو در  فناوري

سيستم موقعيت ياب جهاني  هاي ماهواره فناوري ، اياالت متحده از2003در طول حمله به عراق در سال . كرد
عموماً براي تنظيم مخاصمات مسلحانه  »در جنگحقوق «اصول . هوشمند استفاده كرد هاي ببراي هدايت بم

ها بايد با وجود اين تالش. روي زمين تنظيم شده و متناسب با عمليات نظامي در فضاي ماوراي جو نيستند
اين مسائل در كنار مقاومتي . اصول موجود با حداكثر شفافيت ممكن انجام شود ةبراي تعريف، تبيين و توسع

گيرد به اين معني است كه براي حفاظت از فضاي ماوراي جو از  ورت ميكه از سوي برخي كشورها ص
 .تري مورد نياز هستندو قواعد خاص كافي نيستتهديدات نظامي، قوانين موجود 

جنگ فضايي، سالح فضايي، اسناد فضايي برداري نظامي، فضاي ماوراي جو، حقوق بشردوستانه،بهره: هاي كليديواژه

12مقدمه

هايي كه توسط مخاصماتبا توجه به قدرت ويرانگر و نابودي
، كشورها قوانيني رااست وجود آمده مسلحانه در قرون مختلف به
اين اصول، .]1[ اندكردهگر آن ايجاد  براي كم كردن اثرات ويران

در طول زمان با3يا حقوق در جنگ المللي بينحقوق بشردوستانه  ،
هايمبني بر اينكه بايد محدوديت المللي بينتوافق تدريجي جامعه 

مال بر مخاصماتقانوني مشخصي وجود داشته باشد كه قابل اع
در واقع هدف اين قوانين .]1[ اندوجود آمده مسلحانه باشد، به

پيمانگرچه . ثيرات وحشتناك جنگ استكردن تأمحدود
_________________________________ 

)نويسندة مخاطب( و پزوهشگر پژوهشگاه هوافضا دكتري.  1
استاديار.  2

3. Jus in bello

، ولي مخاصماتكردغيرقانوني اعالم  را»جنگ« 4بريان  كلوگ
با توجه مسلحانه هنوز ادامه داشته و پيچيده تر شده است، خصوصاً

هاي به عالوه، محدوده خرابي. به نقش روزافزون بازيگران غيردولتي
اثر پيشرفت تسليحات پيچيده برفاجعه بار و تلفات انساني نيز 

.گسترش يافته است) فضايي فناوريشامل استفاده از (
نيروهاي نظامي در ةريشه در روي ،هاي جنگي قوانين و عرف

و به عنوان شاخه مهمي از حقوق بين الملل ردميدان جنگ دا
در بروكسل، 1874به دنبال كنفرانس سال  .]2[ گسترش يافته است

1907و  1899 هاي و مهم تر از آن، كنفرانس صلح الهه در سال
و ابزار مخاصمه روشقوانين بشردوستانه، كه  ةگامي بزرگ در توسع

ي از افراد و اشيا را حفاظتهاي كند و همچنين دسته را محدود مي

_________________________________ 
4. Kellog-Briand pact (1928)
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مهم   ةقاد چند معاهدشده اعالم مي كند، برداشته شد و منجر به انع
  . ندمي شوشد كه امروزه نيز اجرا 

 هاي محدوديت ،معاهدات ديگري نيز با جزئيات بيشتر
اي مسلحانه  قبول در مخاصمه بلچه شامل رفتار قاتري بر آن افزون
براي مثال، بندهايي از كنوانسيون الهه كه . شد مشخص كردند مي

كننده را محدود  خفه واد يا تسليحات سمي و گازهاياستفاده از م
ولي، وقايع  .]3[ تر شد ژنو گسترده 1925كرد، توسط پروتكل مي

بودن قوانين موجود را، به نافي كوحشت بار جنگ جهاني دوم 
ي ها كنوانسيون. خصوص در ارتباط با رفتار با غيرنظاميان نشان داد

ژنو براي فائق آمدن به اين معضالت تصويب  1949سال  ةچهارگان
  .]4[ الحاقي  تقويت شدند هاي كه بعدها توسط پروتكلشدند 

حقوق  ةخش تكامل يافتباكنون  المللي بين ةحقوق بشردوستان 
. شود زيادي از نبرد زميني را شامل مي هاي الملل است كه جنبه بين

شناخته  المللي بيناهميت الزاماتي كه تحت حقوق بشردوستانه 
و  1899هاي سال كنوانسيوني كه در هاي خصوصاً آن -شود مي

الحاقي  هاي ژنو و پروتكل 1949هاي سال الهه و كنوانسيون 1907
ن ملل توسط قطعنامه شوراي امنيت سازما -ايجاد شدند 1977سال 

د تأييد ظاميان در نبردهاي مسلحانه موردر ارتباط با حفاظت از غيرن
دگي ملي، به عالوه، برقراري چندين مكانيسم رسي .]5[ گرفتند قرار

كار  و براي اجرايي كردن اين اصول، ساز المللي بينمنطقه اي و 
اولين دادگاه دائمي در نوع ( كيفري المللي بينمذكور با ايجاد ديوان 

 . به اوج خود رسيد) خود

و هاي جنگي به نوعي جلوگيري هدف اصلي از قوانين و عرف
دومين  22ده توان به خوبي در ما اين هدف را مي. بازدارندگي است

حق طرفين متخاصم براي «: كند كنفرانس صلح الهه كه بيان مي
  .]6[ دكرمشاهده  »انتخاب ابزار صدمه زدن به دشمن نامحدود نيست

 الملل بشردوستانهاصول حقوق بين 

نين اند كه قوا عالوه بر قوانين موجود، معاهدات مختلفي منعقد شده
در تكميل آنها، چندين اصل كنند و  مهم حقوق در جنگ را تعيين مي

پايه به وجود آمده اند كه در ارتباط با رفتار طرفين متخاصم در طول 
الملل بشردوستانه را  نبرد بوده و در نتيجه بخشي حياتي از حقوق بين

 ضرورت، تفكيك و تناسب:  عبارتند از ولاين اص. دهند تشكيل مي
]6[. 

  ضرورت
المللي است كه  يك اصل پايه حقوق بشردوستانه بين ،5ضرورت

منطقي ميان ميزان انهدام  ياستفاده از زور را با برقراركردن ارتباط
_________________________________ 
5. Necessity 

. كند راي فائق آمدن بر دشمن، محدود ميبا ميزان نيروي مورد نياز ب
كردن  ضرورت، التزام يكي از طرفين متخاصم براي مشخص

اي به آن ميزان با حملهنها نظامي طرف ديگر است كه ت هاي برتري
اصل ضرورت به طور صريح در حقوق مخاصمات . شود مقهور مي

  . مسلحانه به رسميت شناخته شده است

  تفكيك
است كه  المللي بينيك اصل كلي حقوق بشردوستانه  ،6تفكيك
ظامي از نغير يكند تا ميان غيرنظاميان و اشيا كننده را ملزم مي حمله

از سوي ديگر تفكيك ) رزمندگان يا اشيا( يك سو و اهداف نظامي
 استفاده كند ها ي با قابليت تفكيك ميان آنهاي قائل شود و از سالح

اين اصل در ابتدا به طور قراردادي در مقدمه اعالميه سن  .]4[
كرد  جنگ بايد  كه بيان مي ،]7[ آورده شد 1868پترزبورگ در سال 

بيش از يك قرن بعد در  شود و تنها بر عليه نيروهاي دشمن هدايت
اين اصل . ييد قرار گرفتأپروتكل اول الحاقي مجدداً مورد ت 48 مادة

كند ميان غيرنظاميان و نظاميان و  طرفين متخاصم را وادار مي
نظامي و اهداف نظامي تفكيك قائل غير هاي طور ميان دارايي همين
 هاي عمده در دقت سيستم هاي رغم پيشرفت بهبايد گفت، . شوند

تسليحاتي و شفافيت صحنه نبرد، پيروي از اين اصل به سادگي 
  .گيرد صورت نمي

كيد أ، تسليحات و اهدافي تها اصل تفكيك بر انتخاب روش
بدون قيد حصر (كند كه مصونيت غيرنظاميان و مصدومان  مي

را تأمين كرده و ) شكستگان ن و كشتياشامل، افراد بيمار، مجروح
جغرافيايي و ساير  هاي دوديتتواند شامل مح همچنين مي

واضح است كه به عنوان پيامدي از اين اصل، . ها شود محدوديت
به عالوه،  .]4[ عليه غيرنظاميان ممنوع استعمدي بر هاي حمله
كور كه قادر به  هاي درگير در نبرد مسلحانه نبايد از سالح هاي طرف

اين  .]4[ ظاميان نيستند استفاده كننديان و غيرنجداسازي ميان نظام
قوانين بشردوستانه  ةارتباط قوي ميان دامن ةدهند نيازها نشان

  .و اصول حقوق بشر است المللي بين

  تناسب
به يك هدف قانوني نظامي حمله  حتي در زماني كه يكي از طرفين،

راحت نيروي نظامي استفاده شده و هرگونه صدمه و ج كند، دامنة مي
بيني شده  وردهاي نظامي پيشتناسب با دستا اعمال شده نبايد بي

در عمل دشوار است و تنها  7اغلب، اعمال اصل تناسب .]4[ باشد
 المللي بيندست در اين زمينه، رأي مشورتي ديوان سند در

_________________________________ 
6. Distinction 
7. Proportionality 
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دادگستري در مورد مشروعيت تهديد به استفاده يا توسل به سالح 
دارد با توجه به  شورتي ديوان اذعان ميدر اين نظر م. اي است هسته

اي بايد مطابق با نيازهاي  ه تهديد يا استفاده از سالح هستهينكا
طور خاص اصول حقوق  الملل مخاصمات مسلحانه و به حقوق بين
توان گفت كه تهديد يا  باشد، به طور قطع نمي المللي بين بشردوستانة

الملل  ي نقض حقوق بيناي در هر شرايط هسته هاي استفاده از سالح
   .]1[ است

  فضايي  هاي سالح

  هاي تشعشعي و الكترومغناطيسيسالح
. اي است تابشي و الكترومغناطيسي بمب هسته ةترين اسلح اصلي
 رهايتابشي و الكترومغناطيسي ظرفيت از كارانداختن مدا هاي سالح

يا تشعشع  الكترونيك را با ايجاد يا ارسال پالس الكترومغناطيس
تواند  راي جو مياي در فضاي ماو هر انفجار هسته .]6[دارند 
ي را كه از طريق حفاظت مدارهايشان در مقابل تشعشع يا هاي ماهواره
 اند از كار بيندازد ابشي و الكترومغناطيسي ايمن نشدهت هاي سالح

حفاظت  هايتابشي و الكترومغناطيسي براي مدار هاي سالح .]6[
د تا چن هاي بسيار بزرگي ويرانگر هستند، و ماهواره ةنشده در محدود

ذرات بتا و . اندازند از كار مينيز صد مايل دورتر از محل انفجار را 
اي نيز ممكن است كارايي تجهيزات  گاما ناشي از انفجار هسته اشعة

فضايي را كاهش دهند زيرا امواج راديويي و راداري را كه براي 
. دهند ثير قرار ميند تحت تأحياتي هست ها كارايي اين ماهواره

ي كه در مدار زمين با نيروي هاي حفاظت نشده و سيستم هاي ماهواره
، كنند به طور خاص ضربه پذيرند، زيرا شعاع ريسك خورشيد كار مي

تواند  اين مي. يابد مايل در فضا گسترش مي) هي هزارانگا( صدها
فركانس باال در مناطقي وسيع گردد كه با  هاي منجر به خاموشي

به اين ترتيب  .]6[ مراه خواهد شدكارايي معيوب راداري و راديويي ه
اي در فضا  ويرانگر انفجار هسته هاي شود كه قابليتمشاهده مي

شاري از اشعه گاما زماني كه آب. كندمزاياي نظامي خاصي ايجاد مي
كند،  بااليي اتمسفر برخورد مي هاي اي در فضا با اليه از انفجار هسته

مشابه با صاعقه، . شود يك سالح تابشي و الكترومغناطيسي ايجاد مي
تابشي و الكترومغناطيسي تنها براي يك ميليونيم ثانيه  هاي سالح

 وسايل. تخريب مدارهاي حساس را دارددوام دارد ولي پتانسيل 
چند صد مايلي مركز انفجار  ةالكترونيكي حفاظت نشده در فاصل

سير آن ممكن است از كار بيفتند زيرا هر عنصر حفاظت نشده در م
  .]8[ كند د يك رسانا عمل ميمانن

كنندة  عين حال، بايد توجه شود كه معاهدة ممنوعدر 
پيمان (فضايي در اتمسفر، فضاي ماوراي جو و زير آب  هاي سالح

پذيرفته شد انفجارات آزمايشي  1963كه در ) ممنوعيت نسبي
در ) الف(«اي ديگر را  اي، يا هر گونه انفجار هسته هسته هاي سالح

ارج از حدود آن، شامل فضاي ماوراي جو، يا زير آب، اتمسفر؛ خ
در ) ب(تحت مالكيت كشورها و يا درياهاي آزاد؛ يا  هاي شامل آب

هر محيط ديگر، اگر چنين انفجاري منجر به وجود زباله راديواكتيو 
خارج از محدوده حاكميت كشوري شود كه تحت نظارت آن چنين 

هميت نظامي اين ا .]8[ ممنوع كرده است »انفجاري رخ داده است
مه كنترل تسليحاتي و ثير آن به عنوان يك توافقنامعاهده در واقع تأ
اي جهاني  محيطي دربارة جلوگيري از آلودگي هسته همچنين زيست

گرچه توليد پالس الكترومغناطيسي در فضا با استفاده از انفجار . است
خصوصاً اي ممكن است مزاياي استراتژيك نظامي خاصي را  هسته

ماهواره، به همراه داشته باشد، چنين عملياتي به صورت سالح ضد
  .توسط اين معاهده ممنوع شده است

ي جو انتقال يا حتي در مدار معاهده فضاي ماورا 4ماده 
 كند را ممنوع نمي) ها شامل ضدماهواره(متعارف  هاي دادن سالحقرار

]9[.  

  انرژي جنبشي و سرعت باال هاي سالح
اري در نزديكي هدف شان شناخته فضايي كه با انفج هاي سالح
اين نوع . ترين نوع تسليحات فضايي هستند واضح شوند احتماالً مي

سالح با شناسايي هدف، به سادگي به نزديك آن رفته و با انفجار در 
پروتكل اول  35 ةماد .]10[ كند را منفجر مي مجاورت هدف، آن

و ابزار نبرد را  ها به روشالحاقي، قوانين اساسي قابل اعمال 
: دارد اين ماده اظهار مي 3ر پاراگراف د .]4[ كند مشخص مي

كه ممكن است صدمه يا ابزارهاي جنگي  ها استفاده از روش«
طبيعي وارد آورد  مدت و شديد به محيط زيست گسترده، طوالني

در اين ماده به زماني  »طوالني مدت«اصطالح  ».ممنوع است
ثير ذرات أبا توجه به ت .]4[ تفسير شده استمعادل چند دهه 

شود، چنين  فضايي كه از نابودي يك ماهواره ايجاد مي ةماندجا به
از اين . تواند به عنوان نقض اين محدوديت تلقي شود سالحي مي

المللي موجود را كه قوانين حقوق بشردوستانه بين جهت در صورتي
ضدماهواره كه  هاي سالحقابل تسري به فضاي ماوراي جو بدانيم، 

در عين حال، يك . كنند، ممنوع خواهند بود چنين صدماتي ايجاد مي
اي پالس الكترومغناطيس  سالح ضدماهواره، كه بدون انفجار هسته

كند، ممكن است به عنوان يك سالح اتمي در نظر گرفته  توليد مي
. گيردپروتكل اول الحاقي قرار ن 35 ةماد 3 نشود و در حوزه پاراگراف

ديگري به نام  ةلئپالس الكترومغناطيس در مس هاي مشكل سالح
و باشد سالح ضدماهواره نبايد به اصطالح كور . قدرت تفكيك است

آيد   يك حمله زماني كور به حساب مي. قدرت تفكيك نداشته باشد
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يا روش  يا ابزاركه به سمت هدف نظامي خاصي نشانه نرفته باشد 
مشكل  .]4[ يك هدف نظامي خاص هدايت كردحمله را نتوان به سمت 

هدف قراردادن . گردد ديگر اين است كه منجر به ايجاد زباله فضايي مي
نيز از سوي  8)لئو(ارتباطات راه دور در مدار نزديك به زمين  هاي ماهواره

كشورها به شود چرا كه اين مدار توسط بسياري  ساز مي ديگري مشكل
 .]6[ گرفته استاربرداري قر اشتراك مورد بهره

  هدايت شده  انرژي هاي سالح
ليزري و فركانس  هاي شامل سالح 9تسليحات انرژي هدايت شده

ة ليزري يك پرتو شديد توليد يك اسلح .]11[ ندشو راديويي مي
فيزيكي به ماهواره  ةتوانند براي صدم ليزري مي هاي سالح. كند مي

 ةمطالع. شوندردن حسگرهاي ماهواره استفاده ها كوركيا تن
 ها ي كه توانايي از كارانداختن ماهوارههاي ليزري، شامل آن هاي سالح

آغاز شد و توجه مضاعفي را به عنوان  1960را دارند در اوايل سال 
دولت ريگان به خود  10بخشي از سياست ابتكار دفاع استراتژيك

از آن زمان، مشكالت بزرگ تكنيكي به طور مداوم  .]11[ دكرجلب 
  . اند و ليزرها تغييرات زيادي را در نبردها به وجود آوردند دهحل ش

  سالح اطالعاتي
 24ايجاد شد بر  1970جهاني كه در سال   ياب سيستم موقعيت

در شش سطح مداري  11)مئو(عملياتي در مدار متوسط زمين  ةماهوار
 ةكاركرد كليدي اين سيستم، فراهم كردن جزئيات دربار. تكيه دارد

هوشمند، اين سيستم عنصري  هاي در عصر سالح. مختصات است
هوا، دريا و زمين  هاي اساسي در هدايت مهمات پرتاب شده از سالح

ة اطالعات سه كه اين كار را با ارائ استپايه به سوي اهدافشان 
سازي عمليات نظامي و  اين قابليت براي پياده. دهد بعدي انجام مي

اين . لحانه مهم استدر همين راستا براي حقوق مخاصمات مس
كرده و در پيشبرد  ة اخير ثابتسيستم قابليت استفاده خود را در دو ده

در طول اولين جنگ خليج . ضروري خواهد بود ةآيند هاي درگيري
اطالعاتي كه تا  ةترين شبك فارس، نيروهاي نظامي توسط پيشرفته
ميليون تماس  7شدند، حدود  آن زمان در دست بود پشتيباني مي

خطوط زميني و ، هاي هزار پيام در روز توسط ماهواره 152تلفني و 
بسيار مهم بود، چراكه  ها نقش اين ماهواره. شد جا مي همايكروويو جاب

ساخت تا با اطمينان بر روي  زيادي از وسايل نقليه را قادر ميتعداد 
صحراي بدون نشانه عراق در ميان طوفان شن حركت كنند و 

_________________________________ 
8  .  Low Earth Orbit (LEO) 

9. Directed Energy Weapons( DEW) 
10  .  Strategic Defense Initiative (SDI) 

11. Medium Earth Orbit (MEO) 

ياب جهاني  سيستم موقعيت. راقي را غافلگير سازندنيروهاي ع عموماً
كروز شليك شده نيروي هوايي  هاي همچنين براي هدايت موشك

اياالت متحده، از صدها مايل دورتر از اهدافشان و همچنين براي 
زميني نيروي دريايي مورد استفاده قرار  هاي هدايت موشك

  .]12[ گرفت مي
 هاي اش به سيستم بيعيجنگ اطالعات با توجه به وابستگي ط
سنگين  ةبه دليل تكي. ارتباطات راه دور فضايي درخور توجه است

راي كارايي نيروهاي نظامي، ي بفناورفضايي بر  ةكشورهاي پيشرفت
ثير أهاي بالقوه به زيرساخت اطالعاتي بر آمادگي نبرد تتهديد
جنگ  هاي كه تاكتيكبا توجه به اين. اري خواهند داشتبسي

فضايي تكيه دارند، دور از ذهن نيست  هاي ديداً بر دارايياطالعات ش
ه عنوان يك بخش از نبرد تواند ب كه بگوييم جنگ اطالعاتي مي

ت اطالعاتي يك كشور در جنگ چه عمليا. نظرگرفته شودفضايي در
بندي شود و چه منفعالنه،  ان دستكاري فعاالنه اطالعات طبقهعنو به

از اين ديدگاه، . شودش نبرد ارزيابي ميقطعاً به عنون يك ابزار يا رو
 جنگ اطالعاتي تحت قواعد حقوق در جنگ قرار خواهد گرفت

ياب جهاني براي  سيستم موقعيت هاي كردن سيگنال مختل .]12[
ثر بودن در مقابل مهمات هدايت شده توسط اين سيستم، در مؤ

الملل بشردوستانه، وسيع، با نقض اصول حقوق بين ةمحدود
  .ي را نيز در ارتباط با اصل تفكيك به وجود مي آوردمشكالت

بررسي قانونمندي بهره برداري نظامي از فضاي 
 مرتبط المللي بينماوراي جو بر اساس اسناد 

  اصول حقوق بشردوستانه
هاي فضايي ارزش فناوري 1990فارس در سال  در طول جنگ خليج

براي هدايت جنگ براي اولين بار در حد قابل توجهي مشخص شده 
و به عمليات طوفان صحرا به عنوان اولين جنگ فضايي نگريسته 

فضايي  فناورياين واقعيت مورد توجه قرار گرفت كه استفاده از . شد
نظامي  هاي سازي استراتژي آورد تا به پياده ساختي فراهم ميزير

فضايي نقشي مهم در عمليات نظامي ناتو در  ريفناو. كمك كند
بازي  2001و  افغانستان در سال  1999صربستان و كوزوو در سال 

، اياالت متحده از 2003در طول حمله به عراق در سال  .]6[ كرد
براي هدايت  12ياب جهاني سيستم موقعيت هاي ماهواره فناوري
  .هوشمند استفاده كرد هاي بمب

، حكومت اياالت 2001سپتامبر سال  11به دنبال حمالت 
متحده يك سند سياست راهبردي را منتشر كرد كه در آن بر نياز به 

نوآوري درون نيروهاي مسلح كه متكي بر تجربه و آزمايش با «
_________________________________ 
12  .  General Positioning System (GPS) 
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جديد براي نبرد است، عمليات مشترك را تقويت خواهد  هاي روش
و از  كردداطالعاتي اياالت متحده استفاده خواه هاي كرد، از برتري
 كيد شده بودأت »به طور كامل بهره خواهد برد فناوريمزاياي علم و 

به عنوان بخشي جدايي ناپذير از اين سياست، اعالم شد كه  .]13[
تسلط بر بعد فضايي عمليات «حفظ برتري تكنولوژيك براي 

توانايي «اين روند نيازمند داشتن  .]14[ ناپذير است اجتناب »نظامي
كشور، راهبري عمليات اطالعاتي، حصول اطمينان از دفاع از 

نبرد دوردست و حفاظت از  هاي دسترسي اياالت متحده به صحنه
حياتي اياالت متحده در فضاي ماوراي  هاي و دارايي ها زيرساخت

اتحاديه اروپا فضاي ماوراي جو را به عنوان يك  .]13[ است »جو
حتي . كرده است بخش كليدي از سياست دفاعي و امنيتي تعريف

الزام سياسي دنياي پس از ) مانند استراليا(براي كشورهاي كوچك تر 
سياست فضايي ملي  ةگستر چشمگيري، به طور 2001سپتامبر  11

نظامي و امنيت ملي مربوط به  هاي را تغيير داده است كه نگراني
   .]13[ سازد ياستفاده از فضاي ماوراي جو را پررنگ م

اي يا عرفي وجود ندارد  كه هيچ منبع معاهدهد اذعان داشت باي
كه اصول خاص حقوق در جنگ را براي نبردهاي فضايي تعيين 

تنها نكته در مورد كاربرد قوانين جنگ براي عمليات نظامي . كند
فضايي مربوط به موردي است كه در كنفرانس ديپلماتيك الهه به 

د كه به نام اين بن .]15[ شناخته شده است 13»شرط مارتنز«عنوان 
گذاري شده، در مقدمه روسي كه پيشنهاد آن را داد نام ةنمايند

اين . گنجانده شد 1907و كنوانسيون چهارم  1899كنوانسيون دوم 
كننده در هر دو كنفرانس در با قصد تكميل قوانين محدود شرط

عموماً به شود و   چندين سند حقوق مخاصمات مسلحانه ظاهر مي
تر از قوانين جنگي  ة قانوني كاملكه مجموع انيتا زم: شكل زير است

در مواردي (نمايند وضع شود، كشورهاي عضو اين سند موافقت مي
المللي ذكر نشده هاي بينكه در اين معاهده يا ديگر موافقتنامه

، افراد عادي و طرفين متخاصم تحت حمايت و اقتدار اصول )است
ي در ميان ملل متمدن و  الملل الملل، كه از عرف بين ق بينكلي حقو

   .شود، خواهند بوداصول انسانيت و اصول وجدان عمومي ناشي مي
اي تاريخي  به زعم پروفسور مارتنز محتواي اين شرط سابقه

اين اعالميه . هاي حقوق طبيعي دارد و ريشه در آراء و انديشه شتهدا
هاي صلح الهه در اواخر  اگرچه ميراثي از كنفرانس ،در دنياي امروز

مسئله اما اين  ،شود قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم محسوب مي
بدان معنا نيست كه مباني آن محدود به آن دوره و در رابطه با 

چارچوب و اساس اين شرط از همان . موضوعي مشخص بوده باشد
كه اشاره طور ه و همانزمان تدوين، همواره مورد توجه و استناد بود

شد در حال حاضر نسبت به كل قلمرو حقوق بشردوستانه و نيز 
_________________________________ 
13. Martens Clause 

ي ديوان نورنبرگ، عملكرد رويه قضاي. وق بشر قابل اعمال استحق
هاي حقوق بشري و  هاي نهاد المللي دادگستري، فعاليت ديوان بين

هاي  انواع متعددي از اسناد و معاهدات مرتبط شامل كنوانسيون
كنوانسيون  62كنوانسيون اول، ماده  63ماده ( 1949ژنو  ةچهارگان

و ) كنوانسيون چهارم 158كنوانسيون سوم و ماده  142دوم، ماده 
پروتكل اول و بند  1 ماده 2 بند( 1977هاي الحاقي در سال  پروتكل

، همگي مبين مقبوليت جهاني و پذيرش عام )مقدمه پروتكل دوم 4
   .]16[ ي استالملل شرط مارتنز در سطح بين

گسترده از اين شرط، كه توسط عمده كشورها  ةاستفاد 
تواند به  مارتنز مي دهد كه خود بيانيه پذيرفته شده است، نشان مي
بودن  در قانوني .]17[ الملل بدل گردد يك اصل عرفي حقوق بين

 المللي بينهسته اي، ديوان  هاي تهديد يا استفاده از سالح
نظرگرفت كه شرط ري خود اصولي را ددادگستري در رأي مشورت

 »انسانيت و اصول وجدان جامعه بين الملل«مارتنز از آنها به عنوان 
ديوان تأييد مي كند كه قوانين در جنگ بايد به . ياد كرده است

از اعمال صدمه و ويراني بيش از آنچه براي «صورتي باشد كه 
   .]1[ خودداري كند »دستيابي به هدف نظامي الزم است

وجود دكترين تعريف شده در شرط مارتنز به طور خاص براي 
ترين نوع نبرد از نظر  مسلحانه فضايي به عنوان خالقانه مخاصمات

رسد، چراكه اين دكترين به صورتي پويا،  تكنولوژيك مهم به نظر مي
نبرد  هاي بيني نياز به كنترل ابزار و روش به طور ضمني پيش

تكنولوژيك را در نظر دارد و  هاي گسترش يافته از طريق پيشرفت
بدون توجه به اين كه چه ابزار يا روش جديدي ايجاد خواهد شد، 

ناشي  »الملل حقوق بين«اصول و قوانين مخاصمات مسلحانه را تابع 
  .]18[ داندهاي منتج از اصول انسانيت و وجدان عمومي مي از عرف
الحاقي به  هاي دنبال كنفرانس ديپلماتيكي كه پروتكل هب

كنوانسيون ژنو را به تصويب رساند، بندهاي متفاوتي از ديگر 
، خصوصاً در ارتباط با المللي بينمعاهدات به بدنه حقوق بشردوستانه 

اين . محدوديت روي تسليحات و تجهيزات خاص نبرد افزوده شد
ها، به ترتيب وقوع شامل معاهدات در مورد تسليحات  محدوديت

هاي  محيط زيست، سالح ةهاي تغييردهند بيولوژيك، تكنيك
ضد نفر  هاي متعارف، تسليحات شيميايي، ليزرهاي كور كنند و مين

هاي تغييردهنده  از ميان اين اسناد، كنوانسيون تكنيك. شود مي
بيشترين تأثير را روي تحديد ابزار جنگي  14)انمود( زيست محيط

هانه دي بود كه به تخريب آگاانمود اولين سن. داشته است
اين معاهده  .]19[ مي پرداخت) و صلح(زيست در زمان جنگ  محيط

از آن جهت اهميت خاصي براي نبردهاي فضايي دارد كه 

_________________________________ 
14. The Environmental Modification Convention 
(ENMOD) 
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هر تكنيكي «را به عنوان  »زيست تغييردهنده محيط هاي تكنيك«
ديناميك،  -از طريق دست كاري مستقيم فرايند طبيعي -براي تغيير

ان، سنگ كره، آب كره و ساختار يا تركيب زمين، شامل زيوگ
انمود تصريح . تعريف كرده است »اتمسفر، يا فضاي ماوراي جو

كند كه هدف آن نه چندان مربوط به حفاظت محيط زيست، بلكه  مي
به عنوان محدوديتي در مقابل تالش براي ايجاد تغيير در فرايندهاي 

ابزار . زيست محيطي به عنوان يك ابزار نبرد توسط كشورهاست
أثير مضري بر اند لزوماً نبايد ت دهكه توسط اين معاهده محدود شنبرد 

ها، تنها به استفاده از  زيست داشته باشند، اين محدوديت خود محيط
البته تا  .]20[ شود زيست به عنوان يك اسلحه اعمال مي محيط
فضايي، محيط فضاي ماوراي جو را از طريق  هاي كه سالح زماني

هاي طبيعي تغيير ندهند، اين معاهده دست كاري مستقيم فرايند
  . فضايي نخواهد بود هاي سدي در برابر ايجاد يا استفاده از سالح

در ارتباط با حفاظت از محيط زيست در زمان مخاصمه 
دادگستري بر اين اعتقاد است كه به نظر  المللي بينمسلحانه، ديوان 

حق  نمي رسد كه معاهدات زيست محيطي بتوانند يك كشور را از
به دليل تقابل اين اصل با  المللي بيندفاع مشروع تحت قوانين 

با اين وجود،  .]1[ تعهداتش براي حفظ محيط زيست محروم سازند
محيطي در  دادگستري بر اهميت مالحظات زيست المللي بينديوان 
دارد  كيد كرده، و اظهار ميأريزي و هدايت تحركات نظامي ت برنامه

رورت به اهداف نظامي خود با توجه به اصول ضكشورها در دستيابي 
احترام . ز در نظر بگيرندزيستي را ني و تناسب، بايد مالحظات محيط

زيست يكي از عناصري است كه در برآورد تطابق يك  به محيط
   .]1[رود  صول ضرورت و تناسب به كار ميعمل با ا

رها در كشو هاي اصول حاكم بر فعاليت«اي پيمان  يكي از اصول پايه
برداري از فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ديگر اجرام  اكتشاف و بهره

اكتشاف و استفاده از فضاي  هاي اين است كه فعاليت »سماوي
الملل، شامل منشور سازمان ملل  ماوراي جو بايد مطابق با حقوق بين

  .باشند
يكي از داليل اصلي براي گنجاندن اين بند، نگراني بسياري 

كه فضاي ماوراي جو به يك قلمرو جديد براي  كشورها بود
چنگ عنوان  آن گونه كه بين. تبديل نشود المللي بينمخاصمات 

جديد به همراه  كرده است فضاي ماوراي جو با خود يك بازي كامالً
   .]21[ آورده است
فضاي ماوراي جو را  ي از اصول پايه كه زيربناي معاهدةبسيار
ل گرفتند كه دنيا در عدم قطعيت و اند در زماني شكتشكيل داده

با پرتاب . اعتمادي ناشي از فضاي ژئوپوليتيك جنگ سرد بود بي
به فضا، در جامعه جهاني نگراني در  1957در اكتبر  1-اسپوتنيك

مورد استفاده از فضاي ماوراي جو براي اهداف نظامي، و همچنين 
وان عن ترس از اين كه ممكن است فضاي ماوراي جو نهايتاً به

، سازمان ملل 1958در دسامبر . وجود آمد صحنه نبرد استفاده شود به
ملي به اين پهنه جديد  هاي بر نياز براي جلوگيري از گسترش رقابت

د كه كر، مجمع عمومي توصيه 1961در سال  .]22[تأكيد كرد 
فضاي ماوراي جو و اجرام «الملل و منشور سازمان ملل بر   حقوق بين
اين موضوع در قطعنامه مجمع عمومي در . ال شودنيز اعم »سماوي

در  نيز تكرار شد، كه تعدادي اصول مهم را كه نهايتاً 1962سال 
ارجاع  .]23[ فضاي ماوراي جو گنجانده شدند تعيين كرد معاهدة

خاص به منشور سازمان ملل با توجه به اينكه حفظ صلح و امنيت 
ه تحت آن سند است، اصل بنيادين سيستم به وجود آمد المللي بين

منشور به آن  2ماده  4ممنوعيت استفاده از زور كه در بند . مهم بود
است و به  المللي بينعنصري كليدي در روابط  ةدهند ارائه ،اشاره شده

  .استقابل اعمال در استفاده از فضاي ماوراي جو نيز طور مشابه 
 »حق ذاتي«كه - منشور سازمان ملل 51 ةاز سوي ديگر ماد

نيز  -كند أييد ميت »اي نظامي اتفاق افتاد اگر حمله«دفاع از خود را 
الملل،  تحت اصول حقوق بين .قابل اعمال بر فضاي ماوراي جو است

حقوقي وسيعي از  هاي اعمال حق دفاع از خود منوط به محدوديت
ر المللي دادگستري د ديوان بين. جمله اصول ضرورت و تناسب است

بودن تهديد يا استفاده از  مورد قانوني نظر مشورتي خود در
كردن استفاده از حق دفاع از  منوط«: كرد اي بيان هسته هاي سالح

الملل عرفي  حقوق بين ود به اصول ضرورت و تناسب در زمرةخ
طور قانوني كه حق دفاع از خود به  به عالوه، حتي در زماني ».است

كند،  از خود عمل مي كشوري كه در دفاع گيرد، مورد استفاده قرار مي
  .]1[ گيرد تحت اصول حقوق مخاصمات مسلحانه قرار مي

  پيمان فضا 4 ةماد
شوند از استقرار هر  طبق اين ماده، كشورهاي امضاكننده متعهد مي

كشتار  هاي نوع شيء حامل تسليحات اتمي و ساير انواع سالح
اين نوع جمعي در مدار زمين خودداري ورزيده و از قراردادن 

ي ماوراي جو به هر شكل پرهيز يا فضا تسليحات در اجرام سماوي
  .ندكن

ه و ديگر اجرام سماوي صرفاً كشورهاي متعاهد بايد از ما
نظامي، تأسيسات و  هاي ايجاد پايگاه. دكننآميز  صلح هاي برداري بهره

استحكامات و آزمايش هر نوع سالح و انجام مانورهاي نظامي در 
كانات استفاده از هر نوع تجهيزات و ام. اجرام سماوي ممنوع است

آميز ماه و ساير اجرام آسماني مجاز  مورد نياز براي اكتشاف صلح
  .است

كنترل تسليحات، استقرار  ةپاراگراف اول اين ماده، با انگيز
ا در فضاي سليحات كشتار جمعي در مدار زمين، اجرام آسماني يت

و  اردپاراگراف دوم ماهيت ديگري د. داند ماوراي جو را ممنوع مي
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در اين پاراگراف، . آميز متمركز شده است حول محور اهداف صلح
شدن نسبي مورد توجه قرار دارد و مربوط به زمان صلح  غيرنظامي

كه  »آميز اهداف صلح«است كه مفهوم  اين استدالل اين ةپاي .است
ده، از سوي برخي كشورها و شپيمان فضا نيز به آن اشاره  ةدر مقدم
برخي . ده استشتجاوزكارانه تعبير نظران به اهداف غير صاحب

اهداف صرفاً «، عبارت )سابق(كشورها، مانند اتحاد شوروي 
نظامي  يها كردند كه تمام فعاليت طور تفسير مي را اين» آميز صلح

تي كه در پيمان شوند ممنوع هستند غير از اقداما كه از ماه ناشي مي
طرفداران اين نظريه با اين استدالل از آن  .اند فضا مجاز فرض شده

انرژي اتمي بين  المللي بينآژانس  ةكند كه اساسنام دفاع مي
از انرژي اتمي تفكيك قائل » نظامي«و » آميز صلح«برداري  بهره

 .]24[ دكن آميز تلقي مي نظامي را غيرصلح هاي فعاليت ةشده و هم
لي مربوط به پيمان در تفاسير قب) سابق( مداران اتحاد شوروي سياست

با . دكننآميز را به غيرنظامي تعبير  صلح ةدادند تا واژ فضا، ترجيح مي
ها و صاحبنظران، مفهوم اهداف اين حال بعضي ديگر از كشور

دانند؛ شايان ذكر است  نظامي همخوان ميغيرآميز را با اهداف  صلح
 هاي كشورهايي كه نسبت به ارسال ماهوارهرا كه اين ديدگاه 

دوگانه به مدار  ي نظامي يا با كاربردها سنجش از دور و ماهواره
كشورهاي غربي تأكيد . ]25[اند  نكردهاند تاييد  زمين اقدام كرده

مات غير تجاوزكارانه فهوم اقداآميز به م كردند كه عبارت صلح مي
  .است

پيمان فضاخواهان آن است كه كشورهاي  3 ةهمچنين ماد
برداري از فضاي  مربوط به اكتشاف و بهره هاي متعاهد، فعاليت

ماوراي جو، از جمله ماه و ديگر اجرام سماوي را در چارچوب حقوق 
الملل، از جمله منشور ملل متحد و با درنظرگرفتن حفظ صلح و  بين

به انجام  المللي بين هاي و ترويج تفاهم و همكاري المللي بين امنيت
  .رسانند

از . يابد تجلي مي 4 مادة هاي در ممنوعيت 3 ة اجراي مادةنتيج
سويي، اشاره به منشور ملل متحد به اين مفهوم است كه اقدامات 
فوق بايد طبق منشور صورت پذيرد و ناهماهنگي ميان منشور و 

 2ماده  4بند. ارجحيت منشور مورد توجه قرار گيردپيمان فضا بايد با 
دارد كه كشورها، از اعمال تهديد يا  منشور ملل متحد اشعار مي

استفاده از زور، بر عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي كشورهاي 
ديگر خودداري ورزيده يا استفاده از اين نوع تهديد يا زور به هر 

ممنوعيت . نندكور باشد، پرهيز شكلي كه در تعارض با اهداف منش
است كه بايد  15كاربرد زور توسط كشورها يك تعهد براي همه

كشورها  ةهم ،المللي بين -عرفي ةيا قاعد 16آمره ةهمانند يك قاعد

_________________________________ 
15. Erga omnes 
16. Jus cogens 

تنها جايي در منشور كه كاربرد زور  .]26[ را ملزم به اجراي آن دانست
است و طبق آن شوراي امنيت سازمان ملل  42 ةداند ماد را مجاز مي

، در المللي بينمتحد موظف است براي حفظ و برقراري صلح و امنيت 
. اقدام الزم را انجام دهدكاربرد زور از طريق هوا، زمين و دريا  ةزمين

طبق اين تعهد صريح، كشورها مكلف هستند تا از تصميمات شوراي 
پيمان فضا  4ة ماد .]27[ دكننتبعيت منشور  42امنيت، ناشي از ماده 

آور چنداني ندارد، اما تصميمات اتخاذ شده در شوراي  ماهيت الزام
امنيت براي كاربرد زور در فضاي ماوراي جو، بر تعهدات و 

  .]28[ ارجحيت خواهد داشت 4حاصل از ماده  هاي ممنوعيت
ن هيچ موضوعي در اي: دارد منشور ملل متحد اشعار مي 51 ةماد

كه شوراي امنيت اقدامات ضروري براي برقراري  يمنشور، تا زمان
انجام دهد، مانعي براي اصل ذاتي دفاع  المللي بينصلح و امنيت 

مسلحانه بر عليه يكي از  فردي و جمعي از خود در برابر حملة
كشورهاي عضو  ةاقدامات انجام شد. كند كشورهاي عضو ايجاد نمي

شوراي امنيت از خود بايد بي درنگ به اطالع در استفاده از حق دفاع 
اي باشد كه اقتدار و مسئوليت شوراي امنيت را  گونه برسد و نبايد به

در چارچوب منشور براي اقدام ضروري براي حفظ و برقراري صلح و 
  .دار سازد خدشه المللي بينامنيت 

دارد كه  حقوق معاهدات اشعار مي كنوانسيون وين دربارة
در موارد تعارض بر معاهدات ) همانند پيمان فضا(ت جديد معاهدا
همين اساس،  بر. اولويت دارند) مانند منشور ملل متحد(قبلي 

شرايط قبلي، ارجحيت  پيمان فضا، بر همة 4ممنوعيت ناشي از مادة 
خواهد داشت؛ البته تصميمات شوراي امنيت، از جمله كاربرد نيروي 

پيمان فضا، و  4ر موارد تخلف از ماده نظامي، ارسال و كاربرد زور د
از سوي . منشور ملل متحد، استثناست 42ناشي از مادة  هاي تنبيه

 4ديگر، با اينكه اين موضوع در چارچوب تأثيرات ناشي از ماده 
د كه كرمنشور صادق است، بايد توجه  51پيمان فضا در مورد ماده 

عرفي  دةش حق دفاع از خود فردي و جمعي، يك اصل پذيرفته
اين  .]28[ شود محسوب مي 51ل و بخش الينفك ماده المل بين

دفاع » اتيحق ذ«آيد، آنجا كه   دست مي هب 51 ةموضوع از مفاد ماد
  .شناسد از خود را به رسميت مي

ناپذير حقوق  به قواعد آمره يا هنجارهاي تخطي اصول مربوط
تصريح شده و ، در مواقع بروز تعارض، بر عبارات 17الملل عمومي بين

كنوانسيون  53بر همين مبنا، ماده . تلويحي معاهدات اولويت دارند
كه  يك معاهده درصورتي: دارد وين درباره حقوق معاهدات اشعار مي

الملل در تعارض باشد، معتبر  انعقاد، با قواعد آمره حقوق بين در زمان
 الملل عمومي، حقوق بين ةطبق اين كنوانسيون، قواعد آمر. ستين

طور عموم مورد پذيرش  هبآن را  المللي بين ةقواعدي هستند كه جامع
_________________________________ 
17. Peremptory norms of international law 
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ند كه كتغيير تواند  ميباشد و تنها در صورتي  دادهو شناسايي قرار 
. الملل از همان نوع، جايگزين آن شده باشد ديگر حقوق بين ةقاعد

يمان فضا، خود جزئي از قواعد كه پ بر همين پايه، به جز در حالتي
الملل عمومي محسوب شود، حق دفاع از خود فردي  بين حقوق آمرة

 هاي الملل، بر ممنوعيت حقوق بين ةآمر ةعنوان قاعد هيا جمعي، ب
بنابراين واضح است . اشاره شده در پيمان فضا، اولويت خواهند داشت

عنوان اقدامات  هكه كاربرد مشروع زور از سوي يك يا چند كشور، ب
تواند  منشور ملل متحد، نمي 51يا  42ة تنبيهي، تحت عنوان ماد

ويژه در رابطه با ارسال تسليحات اتمي و  هپيمان فضا ب 4توسط ماده 
نظامي شدن نسبي ماه و ساير اجرام كشتار جمعي و غير هاي سالح

يك  توسطزور،  غيرقانونيبا اين حال، كاربرد . سماوي، محدود شود
 4 ةتعارض با ماد كارانه، درعنوان اقدام نظامي تجاوز هيا چند كشور، ب

نظر داشت كه اگر اين مسئله را نيز بايد در. د بودپيمان فضا خواه
يك قاعده آمره باشد، حق دفاع از خود فردي و جمعي  4 ةخود ماد

كاربرد و  حوزة. گيردنيز در چارچوب همين ماده صورت مي
 موسع ازيا  به تفسير محدود 4ة اعمال شده در ماد هاي محدوديت

، »آميز اهداف صرفاً صلح«تفسير محدود از . اين ماده مشروط است
نظامي خاص يعني استقرار  هاي منجر به ممنوعيت فعاليت

نظامي، تأسيسات و استحكامات، آزمايش هر نوع  هاي پايگاه
 ةبر پاي. شود تسليحات و انجام مانورهاي نظامي در اجرام سماوي مي

در  المللي بينائمي دادگستري كاررفته از سوي ديوان د همنطق ب
طور خاص ممنوع  هد كه آنچه بكرتوان استدالل  پرونده لوتوس، مي

با توجه به اصل  .]29[ شود نشده باشد، از نظر قانوني مجاز تلقي مي
 ها حق دفاع از خود، اين بحث مطرح خواهد شد كه اين محدوديت

امات براي و انجام اين اقدهستند صرفاً در زمان صلح قابل اعمال 
از در برداشت ديگر . احقاق حق دفاع از خود مجاز خواهد بود

جالب توجه اين است كه   ة، نكت4در ماده » آميز اهداف صرفاً صلح«
عدم . كار نرفته است هب» حمله«، عبارت ها در موضوع ممنوعيت

 هاي وجود آورده است كه ممنوعيت هوجود اين واژه، اين بحث را ب
امات نظامي در زمان چهار معاهده، فقط به اقد ةذكر شده در ماد
در حقوق » حمله«الملل، عبارت در حقوق بين. شوند صلح محدود مي

پروتكل الحاقي كنوانسيون  49 ةماد 1 مخاصمه مسلحانه و در بند
آميز بر ضد طرف متخاصم  شده و به اقدامي خشونت ژنو تعريف
قي، يك حمله، پروتكل الحا 49ماده  2 طبق بند. شود اطالق مي

 المللي بيننظر از مكان وقوع آنكه روي زمين يا در فضاي  صرف
تواند هم يك عمل تهاجمي باشد و هم  ممكن است رخ دهد، مي

 هاي كه فعاليت استهمچنين اين نكته حائز اهميت  .]4[ تدافعي
و » مانند«فضا، با كلماتي نظير پيمان  4 ةممنوع شده در ماد

اقداماتي كه . گيرند عناوين كلي را در بر مي د نشده ومحدو» شبيه«
اند  شدهاند به روشني ذكر  تلقي شده غيرقانونيدر اين ماده انجام آنها 

وجود آيد كه فهرست اين اقدامات  هشود تا اين برداشت ب و سبب مي
از نقطه نظر دستور . بسته شده و محدود به اقداماتي خاص هستند

با توجه به عدم استفاده از واژگان كار رفته در معاهده،  هزبان ب
نامحدود  ها ، موضوع ممنوعيت»مشابه هاي فعاليت«ا ي» مانند«

  .يردگ محدود بيشتر مورد پذيرش قرار مي و لذا تفسيرنيستند 
طبق تفسير موسع از اين ماده، موارد برشمرده، تنها  
ي يها يا اينكه مثالهستند تر ممنوع شده  هايي از اقدامات كلي نمونه

در . كنند را محدود نمي» آميز اهداف صرفاً صلح«هستند كه بيان 
هر دو » آميز اهداف صرفاً صلح«و » آميز اهداف صلح«تفسير محدود؛ 

. شوند ه حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب ميجزء اصول مربوط ب
به عنوان قاعده حقوق »اهداف صرفاً صلح آميز«در تفسير مفهوم 

در معاهده ضرورتاً  غيرقانوني هاي عاليتبشردوستانه، بر شمردن ف
اعمال حق قانوني دفاع از خود  هاي و يا ابزار ها براي تعريف روش

اهداف صرفاً « و » اهداف صلح آميز«تنها كاربرد . نمي باشد
فضايي  هاي مسلحانه مرتبط با فعاليت ةمربوط به مخاصم» آميز صلح

ق حق دفاع فردي و است كه براي ممانعت از تغيير وضعيت از احقا
يا  جم و خشونت نسبت به تماميت ارضيجمعي از خود به تها

همچنين گفتني است كه بطور . استكشور هر استقالل سياسي 
، درباره امور مربوط به قواعد آمره، كه منجر به ايجاد ها كلي دولت

محدوديت در آزادي عمل آنها در موضوعات مرتبط با امنيت ملي 
  . به تفسير موسع نشان نمي دهندمي شود، تمايلي 

  پيمان فضا 1ماده 
مرتبط با  المللي بين ةترين معاهد ترين و مهم پيمان فضا كه قديمي

شود، داراي مفادي در رابطه با  حقوق فضا محسوب مي
در نگاه كلي، اين . استنظامي از فضاي ماوراي جو  هاي برداري بهره

برداري از فضاي ماوراي جو  دارد كه كشف و بهره معاهده اشعار مي
كشورها براساس برابري و  ةبايد بدون هر نوع تبعيض، براي هم

همچنين كشف و . ]9[ الملل انجام پذيرد مطابق با موازين حقوق بين
كشورها،  ةبايد در راستاي منافع هم برداري از فضاي ماوراي جو بهره
صورت يافتگي اقتصادي و علمي آنها،  نظر از ميزان توسعه صرف
  .]9[ گيرد

برخي صاحبنظران معتقدند متن اين ماده از ايجاد تعهد حقوقي 
يك نوع تعهد عمومي  دهندة ناتوان است، ولي رفتار كشورها نشان

اين ماده  .]24[است فضايي  هاي در مورد همكاري در انجام فعاليت
كه  صورتي هداراي يك اثر تفسيري بر ساير مواد معاهده است، ب

كردن ديگران در منافع حاصل  ماده كشوري را به سهيم هرچند اين
داند، با اين حال بر منافع  فضايي خود متعهد نمي هاي از فعاليت

به آن اشاره  1 ماده 1دستورالعملي كه بند . عمومي تأكيد دارد
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 نمايد طور روشن شرايط ساير مواد معاهده را تعيين مي هكند، ب مي
صورت نرماتيو يا قانوني مورد تفسير  به 1ماده  1 چنانچه بند .]30[

شود كه منجر به صدور  مي قرار گيرد، اين مسئله سبب تغيير در اصولي
دارد آنچه براساس حقوق  ، آنجا كه اشعار ميرأي در پروندة لوتوس شد

 .]29[ شود الملل بطور خاص ممنوع نشده باشد مجاز تلقي مي بين
هاي فضايي را  وعيت فعاليتشدن چنين تأثيري به اين ماده، مشر قائل

در هر . كردكشورها خواهد  ةنظرگرفتن منافع و سود هممنوط به در
بودن  فرض نامشروع پيش 1ماده  1توان استدالل كرد كه بند  حال، مي

طور خاص منافعي را براي  هرا در بر ندارد، چون كه شيء فضايي ب
آن چنين  هاي در بر ندارد و يا براي مأموريت المللي بين جامعة
، 1ة ماد 1 بند در بهترين حالت، .]30[ ي تصريح نشده استهاي منفعت

 هاي طي آن بايد فعاليت ها ند كه دولتك اي ايجاد مي يك تعهد معاهده
نظرگرفتن منافع ملي خود، بلكه با توجه به فضايي خود را نه تنها با در

تواند  نميانجام دهند و اين موضوع  المللي بين تر جامعة منافع گسترده
  .]30[ توجهي قرار گيرد مورد بي

آيد كه اقدامات نظامي در  وجود مي هحال اين سئوال ب
تواند با توجه به منافع و  داري از فضاي ماوراي جو چگونه ميبر بهره

نظامي، با توجه به  هاي چرا كه فعاليت. كشورها انجام شود سود همة
سود يك يا چند  ماهيت آنها، از سوي يك كشور بر ضد منافع و

كارانه، در زور و ساير انواع اقدامات تجاوز كشور ديگر، از جمله كاربرد
از . پذيرد د در مقابل حمالت ديگران صورت ميجهت دفاع از خو

موضوع و مقتضيات منافع حقوقي  ةرو ضروري است تا اول زمين اين
د و سپس در مورد اينكه اين شوكشورها مشخص  و سود همة
تأثيري بر اقدامات نظامي كشورها خواهد داشت بررسي  الزامات چه

  .الزم صورت گيرد
فضايي براي منافع  هاي در مورد انجام فعاليت 1 ةدر تفسير ماد

تعهدي  ةو سود همه كشورها، موضوع مهم اين است كه اين ماد
فضايي كشورها  هاي عام و مثبت را در بر دارد مبني بر اينكه، فعاليت

منافع و سود همه  ها لذا در اين فعاليت. شند و نه مضربايد سودمند با
اي  ماهواره هاي در ارتباط با فعاليت. كشورها درنظرگرفته شود

تلويزيوني، سنجش از  هاي كشورها، از جمله ارتباطات، پخش برنامه
طور عام اقداماتي سودمند هستند و در نتيجه  هدور و توليد انرژي، ب

در اين تحليل، عبارت . هستندررسي در چارچوب ماده يك قابل ب
يا  چوب محدود منافع اقتصادي و ماليفقط در چار» سود«

در پيمان فضا،  »سود« واژة. گيرد دوستانه مورد توجه قرار نمي انسان
چنانچه موضوعي . تر اشاره كرده است بطور ضمني به مزاياي وسيع

ري براي كشوري سودمند تلقي شود، احتماالً به ضرر كشور ديگ
همچنين موضوعي كه امروز ممكن است سودمند باشد، . خواهد بود

تواند در آينده مضر باشد، و  با بروز اطالعات جديد و درك تازه مي

ان رسد نويسندگ نظر نمي هالبته ب .]24[طور بر عكس  همين
يك مرجع . داشتند اي را در سر نويس معاهده چنين انديشه پيش

در اين مورد  ها دولت ارت بر وظيفةدار براي نظ حقوقي و صالحيت
تواند تنها معيار  نميسود يا مزيت ناشي از يك فعاليت، . وجود ندارد

 هاي در فعاليت. مشروعيت فعاليت فضايي تلقي شود ةكنند تعيين
 ، حوزة18منافع ةواژ. بايد لحاظ شود المللي بينفضايي، منافع جامعه 

 و كاربرد بيشتري دارد و گيرد را در بر مي 19سود ةتري از واژ وسيع
در واقع توسعه، دفاع و حفاظت . شود الزاماً مفهوم مزيت را شامل نمي

با اين وجود در تحليل اين موضوع . ي را در برداردهاي از منافع هزينه
كه در طور ؛ همانهم بايد به واژه سود و هم واژه منافع توجه شود

عالوه بر اين، . دان به يكديگر متصل شده» و«معاهده با حرف ربط 
خاص كشف و  هاي كشورها، در فعاليت ةسود و منافع هم

نظر ي جو، ماه و اجرام سماوي بايد دربرداري از فضاي ماورا بهره
در همين چارچوب، منافع كشور مورد نظر هم در حوزه . گرفته شود

منافع تجاري و اقتصادي، هم در بخش منافع امنيت ملي بايد مورد 
  .دتوجه قرار گير

حتي بيش از موضوع قبلي مشكل خواهد » همه« ةتفسير واژ 
تنتاج كرد توان چنين اس در ابتدا بر اساس قواعد دستور زبان، مي. بود

ممكن . است المللي بين ةكشورهاي جامع ، همة»همه«كه منظور از 
نظر برسد، ولي در چارچوب  هاست اين تفسير از نظر لغوي صحيح ب

حاكم بر مناسبات جامعه  هاي واقعيتپيمان فضا، و توجه به 
بايد توجه . انديشانه خواهد بود ، تفسيري غيرمنطقي و سادهالمللي بين

 هاي شود كه پيمان فضا فاقد مكانيسم خاصي براي دريافت ديدگاه
» همه«همچنين، برداشت فوق از عبارت . است المللي بين ةجامع

ز حق خود در نفي سبب خواهد شد هر كشوري به خود اجازه دهد تا ا
كشورهايي كه منافع و سود آن را در نظر نگرفته باشد،  هاي فعاليت

جمعي كه بطور  هاي بايد تلقي ارزش» همه«از كلمه . ندكاستفاده 
احتماالً نمونه مناسب . ، داشتاستجهاني  ةكلي مورد پذيرش جامع

سود و منافع جمعي، در منشور ملل متحد عنوان شده، و آن سيستم 
  .]32[است نيت جمعي ام

پيمان فضا نبايد به تنهايي مورد تفسير قرار گيرد و لذا  1 مادة
كه مكمل آن است مورد توجه قرار گيرد كه  3بايد با توجه به ماده 

برداري از فضا، منوط به  فضايي را در كشف و بهره هاي انجام فعاليت
. داند مي ليالمل بيننظرگرفتن منافع مربوط به حفظ صلح و امنيت در

عنوان  هبايد ب» كشورها براي سود و منافع همة«رو، عبارت  از اين
، بر اساس قواعد منشور المللي بينظرفيتي براي حفظ صلح و امنيت 

_________________________________ 
18. Interest 
19. Benefit 
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ملل متحد، از جمله فضاي ماوراي جو، ماه و ساير اجرام سماوي 
  .درنظر گرفته شود

پيمان  4و  1نكته ديگر اينكه در صورت در نظر گرفتن مواد 
آيد كه منافع و سود  وجود مي هفضا در كنار يكديگر، اين مسئله ب

نيز تسري  ها و روش ها به ابزار 1 ةاشاره شده در ماد يكشورها همة
يابد؛ لذا اين موضوع ممكن است منجر به بوجود آمدن تعهد به  مي

 هاي به روشني اشاره دارد بر اينكه برخي فعاليت 4ماده . نتيجه شود
در صورت . ظامي در فضاي ماوراي جو ممنوع هستندخاص ن

در مورد سود و منافع  1گسترش قاعده حقوقي اشاره شده در ماده 
، بايد به اين نكته اشاره كرد كه ها همه كشورها به همه جنبه فعاليت

كردن همه كشورها در  ه فعلي مكانيسم و روشي براي سهيممعاهد
اين مسئله سبب . ر اختيار نداردفضايي د هاي منافع حاصل از فعاليت

چنانچه مقصود از اين قاعده، خود  .اعتراض اغلب كشورها خواهد شد
بوده باشد، در اين صورت اين مسئله ممنوعيتي را براي  ها ابزار

آور  جهاني زيان آنها براي منافع جامعة هاي كشورهايي كه فعاليت
برخي حقوقدانان نظر،  در دفاع از اين نقطه. كردباشد اعمال خواهد 

منافع «گرفتن فضايي بايد با درنظر هاي معتقدند كه تمام فعاليت
كنند كه اين موضوع  صورت پذيرند و پيشنهاد  مي» عمومي جهاني

برداري از فضا كه منجر به  ة هر نوع كشف و بهرهتأييدكنند
و تمام بشريت يا بخشي از آنها و رساندن به كشور يا مردم  آسيب

اين . زدن به منافع مشروع آنها باشد نخواهد بود همچنين صدمه
تفسير ممكن است موجب بروز اختالف نظر پيرامون ديگر قواعد 

 عنوان يك قاعدة ه، مانند حق دفاع از خود بها حقوقي و حقوق دولت
  .دشوالملل عمومي  آمره حقوق بين

ند، اين وظيفه كخاص و مثبتي را اعمال  ةاگر ماده يك، وظيف
شود، لذا اين وظيفه ممكن  ج، بر فعاليت خاص تحميل ميي نتايبجا

منفي در جهت اينكه فعاليت مورد نظر در تعارض با  ةاست وظيف
 المللي بين سود و منافع جامعة مورد پذيرش عام براي هاي ارزش

در پيمان » آميز اهداف صلح« در نتيجه، هنجار. دشونباشد، تلقي 
عنوان يك  هراي جو را بفضا، هدف فعاليت نظامي در فضاي ماو

ويژه اينكه فعاليت  هبخشد، ب مشروعيت مي 20قاعده حقوق بر جنگ
ن پيما 1 تجاوزكارانه باشد؛ در عين حال مادةنظامي با هدف غير

را تكميل كرده و فعاليت نظامي را » آميز اهداف صلح«فضا، قاعده 
  .بخشد مشروعيت مي

  منشور ملل متحد 2ماده  4بند 
فضايي بايد مطابق با حقوق  هاي پيمان فضا، فعاليت 3 طبق مادة

_________________________________ 
20  .  Jus Ad Bellum 

به همين نسبت، . الملل، از جمله منشور ملل متحد انجام شوند بين
منشور ملل متحد نيز تأكيد دارد كه تعهدات منشور، بر تعهدات 

در  .]33[ ارجحيت دارند المللي بينكشورها در برابر ساير معاهدات 
وري مورد تفسير قرار گيرند كه با نتيجه مفاد پيمان فضا بايد ط

تعهدات ناشي از منشور ملل متحد در اتحاد و پيوستگي قرار داشته 
 . باشند

 بند. است كرده منشور ملل متحد سيستم امنيت جمعي را ابداع
از تهديد يا كاربرد زور عليه  ها دارد دولت منشور اشعار مي 2ماده  4

ورها پرهيز كرده و از هر تماميت ارضي يا استقالل سياسي ساير كش
نوع عملي كه در تعارض با اهداف منشور ملل متحد باشد خودداري 

دادگستري اين اصل را نه تنها به عنوان يك  المللي بينديوان . ورزند
 ها ه تا دولتكرداصل عرفي بلكه به عنوان يك قاعده آمره شناسايي 

د شده بر اين يكي از دو استثناء وار .]26[به رعايت آن ملزم شوند 
دار شوراي امنيت است كه  اصل؛ كاربرد زور از طريق مرجع صالحيت

منظور حفظ و  به«منشور به آن اشاره شده است؛  42 ةدر ماد
وز يك تهديد عليه ، در صورت برالمللي بينبرقراري صلح و امنيت 

بودن  كارانه، در صورت ناكافيصلح، نقض صلح، يا عملي تجاوز
 كاربرد زور مشروعيت خواهد يافت» ادي و تجارياقتص هاي تنبيه

ديگر، حق دفاع از خود فردي و جمعي است كه در  ياستثنا .]34[
كه شوراي امنيت اقدامات  ا زمانيت«منشور ذكر شده،  51ة ماد

. »عمل آورد هب المللي بينضروري را براي برقراري صلح و امنيت 
فردي و جمعي، جزء  تحت هر شرايطي، حق كشورها در دفاع از خود

  .به رسميت شناخته شده است المللي بينحقوق عرفي 
   :كاربرد زور در موارد زير مشروعيت خواهد داشت

فردي يا جمعي محدود شده از خود كه دفاع صرفاً به دفاع  زماني
 دستانه در شرايط خاص پيش باشد از جمله دفاع از خود

منشور  42اساس ماده كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر  زماني
 .اتخاذ تصميم نمايد

كه البته اين مورد ( كار رود هكه براي مداخالت بشردوستانه ب زماني
  .)محل اختالف است

به بعد،  1945از سال  المللي بين ةبا توجه به رفتار كشورها در عرص
از جمله در مورد كاربرد زور، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه اين 

رغم اين  به. نقض شده است آنكه رعايت شود، اصل بيش از
دادگستري در رأي  المللي بينكه ديوان  وضعيت، همانطوري

 نظامي در نيكاراگوئه و نيز عليه اين كشور هاي نظامي و شبه فعاليت
د كه بطور بديهي كناي عمل  گونه هاعالم نظر كرد، چنانچه دولتي ب

الملل باشد ولي  نآن عمل مخالف يك اصل پذيرفته شده حقوق بي
ند و به استثنائات يا توجيهات موجود در آن كاز اين عمل خود دفاع 

اساس اين استدالل نظر از اينكه آن اقدام بر اصل توسل جويد، صرف
موجه باشد يا نباشد، مفاد آن عمل بيش از آنكه سبب تضعيف 
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در نتيجه، بيشتر  .]26[ آن اصل شود موجب تأييد آن خواهد شد
اند كه كاربرد زور در روي كره زمين،  صاحبنظران متقاعد شده

. استتنها در سه مورد اشاره شده در فوق داراي مشروعيت 
كه غير از ممنوعيت استفاده از نيروي نظامي شايان ذكر است، 
، منشور ملل متحد، محدوديتي براي ساير عملي تجاوزكارانه

ماده  4طور نمونه، بند  هب. نگرفته استنظرنظامي در هاي فعاليت
خواهد از كاربرد زور در  مي ها منشور ملل متحد، از دولت 2

اي به  دداري ورزند، ولي در اينجا اشارهخو المللي بينروابط 
منشور، برخي اقدامات  7و  6مواد  .]26[ سالح نشده است

نظامي غيركاربرد زور را براي حفظ صلح در جهت منافع مربوط 
ممكن  .]35[ گيرد درنظر مي المللي بينه حفظ صلح و امنيت ب

ولي در  نيستنداست استدالل شود كه اين اقدامات قانوني 
و در  المللي بينچارچوب منافع مربوط به حفظ صلح و امنيت 

بنابراين پذيرفتني خواهد . قالب پيمان فضا قابل ارزيابي هستند
دار زمين  با همين بود چنانچه ارسال تسليحات متعارف به م

  .اهداف توجيه شود

متعارف به فضاي  هاي قانوني بودن ارسال سالح
  ماوراي جو

با توجه به آنچه در باال به آن اشاره شد، ارسال تسليحات متعارف به 
فضاي ماوراي جو، حتي به مدار زمين، عملي متعارض با مجموعه 

پيمان  4 ةمادچرا كه . شود الملل فضايي تلقي نمي قوانين حقوق بين
 هاي ، تنها استقرار تسليحات اتمي و ديگر سالح21فضا، با ديد محدود

كشتار جمعي را در فضاي ماوراي جو ممنوع اعالم كرده و در مورد 
صرف به  ةاشار. تسليحات متعارف سخني به ميان نياورده است

جمعي شايد تعمداً و براي كشتار  هاي تسليحات اتمي و سالح
آورندگان معاهده بوده متعارف از سوي پديد هاي حكردن سالاستثناء
واقعيت اين است كه ارسال تسليحات متعارف به فضاي . باشد

 4و  1مواد  ماوراي جو، تخلفي از تعهدات كشورها در چارچوب
گيري سبب شده تا در  اين نتيجه. شود پيمان فضا محسوب نمي

، تأسيسات ها پايگاهبيني الزم صورت پذيرفته و استقرار  پيش ةمعاهد
و استحكامات نظامي و آزمايش هر نوع سالح و انجام مانورهاي 

رام سماوي ممنوع تلقي شود و ماه و ديگر اج ةنظامي در كر
م سماوي را صرفاً براي اهداف برداري از ماه و ساير اجرا بهره
، مربوط 1979ماه در سال  ةنام در موافقت. كندآميز مجاز اعالم  صلح

يت كشورها در ماه و ساير اجرام سماوي، هر نوع تهديد يا به فعال
هديد به انجام عمل خصمانه كاربرد زور يا هر نوع عمل خصمانه يا ت

_________________________________ 
21. sensu stricto 

برداري از اجرام سماوي براي انجام چنين اعمال و تهديداتي  و بهره
نامه ماه، نه تنها به  در موافقت ها اين ممنوعيت .]36[است ممنوع 

شمسي، بلكه به مدارهاي  ةماوي در منظومماه و ديگر اجرام س
ظر از ن ها در هر حال، اين ممنوعيت .يابند اطراف نيز تسرّي مي

برداري قانونمند از نيروي نظامي  حقوقي تأثيرات محدودي بر بهره
منشور ملل متحد،  42اعمال شده از سوي شوراي امنيت، تحت ماده 

 ةاز خود، كه در ماد آمره حق مشروع دفاع ةعنوان بخشي از قاعد هب
عملكرد اين دو ماده، بر . ده، دارندشمنشور به آن اشاره  51

موافقت نامه  3پيمان فضا و ماده  4ذكر شده در ماده  هاي ممنوعيت
منشور ملل متحد و سپس ماده  103و  25ماه، همچنين كاركرد مواد 

مضافاً . لويت دارندكنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات، او 53
نامه ماه هيچگاه قصد تغيير قاعده آمره حق مشروع  ينكه موافقتا

  .دفاع از خود را نداشته است
بودن ارسال تسليحات متعارف به مدار زمين  موضوع قانوني

. توسط بخش خصوصي، تا حدي با شك و ترديد همراه بوده است
الملل بشردوستانه و كاربرد نيروي نظامي در مناسبات  در حقوق بين

در  .]37[ اند ، همواره كشورها موضوعيت داشتهالمللي بين ةجامع
توانند ارسال تسليحات نظامي به  غيردولتي نمي هاي نتيجه، بخش

برخي  ةنند، به عقيدكفضاي ماوراي جو را از نظر قانوني توجيه 
، در كاربرد زور عليه ذاتي دفاع از خود از حق ها صاحبنظران، دولت

دولتي در غير هاي اگر بخش  .]37[ برخوردارنددولتي فعاالن غير
نند، كاربرد كجهت استقرار تسليحات متعارف در مدار زمين اقدام 

، از نظر المللي بيني در يك مخاصمه مسلحانه هاي چنين سالح
حقوقي و در ارتباط با قواعد مشاركت مستقيم غيرنظاميان و سربازان 

اصول پذيرفته شده در . مزدور در مخاصمات، مورد بحث خواهد بود
تواند در مورد  در پايان جنگ جهاني دوم مي] 38[ دادگاه اسرا

طور  هعمليات نظامي در فضاي ماوراي جو نيز كاربرد داشته باشد، ب
نظامياني كه به مخاصمات غير ،كند  اين قاعده عنوان مي مشخص

شوند،  د و سبب گسترش آن ميكنن ميكمك و در آن مشاركت 
ت جنايات جنگي، بر اساس قوانين حقوق بشردوستانه مستحق مجازا

. شود جنگيدن تنها براي نظاميان يك كشور قانوني تلقي مي. هستند
و در زمان  وندتوانند اسير جنگي تلقي ش لذا تنها گروه نظاميان مي

يست بازداشت بعد از اسير يا تسليم شدن، مسئوليتي متوجه آنان ن
]38[.   

  :دارد كه  ميا اشعار پيمان فض 6همچنين ماده 
ملي  هاي فعاليت المللي بينكشورهاي متعاهد بايد مسئوليت 

خود در فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام سماوي را 
 هاي يا بخشتوسط بخش دولتي  ها بپذيرند، خواه اين فعاليت

نند كه اين كغيردولتي انجام پذيرند، و بايد اطمينان حاصل 
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 هاي فعاليت بخش. هستندازين اين معاهده مطابق مو ها فعاليت
دولتي در فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني بايد غير

هد در اين معاهده صورت با نظارت و كسب مجوز مقامات دولتي متعا
  ...پذيرند

خواهد تا بر فعاليت  مي ها واضح است كه اين ماده از دولت
مر داشته و اين اقدامات با غيردولتي در فضا نظارت مست هاي بخش

هستند  ها صورت بگيرند؛ چرا كه اين دولت ها كسب مجوز از دولت
با اين  .]39[ اين اقدامات را بپذيرند المللي بينكه بايد مسئوليت 

نظامي بخش خصوصي، از  هاي فعاليت ةبايد دربار ها استدالل، دولت
 ةجمله در مورد ارسال و استفاده از تسليحات متعارف در مدار كر

دست آورند كه در چارچوب موازين و مقررات  هزمين، اطمينان ب
  .الملل انجام شوند حقوق بين

جلوگيري از ارسال تسليحات و  ةنويس معاهد پيش
  تهديد به كاربرد زور در فضاي ماوراي جو

طور مشترك،  ه، كشورهاي چين و روسيه، ب2002ال ژوئن س 26در 
جلوگيري از ارسال تسليحات به فضا و تهديد يا  نويس معاهدة پيش

استفاده از زور بر ضد اشياي فضايي را به كنفرانس خلع سالح 
نويس بر سه  در اين پيش .]40[ سازمان ملل متحد تقديم كردند

  :مهم تأكيد شده است نكتة
رار هر نوع سالح، به هر شكل، در فضاي عدم ارسال يا استق -

  ماوراي جو و اجرام سماوي؛
  عدم توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور بر ضد اشياي فضايي؛ - 
عدم حمايت يا تشويق كشورهاي ديگر به انجام چنين  -

 .غيرقانونياقدامات 

كنفرانس خلع سالح با  هاي گيري با توجه به اينكه تصميم
اياالت  موضع مخالف ادامةگيرد و با عنايت به عام صورت ميوفاق 

موفقيت در تصويب اين معاهده  نويس، براي متحده آمريكا با اين پيش
با اين حال، اهميت چنين پيشنهادي  .]41[ انداز روشني وجود ندارد چشم

از كشورها  زياديبا توجه به حمايت كشورهاي چين و روسيه و نيز تعداد 
روشن بوده و بيانگر اين مسئله است كه  در كنفرانس خلع سالح

 ةويژه ماد هفضاي ماوراي جو، ب ةالملل فعلي در زمين چارچوب حقوق بين
شدن و  تمهيدات الزم براي ممنوعيت نظاميپيمان فضا، فاقد  4

  .]42[ استكردن فضاي ماوراي جو  تيتسليحا

  ثبت اشياي فضايي
اي جو بايد مراحل اشياي پرتاب شده به فضاي ماور طوركلي، همة هب

 هاي پيمان فضا بر اين فرض تكيه دارد كه سيستم. ندكنثبت را طي 

ثبت ملي كشورها، نسبت به ثبت اشياي پرتاب شده از سوي 
الزامي را  هنند، با اين حال مفاد معاهدك خود اقدام مي هاي دولت

پيمان فضا كشورها را متعهد  5در اين خصوص، ماده . كند بازگو نمي
 كنندة سازد تا نسبت به بازگرداندن فضانوردان به كشورهاي ثبت مي

فرود اضطراري به زمين، در مواقع ) كه حامل آنها بوده(شيء فضايي 
ره به اين نكته دارد كه كشور پيمان فضا اشا 8 ةماد. نداقدام كن

كننده، هم محق و هم موظف است اشياي پرتاب شده به فضا را   ثبت
اين موضوع را وسعت بخشيده و  ،سيون ثبتكنوان. كنترل نمايد

چوب قوانين ثبتي تر به روند ثبت اشياي فضايي در چار طور جزئي هب
همچنين از كشورها دعوت شده است تا . ردازدپ داخلي كشورها مي

ثبت اشياي پرتاب شده را به اطالع دبيركل سازمان ملل متحد 
ملحق  ،ثبتكنون به كنوانسيون كشورهايي كه تا .]43[ برسانند
و براي رعايت قطعنامه  صورت داوطلبانه هتوانند ب اند، مي نشده

1721B مجمع عمومي سازمان ملل متحد اين اقدام را انجام دهند 
 رساني به دبيركل سازمان ملل متحد در مورد ثبت اطالع .]44[

مذكور يك موضوع عمومي و  اشياي پرتاب شده بر اساس قطعنامة
كه ثبت  گيرد، در حالي صورت مي 22»ثبتقطعنامه «تحت عنوان 

كنوانسيون «اشياي پرتاب شده توسط امضاكنندگان، تحت عنوان 
الزامات ثبت اشياي پرتاب شده در قطعنامه . گيرد انجام مي 23»ثبت

. استگيرانه  ايسه با كنوانسيون ثبت، كمتر سختياد شده در مق
اشياي  خواهد اطالعات مربوط به قطعنامه صرفاً از كشورها مي

زمين و فضاي باالتر را به سازمان ملل  هايپرتاب شده به مدار
صورت عمومي و بر اساس وظايف دبيركل  هند تا بكنمتحد ارسال 
خواهد تا نسبت به تهيه و ارسال  مي ها قطعنامه از دولت. منتشر شوند

اقدام كنند و  24»اسرع وقت«اطالعات جزئي ثبت به سازمان ملل در 
ست كه از كشورهاي متعاهد در كنوانسيون ثبت اين در حالي ا

مربوط به اشياي » اطالعات ثبتي مناسب«خواسته شده است تا 
چهار كنوانسيون  ةآنها را بر طبق ماد المللي بينپرتاب شده و انتشار 

  . گزارش كنند 25»ترين زمان ممكن سريع«ثبت، در 
ه عالوه بر اين، قطعنامه در مورد محتواي اطالعات مربوط ب

سكوت كرده است ولي كنوانسيون ثبت اين مسئله  المللي بينانتشار 
سازد تا بر  مطرح كرده و كشورها را متعهد مي را با جزئيات بيشتر

ثبتي ملي خود نسبت به ثبت اشياي فضايي و  هاي اساس نظام
  .گزارش به سازمان ملل متحد اقدام نمايند

اينكه ثبت تسليحات ارسال شده به فضاي ماوراي جو نيز 
مطابق كنوانسيون ثبت و در چارچوب قوانين ثبتي ملي انجام شود، 
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صورت گرفته  هاي با اين وجود، پيشرفت. اي از ابهام قراردارد لهها  در
نظامي و قابليت ارسال نيروهاي نظامي به  هاي  فناوري در زمينة

 هاي ، سبب شده است تا انجام ارزيابيفضا، در فضا، و از فضا
جديدي در مورد تطبيق قوانين مربوط به ثبت اشياي فضايي 

شود،  تا آنجا كه به كنوانسيون ثبت مربوط مي. نظر برسد هضروري ب
ا و از فضا، بنابر تفسير ثبت اشياي نظامي ارسال شده به فضا، در فض

 4ي تطابق ماده در ماده بايد انجام شود، ول 26»ثبت مناسب«عبارت 
. براي اشياي نظامي فضايي موضوعي است كه نياز به بازنگري دارد

ثبت اشياي  هاي به سخن ديگر، بايد يك تفكيك دقيق بين سيستم
ايجاد تفكيك ميان اين . وجود آيد هغيرنظامي و نظامي ب پرتاب شدة

 هاي اطالعات سيستم المللي بيندو نوع ثبت، بر اساس الزام انتشار 
صورت كلي و ارسال  هي ملي كه به ثبت اشياي فضايي بثبت

كرده، تا حدي مناقشه طور خاص تصريح ه تسليحات فضايي ب
اين بحث زماني نمود خواهد يافت كه در نظر . انگيز خواهد بودبر

صورتي  هداشته باشيم موضوع ثبت اشياي فضايي در سازمان ملل ب
در . خواهد بوداست كه اين اطالعات براي همگان قابل دسترس 

مختلفي در الزام و توجيه بازبيني در تفسير واژه  هاي نتيجه، استدالل
جزئيات اشياي فضايي نظامي  المللي بينو به انتشار » ثبت مناسب«

  .وجود دارد
برداري  موضع كشورهاي قدرتمند در مذاكرات كميته بهره

مينان آميز از فضا در سازمان ملل بر اين اساس است تا آنها اط صلح
سازي  كنوانسيون ثبت مانعي براي پنهان ند كه مقرراتكنحاصل 
نظامي فضايي آنها ايجاد نخواهد كرد، هر چند به ظاهر  هاي فعاليت

سند سناي اياالت متحده آمريكا . بايد آشكار باشند ها اين فعاليت
حاوي اين نكته است كه جزئيات موضوعات ثبتي مطابق كنوانسيون 

 1در ماده  .]45[ د ابهام را فراهم ساخته استايجا ةثبت، زمين
 وكنوانسيون ثبت، كشورها مجبور نيستند  اطالعات ثبتي فضاپيماها 

آنها را كه براي تعيين كشور پرتابگر، براي انتساب  هاي مشخصه
نند؛ بلكه تنها به تهيه و ارسال كمسئوليت كشور ضروري است ارائه 

نكته . ]43[هستند زنده ملزم يا اطالعات سا ء فضاييشماره ثبت شي
مهم اينكه كشورهاي پيشرو فضايي تاكنون گزارشي در ارتباط با 

  .]45[ظامي ارائه نكرده اند فضايي با اهداف ن هاي مأموريت
مشكل تطابق متن كنوانسيون ثبت با وظايف تعيين شده توسط 

علت ابهام در  هالملل در مورد كاركرد حقوق مخاصمات، ب حقوق بين
كنوانسيون ثبت . كلمات و تعاريف كنوانسيون ثبت تشديد شده است

كه يك شيء فضايي به مدار زمين و  زماني ،كند اشاره مي  2ة در ماد
كننده مؤظف است  شود، كشور پرتاب يا فضاي بعد از آن پرتاب مي

، »اشياي فضايي« كنوانسيون دربارة. به ثبت برساند آن شيء را
_________________________________ 
26. appropriate registry 

د و تفاوتي بين اشياي نظامي و كن مي صورت عام اظهار نظر هب
اين ابهام در تعاريف، در مورد وظايف . غيرنظامي قائل نشده است

كنوانسيون ثبت، نيز  4 ةمربوط به انتشار اطالعات ثبتي، طبق ماد
  .دشو وجود دارد كه موجب بروز مشكل در مورد تسليحات در فضا مي

مورد  ند در خألتوا ن ثبت، همانند ساير معاهدات، نميكنوانسيو
ارزيابي قرارگرفته و بايد در كنار ساير تعهدات و حقوق كشورها مورد 

درگير، از جمله ارسال و  هاي حقوق مربوط به طرف. توجه قرار گيرد
استفاده از تسليحات متعارف در فضاي ماوراي جو، در متن و فحواي 

الملل بشردوستانه، يا حقوق مخاصمات مسلحانه و  حقوق بين
يكي از اصول اساسي در . نين حقوق در جنگ، وجود دارندهمچ

 .]46[است » جنگنده«انه مربوط به مفهوم حقوق مخاصمات مسلح
بودن مشروط به وابستگي به يكي از  جنگنده در نبرد فضايي،

و تحت فرماندهي شخص مسئول نيروهاي نظامي طرفين متخاصم 
يص باشند و جنگجويان بايد از افراد غيرنظامي قابل تشخ. است

صورت  هداراي عالئم قابل شناسايي باشند و تسليحات خود را ب
چارچوب حقوق  ند و اقدامات نظامي خود را دركنآشكار حمل 

كاررفته مانند هواپيماي  هتسليحات ب. مخاصمات مسلحانه انجام دهند
در نتيجه، كشورها بايد در . جنگي نيز بايد قابل تشخيص باشند

، قواعد مربوط به فضا و اشياي فضايي مسلحليحات به ارسال تس
شناسايي نظامي را با توجه حقوق مخاصمات مسلحانه كنوني 

از اين نقطه نظر، حقوق مخاصمه مسلحانه الزامات . مراعات نمايند
د، در كنوانسيون ثبت دارتري نسبت به كنوانسيون ثبت در بربيش

يكي . ستضرورت عالئم اشياي فضايي مطرح نشده ا تعهدي دربارة
حقوقي  هاي از تأثيرات عالئم اشياي فضايي، تسهيل مسئوليت

   .استخواهد بود كه يكي از كاركردهاي كنوانسيون 
كردن تبعات حقوقي  اينجا مسئله حائز اهميت، مشخص در

يكي از . استتظاهر به وضعيت غيرنظامي، در يك سالح فضايي 
تجاوز به  ةالملل بشردوستانه، مسئل موارد مهم نقض حقوق بين

متعهد هستند نه تنها از  ها حقوقي است كه بر اساس آنها دولت
ن و ات تنبيهي بر عليه مرتكباانجام آن پرهيز كنند، بلكه بايد اقدام
عنوان جنايات  عمل آورند و به هآمران و فرماندهان عمل مذكور ب

پروتكل  85ماده  3بند  6بخش  .]46[ ندكنجنگي با آنها برخورد 
آميز را كه شامل سوء استفاده  خيانت غيرقانونياقي، اعمال اول الح

 از عالئم متمايز صليب سرخ و هالل احمر و ديگر عالئم
 يا پروتكل اول الحاقي كننده مورد تأييد كنوانسيون ژنو حفاظت

نظامي تظاهر به وضعيت غير. دهد شوند، مورد تصديق قرار مي مي
ن تظاهر به حالت بنابراي. در اين فهرست جاي نگرفته است
مانند مهم تلقي نشده و  يغيرنظامي با يك سالح فضايي تخلف

ك تخطئي معمولي و قابل مجازات بر اساس حقوق مخاصمات ي
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 . شود مسلحانه با آن برخورد مي

ارسال شده به فضاي ماوراي جو نيز نبايد  هاي در مورد سالح 
ظامي، پنهان غيرن ات ناقص و معرفي به عنوان ماهوارةبا ثبت اطالع

كاري شود؛ چرا كه اين مسئله سبب خواهد شد يك عمل 
قانوني تلقي شده و  غيرقانوني، با معرفي يك سالح به عنوان اقدامي

سالح ارسال . نظرگرفته شده طبق حقوق جنگ بگريزداز مجازات در
پوشيده باشد، ارائه اين اطالعات  المللي بينشده به فضا نبايد از ديد 

مشخصات شيء فضايي مسلح ، نقطة اوج و حضيض مله مهم از ج
تر  طرف مقابل، منجر به كنترل مناسب گردش آن براي آن و دورة

   .]47[فضا و رسيدن به اهداف مورد نظر خواهد شد 
نظامي خود را در خفا و با عناوين غير  هاي هميشه فعاليت ها دولت

ت هم عيت در مورد كنوانسيون ثبقواقعي انجام مي دهند، اين وا
 ها ، دولتالمللي بين در يك مخاصمة مسلحانة. تواند صادق باشد مي

. كنند آشكار نميهيچگاه آرايش و موقعيت نيروهاي نظامي خود را 
در «كند،  نويس كنوانسيون ثبت، آنجا كه عنوان مي نوع نگاه پيش

دبير كل را مطلع سازند، » صورت امكان و در زودترين زمان ممكن
وجود آيد كه اين عمل به فضاي  هاطمينان ب شود اين سبب مي

  .]47[ ماوراي جو نيز تسرّي خواهد يافت
توان انتظار داشت تسليحات ارسال شده به فضا در  ميبنابراين 

ثبتي نظامي كشورها در راستاي كنوانسيون ثبت، به ثبت  هاي نظام
توان ارسال جزئيات مورد ثبتي به  البته در اين زمينه مي. برسند

  . دكرركل سازمان ملل را مستثني دبي

  گيرينتيجه
عموماً براي تنظيم مخاصمات مسلحانه در  »حقوق در جنگ«اصول 

زمين تنظيم شده و متناسب با عمليات نظامي در فضاي ماوراي جو 
اصول  ةها بايد براي تعريف، تبيين و توسع با وجود اين تالش. نيستند

اين مسائل در كنار . دم شوموجود با حداكثر شفافيت ممكن انجا
به اين معني است كه براي حفاظت از  ،رخي كشورهاب مقاومت

فضاي ماوراي جو از تهديدات نظامي، قوانين موجود ناكافي بوده و 
  . تري مورد نياز هستندقواعد خاص

 4ارسال تسليحات به فضاي ماوراي جو، چه بر اساس ماده 
لل، همچنان موضوع الم معاهده فضا، يا قوانين حقوق عرفي بين

همين بر. رعايت حقوق و منافع ديگر كشورها را با خود به همراه دارد
اساس، ارسال تسليحات نظامي به فضاي ماوراي جو، اگر تعهد 

كنوانسيون ثبت  4عات ثبت به سازمان ملل، طبق مادة ارسال اطال
پرتاب، ارسال و استفاده از چنين  ةنظرگرفته نشود، در زمينهم در
ي، مستلزم رعايت حقوق و مالحظات ساير كشورها، در هاي سالح

و ضروري است تا چنين  استزمان صلح و مخاصمات مسلحانه 

مالحظاتي در قواعد قابل انطباق مربوط به مخاصمات در تسليحات 
  .فضا پايه، انعكاس يابند
مسلحانه، يك كشور درگير در نبرد فضايي  ةدر زمان مخاصم
ر اساس حقوق بشردوستانه، در قبال افراد و بايد به تعهدات خود ب

از اين نظر، . ندكاشياي غيرنظامي در فضاي ماوراي جو عمل 
اند درجه  كل اول الحاقي به آنها اشاره شدهتعهداتي كه در پروت
درگير، همچنين بايد اقدامات  هاي بخش. اهميت باالتري دارند

بر حمالت نظامي در براياطي را براي حفاظت از اشياي غيراحت
تسليحاتي  هاي با توجه به اين نكته كه سيستم .]4[ عمل آورند هب

شوند و  فضا، يك هدف مشروع نظامي تلقي ميارسال شده به 
نبايد در مدارهاي  ها ممكن است هدف حمله قرار گيرند، اين سيستم

   .]4[ غيرنظامي قرار گيرند هاي هم سطح ماهواره
هاي  ناشي از آزمايش سالح هاي در آينده نزديك، آلودگي
عملكرد  وسيعي از فضاي مدار، بر ةضدماهواره اثراتي را در گستر

تعيين . د گذاشتنظامي و تجاري بجاي خواهغير هاي ماهواره
يا مناطق صرفاً نظامي در فضاي ماوراي جو،  مناطق حفاظت شده

پذير است و اجراي آن نيز با مشكالت عديده  به سختي امكان
با وجود اين چالش، قواعد حقوقي . اجه خواهد بودبيشتري مو

حدود بايد مربوط به استفاده از زور بايد مورد توجه قرار گيرند و 
ي هاي گيري از سيستم تسليحات فضايي با بهره هاي كاربرد سيستم

  .شوند، معين گردد كه موجب انهدام، آلودگي و انفجار وسيعي مي
تعهدات مربوط به بيني رفتار كشورها در برابر  پيش

مسلحانه، كار دشواري  غيرنظامي، در زمان مخاصمة هاي محدوده
است، با توجه به اين نكته كه معاهدات هم در اين مورد سكوت 

اقعيت كه سوابق قبلي اين چالش با توجه به اين و. انداختيار كرده
رفتار كشورها و همچنين عمليات نظامي در  اندكي دربارة

  . ظامي وجود دارد، تشديد شده استغيرن هاي محدوده
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