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  چکیده

در . نقـش حیـاتی دارد   ي مـاوراء جـو  در فضاها دولتهاي  یتفعالایجاد نظم و مقررات براي نظارت بر 

درصد  75حداقل  ه،برخوردار نبود، اما امروز یارزش نظام یچاز ه ییفضا هاي یت، فعال1960اواخر سال 

بـدون شـک،   . گیـرد  یمـ انجـام  یبخـش نظـام  هـاي   یازمندينین تأمبا هدف  پرتاب شده به فضا یاءاز اش

ند دهه اخیر، برخی کشورها، نظـامی  در چ. دهد یماحتمال بروز جنگ را افزایش  در فضافعالیت نظامی 

سازي فضا و به تبع آن استفاده از تسلیحات فضاپایه را به عنوان بخشی از استراتژي امنیت ملـی خـود در   

هنجارهـاي  . سـازد  یمـ صلح و امنیت را فراهم  و نقضکه این روند موجبات تهدید  اند دادهاولویت قرار 

هدف اصلی . د تسلیحات فضاپایه غیرمتعارف جلوگیري نمایدحقوقی موجود نتوانسته از استقرار و کاربر

الملـل از چـه جایگـاه و     ینبـ است که تسلیحات فضایی از منظر حقـوق   سؤاالتاین تحقیق پاسخ به این 

؟ آیا استفاده از تسلیحات فضاپایه تدافعی و متعارف توجیه پذیر است؟ آیـا کـاربرد   ویژگی برخوردارند

الملل موجود از ضمانت  ینبکند؟ قواعد حقوق  ینمرا نقض » فاده صلح آمیزاست«تسلیحات فضاپایه اصل 

دهـد کـه هنجارهـاي     یمـ نتایج تحقیق نشـان  باشد؟  یماجرایی کافی براي خلع سالح در فضا برخوردار 

       . باشد یمحقوقی موجود براي ایجاد ممنوعیت تسلیحات فضاپایه، نیازمند بازنگري و اصالح 

  

  .آمیز از فضا ، خلع سالح، استفاده صلحفضا يسازینظاماهدات فضایی، تسلیحات فضاپایه، مع:کلیدواژگان
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  مقدمه

ۀو قـدم گذاشـتن انسـان بـر روي مـاه، موجـب توسـع       1957در ) 1اسـپتنیک  (مـاهواره   اولـین پرتاب 

مریکـا  آ(ین امکان را فراهم نمود تا دو کشور رقیـب  هاي فضایی در دوران جنگ سرد شد و ا فناوري

  .(Mushkat, 1984: 65)از فضا به عنوان یک واسطه براي مقاصد نظامی استفاده نماید) و شوروي

 آنهاهاي فضایی و سازماندهی آن در بدنه قواي مسلح کشور، قدرت نظامی  استفاده از سامانه

ي فضـاپایه نقـش نیـروي بازدارنـده مهمـی را بـاز       يها سامانهدر شرایط صلح . دهد یمرا افزایش 

سبب افزایش توان رزمی نیروهاي نظامی شده و براي شناسـایی   العاده فوقکنند و در وضعیت  یم

  . روند یمبه کارمراکز حیاتی، ارزیابی استعداد قوا و وضعیت آرایش تجهیزات دشمن 

علیـه   جویانـه اقـدام تالفـی   ي،ارتباطات و نـاوبر  ی براي شناسایی،نظام يهااستفاده از ماهواره

 موشـک يبـرا  یـد جد هـاي  یسـتم توسـعه س  یت،در نها و يا ماهوارهضد  يهاتوسعه سالحو آنها

بـه   ینظـام  یوابسـتگ و، ر یـن از ا.باشـند  یمـ » سـازي فضـا  ینظـام «یک مصـادیقی از  بالست یررهگ

آن در  مـورد  ، دومـاهواره  از هـر سـه پرتـاب   امـروزه  ي افزایش یافته کهتا حدییفضاتجهیزات 

، به همین دلیل تهدید به زور و یا توسل به جنگ از طریق فضـا  دنار دارقر یخدمت اهداف نظام

کـه تـا    ینچـ  ي وشـورو  یکـا، آمر يهـا  مـاهواره درصد از  75براي مثال؛ .در حال گسترش است

  .)Jasani, 1984: 351(دهند  یرا پوشش م یاهداف نظام ،اند کنون پرتاب شده

در  ینظام گسترش تسلیحاتتوقف کردن م يموجود برا یقانون هاي یتظرفاز طرف دیگر، 

 المللـی تنهـا اسـتقرار و کـاربرد انـواع      ینبـ  اسـناد حقـوقی  در چرا کهرسد،  یمبه نظر یناکاففضا 

ـ «است کـه   ابه معن ینا. شده است منع) يا هستهکشتار جمعی و (پایهفضا تسلیحاتاز  یخاص  ره

ها و تفسیرهاي  برداشت). Vereshchetin, 1982: 153(»مجاز استیست،ن ممنوع که یزيچ

مشـروعیت یـا عـدم مشـروعیت     در خصـوص متفاوت از عبارت فوق، باعـث ایجـاد تردیـدهایی    

اي  ترین مسـئله  و مهمر یناز ا. استقرار و کاربرد برخی تسلیحات متعارف و تدافعی گردیده است

قیـق بـا   در ایـن راسـتا، ایـن تح   . که ذهن محقق را به خود معطوف نموده، همـین موضـوع اسـت   

توصیفی در پی یافتن چارچوب حقوقی منـع کننـده اسـتقرار و کـاربرد     –استفاده از روش تحلیلی

ي بشـري کـه همانـا دسـتیابی بـه      هـا  آرمـان تسلیحات فضاپایه است تا بتوان در جهت رسـیدن بـه   
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طـرح  . المللـی اسـت، گـام مـوثري را بـردارد      ینبـ جهانی عاري از سالح و تحکیم صلح و امنیت 

  : تواند ما را در بهتر روشن شدن موضوع و رسیدن به این اهداف کمک نماید یمیر ز سؤاالت

؟ الملل از چه جایگاه و ویژگی برخوردارند ینبتسلیحات فضایی از منظر حقوق ) 1

آیا استفاده از تسلیحات فضاپایه تدافعی و متعارف توجیه پذیر است؟ ) 2

کند؟  ینمرا نقض » ه صلح آمیزاستفاد«آیا کاربرد تسلیحات فضاپایه اصل )3

الملـل موجـود از ضــمانت اجرایـی کـافی بــراي خلـع سـالح در فضــا        ینبــقواعـد حقـوق   ) 4

باشد؟  یمبرخوردار 

هنجارهـاي حقـوقی منـع تسـلیحات      يناکارآمـد (یین فرضیه تببراي پاسخ به سؤاالت فوق و 

  .ت و مفاهیم روشن گرددباید چارچوب مفهومی و تعاریف عملیاتی عبارا ابتدا، در )فضاپایه
  

  چارچوب مفهومی و تعاریف عملیاتی .1

مقـررات  قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر اسـتعمال انـواع تسـلیحات فضـایی نیازمنـد بررسـی        احصا

عام ازجمله اصول و مبانی مندرج در منشور ملل متحد، قواعد عرفـی، قواعـد حقـوق     الملل نیبحقوق 

امـا، تمرکـز   . اجمال بـه آن پرداختـه شـده اسـت     به طورکه  باشدیمبشردوستانه، نظریه علماي حقوق 

به موضوع خلع سالح، تحدیـد و یـا    منحصراًَمحقق بر تبیین هنجارها و قواعد حقوقی خاص است که، 

، در ایـن  رو نیهمـ از . پـردازد یمـ ممنوعیت تسلیحات فضایی، و کـاهش آثـار آن بـر محـیط زیسـت      

اعد و مقرراتی براي کاهش و منع تسلیحات فضایی باشـد، تحلیـل   تحقیق، اسناد حقوقی که متضمن قو

ي که هنجار حقوقی خاصی وجـود نداشـته، سـعی شـده بـا تفسـیر و تعمـیم        در مواردولی، . شده است

هـاي مهـم حقـوق فضـا، فقـدان       یکی از چـالش . هاي حقوقی پوشش داده شود خألمقررات موجود، 

ز عبارات و اصطالحات بکار رفته در ایـن نوشـتار را بـا    نویسنده برخی ا. تعریف و مفاهیم روشن است

  : ارائه نموده است »تعاریف خودساخته«در قالباستفاده از اسناد موجود 

است که متعلق به تمام بشریت بـوده و شـامل تمـامی اجـرام      يا محدوده:فضاي ماوراء جو

  .باشد می آنهاو همچنین مدارات اطراف  آنهاسماوي و فضاي مابین 

ـ دام اق اعمـال فشـاري خـارج از قواعـد معمـول حقـوق       «: عبـارت اسـت از  :انـه یجویتالف

  .»اعمال نامشروع دولت دیگر به دنبالیک دولت  لهیبه وس، الملل نیب

کلیه ادوات، تجهیزات و اشیائی که به منظـور حملـه و یـا دفـاع در     ):فضایی(تسلیحات فضاپایه

 در چـارچوب و طبق قواعـد حقـوق بشـر دوسـتانه      ردیگیممقابل تهدیدات فضایی مورد استفاده قرار 

ی، ضــد کشــتار جمعــي، ا هســته محــور،انــرژي تســلیحات  .شــود ابــزار و وســایل رزم محســوب مــی

  .گیرند در شمار این طبقه بندي قرار می. ..و يا ماهواره
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هـاي انفجـاري اتمـی،     هـاي کشـتار جمعـی شـامل سـالح      سـالح :تسلیحات کشتار جمعـی 

هاي کشنده بیولـوژیکی، و هـر نـوع سـالح      مواد رادیو اکتیو، شیمیایی و سالحهاي حاوي  سالح

  .یافته که آثار تخریب کنندگی آن، مشابه بمب اتمی باشد توسعه

ي الزم بـراي دسترسـی،   هـا يفنـاور هـایی هسـتند کـه امکانـات و      دولت :هاي فضایی دولت

ت متحـده، روسـیه، چـین، فرانسـه،     مانند ایاال. ورود، حضور، اکتشاف و استفاده از فضا را دارند

  .هند، اسرائیل و ایران

ي فضایی تسلیحات فضایی خود را در ها دولتروندي است که طی آن،  :سازي فضا نظامی

ایـن رویکـرد اصـل    . سـازند یمـ مدارات اطراف زمین و یا سطح اجرام آسمانی نصـب و مسـتقر   

  .دینمایمرا مخدوش » از فضا یزاستفاده صلح آم«

  .تالش براي کاهش و یا امحاء انواع تسلیحات فضاپایه در فضاي ماوراء جو:ح فضاخلع سال
  

  تسلیحات فضاپایه انواع  .2

همـواره در  توازن قدرت در راستاي دستیابی به رقابت تسلیحاتی پس از پایان جنگ جهانی دوم، 

را بـه خـود    هاآنیی که توجه ها حوزهیکی از . بوده است) شرق و غرب(دستور کار دو ابرقدرت 

متعــارف و تســلیحات فضــاي مــاوراء جــو بــود، کــه در مــدت کوتــاهی انــواع  معطــوف کــرد، 

نیـز جلـب شـود و     هـا  دولـت این روند باعـث شـد تـا توجـه سـایر       .غیرمتعارف در آن مستقر شد

  1.خود در این حوزه انجام دهندبراي حفظ امنیت ملیرا  اقدامات الزم 

پایه وفضـا نظـامی  تجهیـزات انتقـال   برايهاي طرحنگتن مسکو و واشدر دوران جنگ سرد، 

را در دسـتور  بمباران خاك دشـمن  حمله به اهداف مورد نظر و در مدار زمین براي آنهااستقرار 

به منظور مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، بر آن شدند تا با ارائـه تفاسـیر   . کار خود قرار دادند

 .خـارج سـازند   آنهـا تسلیحات را از دایرة شمول ممنوعیـت   موسع از اسناد حقوقی فضا، برخی از

براي درك بهتـر موضـوع، در اینجـا الزم اسـت اشـاره کوتـاهی بـه انـواع تسـلیحات فضـاپایه و           

  : داشته باشیم آنهاهاي فنی  ویژگی

  یکشتار جمع هاي سالح. 2-1

ژیـک و شـیمیایی و   ، رادیولوژي، باکتریولويا هستههاي  به سالح» هاي کشتار جمعی سالح«واژة 

در تعریفـی کـه   . شـود  یمهرگونه تسلیحاتی که از قدرت تخریبی باالیی برخوردار باشد، اطالق 

                                                                                                                                              
از فضا را صادر کرد که تابوي توسل به زور را حتی  اجازه استفاده نظامی 2008براي مثال ژاپن در سال . 1

  .در کشورهاي رسما صلح طلب شکست



197  نه ممنوعیت تسلیحات فضاپایهبررسی هنجارهاي حقوقی در زمی

هاي کشتار جمعـی بایـد    سالح«: ارائه کرد تصریح شد 1979در سالمجمع عمومی سازمان ملل 

اکتیـو،  هاي حاوي مواد رادیو  هاي انفجاري اتمی، سالح تعریف شود که شامل سالح يا گونهبه 

کننـدگی  یـب سالح توسعه یافته که آثار تخر هر نوعهاي کشنده بیولوژیکی، و  شیمیایی و سالح

ینـاًَ در قطعنامـه کمیسـیون خلـع     عتعریفی مشـابه ایـن    1.»آن مشابه بمب اتمی باشد را شامل گردد

  .نیز قید گردیده است) 1948(سالح سازمان ملل 

» جمعـی «و » کشـندگی «، » تسـلیحات «عبـارت   فتوصـی تابع  هاي کشتار جمعی سالحشناسایی 

بـه آن اطـالق گـردد،    » جمعـی «یت باید وجود داشـته باشـد تـا واژه    از جمعاین که چه تعداد . است

بـه انـواع مختلـف    » تسـلیحات «تـوان گفـت؛    یمخود سؤال اساسی است؟ در پاسخ به این سؤاالت 

را، بایـد در  » کشـندگی «مفهـوم عبـارت   امـا،  . پـردازیم  یمـ شود، که در ادامه به آن  یمتقسیم بندي 

نیز تابع تفسیري است که بستگی به انـدازه،  » جمعی«معناي . جستجو کرد »کنندگیمیزان تخریب«

قـدرت تخریـب   «توان گفـت   یمدر مجموع، . حجم تلفات و میزان استفاده از این تسلیحات دارد

. از تسـلیحات متعـارف اسـت   هـاي کشـتار جمعـی    سالحفکیک تمعیار قابل قبولی، براي  »کنندگی

  2.کاربرد این نوع تسلیحات در معاهدات فضایی به صراحت ممنوع اعالم شده است
  

  يا هستهتسلیحات  .2-2

گیـرد کـه    طیف بسیار وسیعی از تسلیحات اعم از زمینی و فضایی را در بر می يا هستههاي  سالح

یري سـالح  کـارگ  بهشروعیت قانونی اما، درباره مشروعیت یا عدم م. نیست آنهامجال پرداختن به 

چند اکثر صاحب نظران رأي بـه عـدم مشـروعیت کـاربرد آن      هر. اتمی اختالف نظر وجود دارد

هـاي   یتوضـع را در  آنهـا کـاربرد   "شـوارتزنبرگر "با این وجود، برخی از علمـاء، ماننـد   . اند داده

احتمـالی را   خاص مانند دفاع مشروع، حالـت ضـرورت، حـق حفاظـت و پیشـگیري از حمـالت      

جویانـه در نظریـه علمـاء     یتالفـ اقـدام   بـه عنـوان  در عمل، اسـتعمال تسـلیحات اتمـی    . اند یرفتهپذ

کننـده کـاربرد ایـن گونـه      تـرین سـند حقـوقی منـع     مهـم  ).16: 1369رسـو،  (پذیرفته شده اسـت 

  .پردازیم یماست، که در ادامه به تفصیل به آن ) 4ماده (تسلیحات، معاهده فضا 
  

  لیحات بیولوژیکتس .2-3

افزارهـاي حـاوي مـواد شـیمیایی و      در زمان حاضر، کشورهایی که اقدام به تولیـد و انبـار جنـگ   

بـا ایـن   . کننـد  یمـ دکترین بازدارندگی توجیه  بر اساسکنند، اقدامات خود را  یمباکترولوژیک 

                                                                                                                                              
1 .Committee on Disarmament documents: CD/31 and CD/32, 9 July 1979.

  معاهده فضا 4ماده . 2
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ممنـوع  به صراحت استفاده از تسلیحات شـیمیایی و باکترولوژیـک را    1925وجود، پروتکل ژنو 

  1.اعالم داشته است

شـیمیایی و   يافزارهـا مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز نگرانی خـود را در مـورد جنـگ    

کمیته خلـع سـالح،    1971در سال . باکترولوژیک در بیست و سومین اجالس خود،  ابراز داشت

نـویس کنوانسـیون ممنوعیـت تولیـد، گسـترش و انبـار کـردن جنـگ افزارهـاي شـیمیایی،            پیش

این اولین سـندي اسـت کـه انهـدام     . را به مجمع عمومی ارائه نمود) بیولوژیک(میکروبی و سمی

  2.هاي موجود بیولوژیکی را در سطح جهان خواستار گردیده است تمامی سالح

یـت وسـیعی از   بر جمعبا توجه به آثار وحشتناك جنگ افزارهاي شیمیایی و باکتریولوژیک 

ي اخیــر، نـوع خاصــی از  هـا  ســالتولیــد و گسـترش آن، در   مـردم و مخالفــت جامعـه جهــانی بـا   

4.تولیـد شـده اسـت    -نامند یم» انسانی«که آن را _  CBW(3(تسلیحات شیمیایی و باکترولوژیک 

موجـب نـاتوانی هـدف و یـا قربـانی       موقتـًاَ امـا،  . شـود  ینمـ این نوع جنگ افزارها باعـث مـرگ   

  . (Ogunbanwo, 1975: 92)گردد یم

ــتا،  ــن راس ــال  در ای ــیون س ــوص1977کنوانس ــیوه«در خص ــت    ش ــیط زیس ــمانه مح ــاي خص ه

ي تعمـدي  کـار  دسـت «،  به موضوع ممنوعیت اسـتفاده نظـامی و یـا هرگونـه اسـتفاده از      5»تغییریافته

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مفـاد       6.پـردازد  یمـ » فرایندهاي طبیعی براي مقاصد نظـامی یـا خصـمانه   

 در خصـوص اما .)Nandasiri, 1999: 114(ابل اعمال است کنوانسیون در فضاي ماوراء جو نیز، ق

  .گیرند، تردید وجود دارد یمها قرار  یتممنوعاین اینکه چه نوع تسلیحات فضایی در شمول
  

  تسلیحات لیزري و تشعشعی. 2-4

اسـت  اسـتوار سـاخته  واقعیت خود را بر این مبناي حقوقی هاي لیزري در فضا سالح کاربردممنوعیت

کننـد   دریافت مـی يا هستههاي انفجارانرژي خود را از  )اشعه ایکس و اشعه گاما(يلیزرات تسلیحکه 

نیـز ممنـوع    لیـزري  در معاهده فضا ممنوع گردیده، پس تسـلیحات  يا هستههاي  و چون کاربرد سالح

  .باشند می

                                                                                                                                              
1. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 

Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925.
)1972(معاهده سالح هاي بیولوژیک. 2

3. Chemical and Biological Weapons

4. CBW Human

5. The Environmental Modification Convention (ENMOD).

  ENMODکنوانسیون1ماده . 6
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هـایی همچـون لیـزر، انـرژي خورشـیدي، یــا       کننـدگی ســالح  قـدرت تخریـب   در خصـوص امـا،  

گردد یـا خیـر، بایـد     یمبه آنان اطالق » یکشتار جمع«و اینکه، آیا اصطالح  يا ماهوارهي ضد ها سالح

بـراي مثـال، برخـی دانشـمندان معتقدنـد کـه       . توجـه داشـت   آنهـا به پیامدها، آثار و تبعات هرکدام از 

وع نـ . ابـزاري بـراي کشـتار جمعـی اسـتفاده گردنـد       به عنوانتوانند  یمماهواره هاي انرژي خورشیدي 

جریـان ذرات اتمـی بـا    است که مرکـب از  »با توان باالهاي پرتو  سالح«دیگري از تسلیحات لیزي،

توانـد بسـیار    یمـ اسـت و   این شتاب به سرعت نور نزدیک . باشد یاتمی مناشی از شکافت شتاب زیاد 

يا هسـته يهـا  انفجـار از ذکـر شـد لیـزر اشـعه ایکـس و اشـعه گامـا، کـه         که  گونه همان. مخرب باشد

موجـب نقـض   ممکـن اسـت  شـوند؛   یمـ ناشـی  نـوترونی   يهـا  کوچک و بمب هکوچک یا هیدروژن

(NTBT)»اي ات هستهمعاهده منع آزمایش«
و سـایر  اي هـاي هسـته   سـالح این معاهده آزمایش  .گردد1

معاهـده تنهـا آزمـایش    ایـن  بـا ایـن حـال،    . نموده است ممنوعرا اي در جو و در فضا هسته هايانفجار

بـا هـیچ    فضـا در آنهـا اسـتقرار   ، بلکـه توسـعه  تنهـا  نـه اما، . کرده است منعدر فضارا هایی حچنین سال

  . محدودیتی روبرو نیست

  

  هدایت شدهيانرژ يجنگ افزارها.2-5

هـاي   هاي ماننـد لیزرهـا، سـامانه    يفناورگسترده متنوعی از » جنگ افزارهاي انرژي هدایت شده«

افزارهاي پرتـوافکنى و الکترومغناطیسـی را کـه از طریـق      پرتو ذرات و تداخل سیگنالی و جنگ

همچنـین در  . گیـرد  یمـ در بـر کنـد،   یمتشعشع و یا ایجاد پالس و یا تابش الکترومغناطیسی عمل 

  .وجود ندارد يا کنندهخصوص این نوع جنگ افزارها هیچ هنجار حقوقی منع 
  

  تسلیحات ضد ماهواره .2-6

 ،حاضـر  حـال در. انـد  ها طراحی شـده  هستند که،  براي انهدام ماهوارههاي ضد ماهواره، تسلیحاتی  سالح

گیري از ایـن تسـلیحات هسـتند     کشورها؛ مانند ایاالت متحده، روسیه و چین قادر به تولید و بهره برخی از

ضـد  تسـلیحات  یـا و  یاتمـ  يهـا سـالح مجهز به  آنها، براي انهدام ها دولتاز یبرخ). 154: 1389نامی، (

ـیم       سـالح . انـد  شده ASAT(2(يا ماهوارهيها یستمس شـوند کـه    یمـ هـاي ضـدماهواره بـه دو دسـته تقس

3.باال يبا انرژ یزرهال- ي نابودگر مداري، بها راکت؛ معروف به  ها موشک- الف:  عبارتند از

                                                                                                                                              
1. Nuclear Test Ban Treaty (NTBT), 26 July 1963.

2 .Anti-satellite weapons (ASAT)

3. B. Jasani, Military Space Technology and its Implications, in: Outer Space, SIPRI, 1982, 

p. 1
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تهدیـد  لیـزري  يا مـاهواره ضـد ، تسـلیحات  هاي متعارف ضـدماهواره اي  سالحعالوه بر بنابراین،

و هـا   مـاهواره میـان اتارتباطـ  اخـالل در شوند، کـه هـدف مهـم آن    ها قلمداد می ماهوارهجدي براي 

جـدول زیـر   .)Felden, 2002: 257(پـالس الکترومغناطیسـی اسـت    هـاي  بمباز طریقمراکز زمینی

  :دهد را نشان میيا ماهوارهضد  هاي سیستمها جهت استفاده از مختلف برخی دولت يها برنامه
  

  چین  یتقابل
اتحادیه 

  اروپا
  امریکا  اکراین  روسیه  ژاپن  اسرائیل  هند  انگلستان  فرانسه

  تسلیحات و تجهیزات فضاپایه

ي ها سالح

  ثابت
X  X  X    X  X  X  X  X  X  

تسلیحات 

  متحرك
L    L  L  L  L    X  L  X  

  L              X  X  X  دریایی

  D    X                هوایی

  تسلیحات رهگیري هدف

  X  X  X  X      X  X    X  اپتیکی

  X    X  X      X  X    X  رادار

  X  X  X  X    X  X  X  X  X  لیزر

  مشارکتی/ مستقل هاي يتوانمند

  D            X    D    مشارکتی

  D                D    مستقل

  عملیات در مدارات نزدیک به زمین

  D                X    مشارکتی

  D                X    مستقل

تسلیحات 

با جی باال و 

قابلیت تغییر 

  در سرعت

X  X  X        X  X  X  X  

ماهواره 

  وريمینیات
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

در . چین ماهواره هواشناسی خود را توسط یک راکت ماهواره بـر نـابود کـرد    2007در سال 

اسـتفاده  » فـن آوري نـابودگر مـاهواره   «به کار نرفته بود؛ بلکـه از   يا منفجرهاین راکت هیچ ماده 
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بـه  . ینـدازد به را از کار این فناوري قابلیت این را دارد؛ که به صورت همزمان چندین ماهوار. شد

مطرح گردیـد، امـا بـراي     در فضاها ماهوارهامنیت  در خصوصاین اقدام، مجادالت جدي  دنبال

  .رفع نگرانی تاکنون هیچ راه حل قابل قبولی ارائه نشده است

  در فضاي نظامی فضایی ها تیفعالمشروعیت . 3

الملل، خود از طریـق   ینبها در روابط  تالملل براي جلوگیري از توسل به زور توسط دول حقوق بین

ــق  ــازي در تحق ــی    هنجارس ــت واقع ــه ممنوعی ــی ب ــگبخش ــت   از جن ــوده اس ــالش نم ــ(ت  یاییض

بـه آن   توسـل هاي تهدید به زور و یـا  ینهزمین مقررات در جهت رفع تر شاخص). 45: 1386یگدلیب

سـکو در خصـوص   م1963؛ معاهـده  1959معاهده قطب جنـوب  : توان در معاهدات زیر یافت یمرا 

اصـول حـاکم بـر     1967؛ معاهـده آب یرزو  در فضاي در جو، ا هستههاي  ممنوعیت آزمایش سالح

معاهـده  (هاي کشورها در اکتشاف و استفاده از فضـا، از جملـه مـاه و سـایر اجـرام آسـمانی        فعالیت

 نامـه  وافقـت م(1979ها در ماه و سایر اجرام سـماوي  هاي دولت حاکم بر فعالیت نامه موافقتو ) فضا

  .ماه مورد توجه بیشتري قرار گرفته است نامه موافقتاز این میان، مقررات معاهده فضا و  ).ماه

بـه ویـژه اسـتفاده از    (هرگونه فعالیـت در فضـا   ها باید در انجام  مقررات فوق، دولت عالوه بر

 و حقـوق عام، از جمله مقـررات منشـور سـازمان ملـل     الملل نیب، قواعد حقوق )تسلیحات نظامی

  ).224Zhukov and Kolosov :1984,(مخاصمات مسلحانه را رعایت نمایند 
  

  تعمیم مقررات منشور به فضاي ماوراء جو. 1-3

 ،آندامنـه  الملـل اسـت کـه    یک اصل شناخته شده جهـانی حقـوق بـین    ،اصل عدم توسل به زور

زور  د منـع کننـده اسـتعمال   تـرین قواعـ   از مهـم . گیرد یمدر بررا نیز ها  دولتفضایی هاي فعالیت

بـه  که حتـی  2از جمله قواعد عرفی است، ) 4(2ماده  1.ملل متحد است منشور سازمان) 4(2ماده

، در نتیجه تمامی کشورها ملزم به رعایت آن هسـتند  شودیمنظر گرفتهنیز در  3آمره قاعده  عنوان

هـا از   یه تمامیـت ارضـی دولـت   به عبارت دیگر، امکان استفاده از زور عل). 140: 1382ینی،حس(

                                                                                                                                              
المللی خود از تهدید به  کلیه اعضاء در روابط بین«: منشور ملل متحد اشعار می دارد 4پاراگراف  2ماده . 1

کشوري یا از هر روش دیگري که با مقاصد استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر ا زور ی

  » .داشته باشد خودداري خواهند نمودنملل متحد مباینت 

درآمریکا  شبه نظامیونظامیفعالیتهايقضیهدر1986دیوان بین المللی دادگستري سال راي 83بندبه. 2

  . شوداجعه نیکاراگوئه مر

3. jus cogens
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بـا ایـن وجـود، اسـتفاده از جنـگ افزارهـاي        1.حتی فضاي ماوراء جو وجود ندارد يا منطقههیچ 

  ).Brownlie, 1964: 8(شودینمدر نظر گرفته» کاربرد زور«متعارف به عنوان 

د در منشـور ملـل متحـ    الملـل  نیبممنوعیت توسل به زور که به عنوان یک اصل مسلم حقوق 

فصل (یکی مجوز شوراي امنیت براي اقدامات قهري : پذیرفته شده است، داراي دو استثناء است

فقدان اشاره به عرصـه  . اقدامات قهري است در مقابل» حق دفاع مشروع«و دیگري ) هفتم منشور

فضا در منشور، به این معنا نیست که فصل هفتم انجام اقدامات نظامی را در فضا از طریق زمین و 

بلکه، شوراي امنیت قادر است بر اساس مجوزي که در فصـل هفـتم   . بالعکس  اجازه نداده است

  ).Lee, 2003: 110(منشور به او اعطاء شده صالحیت خود را در این حوزه گسترش دهد 

  

  دفاع مشروع .3-1-1

شـور سـازمان   من 51المللی در خصوص حق دفاع مشروع آمده است، ماده  ینبتنها عبارتی که در اسناد 

دهد و عمدتاً مبـین مجموعـه    ینماین ماده، هیچ تعریف جامعی از حق دفاع مشروع بدست . ملل است

مقـرر   منشـور  51مـاده  . شـمارد  شرایطی است کـه، تحـت آن اقـدامات دفـاع مشـروع را مشـروع مـی       

 ،تکـه شـوراي امنیـ   زمـانی مله مسلحانه علیه یک عضو ملـل متحـد تـا    حدر صورت وقوع «: دارد یم

یـک از مقـررات ایـن منشـور بـه      المللی را به عمل آورد هـیچ  بیناقدام الزم براي حفظ صلح و امنیت 

، حقـوق  بـه عـالوه  . »کـرد اي وارد نخواهـد   خواه فردي یا دسته جمعـی لطمـه   ،ذاتی دفاع از خودحق 

حـق،   را جهـت اعمـال ایـن    - یعنی ضرورت و تناسـب  - الملل عرفی دو محدودیت قانونی اضافی  ینب

همچنین کلیه الزامات و مالحظات حق دفاع مشروع در فضاي ماوراء جو از جملـه مـاه    2.داند یمالزم 

با این حال، تردیـد وجـود   Copper: 1946)-  (.1966و سایر اجرام آسمانی نیز ساري و جاري است

ورهاي دارد که، آیا حق دفاع از اشخاص و تجهیزات فضـایی کـه در خـارج از قلمـرو سـرزمینی کشـ      

تـوان اسـتدالل    براي پاسخ بـه ایـن پرسـش مـی     3متبوع و ثبت کننده اشیاء فضایی قابل گسترش است؟

کرد که، حمایت از امکانات و تجهیزات فضایی ثبـت شـده در صـورتی امکـان پـذیر اسـت کـه ایـن         

بـه  تواند صالحیت خود را نسـبت   یماي قرار گرفته باشند و دولت متبوع  تجهیزات، در داخل محدوده

                                                                                                                                              
فضا نیز درطبیعیمنابع انسانی وشامل، زمینکه عالوه برشودربه نحوي تفسی تمامیت ارضی ممکن است. 1

  .گردد

در قضیهدیوان  مشورتینظر، 1996قضیه نیکاراگوئه سال  176دیوان بین المللی دادگستري در پارگراف .2

قضیه سکوهاي 76و همچنین در بند، 2003سال ، 226بنددريا هستهسالح هايزتهدید یا استفاده غیر قانونی ا

  .دیوان به این موضوع پرداخته است 2003نوامبر 6) ایاالت متحده آمریکاعلیهجمهوري اسالمی ایران (نفتی

  .شود مستفاد میمنشور  51مادهمتنخواهد داد چرا که ازرا  چنین عملیاجازهاز خودجمعیدفاع.3
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» اجـرام آسـمانی  «برخی از علماي حقوق معتقدند کـه دفـاع مشـروع در فضـا و     1.اعمال کند آنها

در اجـرام  » غیرتهـاجمی «قابل اعمال نیست و هرگونه استداللی از جمله وجود تأسیسـات نظـامی   

چرا کـه، غیـر نظـامی سـازي اجـرام      . تواند، قابل قبول باشدآسمانی در راستاي دفاع مشروع نمی

اسـت  بـر منشـور  مانی، اقدامی جمعی است و در راستاي جلـوگیري از تهدیـد صـلح منطبـق     آس

)1985: 250Almond,( .   باشـند کـه حتـی در     اي یـژه وبنابراین، بایستی این مناطق تحـت رژیـم

  .زمان جنگ مورد تعرض قرار نگیرند

  جویانه یتالفاقدامات  .3-1-2

هـاي دفـاع    یري سیسـتم کارگ بههاجم احتمالی دشمن، ها در برابر ت یکی از اقدامات تدافعی دولت

دفــاع موشــکی از طریـق نیــروي نظــامی در فضــا بـا هــدف ردیــابی و رهگیــري   . موشـکی اســت 

توانـد   یمدفاع موشکی بالستیک . یابد یم، گسترش اند شدهشلیک  آنهاي به سویی که ها موشک

که، بـه طـور ضـمنی در مقـررات      »مقابله به مثل«به مثابه تالشی بزرگ در راستاي تعقیب مفهوم 

یکـی از مصـادیق بـارز آن طـرح     .)Dinstein, 2001: 172(شـمار رود  ه منشور پذیرفته شده، بـ 

  .جنگ ستارگان بود
  

اسناد حقوقی فضادر  یحاتتسل یتممنوع .2-3

مقررات عام عدم استفاده از زور و مباحث دفـاع مشـروع کـه در منشـور و سـایر اسـناد        عالوه بر

خـاص دربـاره محـدودیت و یـا ممنوعیـت       بـه طـور   دیگـر، ه، شش معاهدلی تبلور یافتالمل ینب

  : مقرراتی را وضع کردندتسلیحات فضاپایه

کـه  است آن آمده  1ماده درکه  2»زیر آبو در فضا اتمسفر، در يا هستهسالح  یشآزما منعمعاهده«) 1

.ممنوع است هایی یشآزماچنین در آن  کهرود  یمهایی بشمار  یطاز مح یکیبه عنوان ي ماوراء جو فضا

 یرها در اکتشاف و استفاده از فضا، ازجملـه مـاه و سـا    دولت هاي یتاصول حاکم بر فعال معاهده«)2

آن تصریح گردیـده  4، در ماده معروف استفضا به عنوان منشور که 3»معاهده فضا«یا » یاجرام آسمان

  .است

                                                                                                                                              
، مقرر می دارند هرگونه شیء فضایی ساخته دست بشر باید 1975معاهده فضا و کنوانسیون ثبت  8ماده . 1

  .ط دولت پرتاب کننده به ثبت برسدتوس

2. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, Outer Space and Under Water. 

480 UNTS 43 entered into force 10 October, 1963.

براي  1967ژانویه سال  27به تصویب رسید و تا  2222طی قطعنامه  1966دسامبر  19این معاهده در . 3
  . الزم االجراء گردید1967اکتبر  10در در نهایت امضا مفتوح بود و 
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آنهـا کـه یکـی از    حاد جماهیر شوروي و ایـاالت متحـده  ي دو جانبه میان اتها نامه موافقت )3

ماده .استنرسیده تصویب به هنوز ،امضا شد، اما 1979ژوئن 18که در است  21سالت توافقنامه

مـورد توجـه قـرار داده و آزمـایش و     فضـاي مـاوراء جـو را    معاهده  مقرراتآن )1(9ماده و15

ایـن  . نمـوده اسـت   منـع ی کشتار جمعرا در مدار و يا هستهاستقرار سامانه براي قرار دادن سالح 

  . یري بمباران مداري را ممنوع ساخته استکارگ به، آزمایش، توسعه و نامه موافقت

 2)مـاه  نامـه  موافقـت (یآسـمان  سایر اجرامدر ماه و  ها، دولتهاي یتفعالبر توافقنامه حاکم  )4

و یا هرگونه عمل خصمانه  استفاده از زورتهدید یا«:دارد یماشعار توافقنامه  ینا 3ماده  است که

از ماه به منظـور ارتکـاب   استفاده همچنین. ماه ممنوع استدیگر و یا تهدید به اقدام خصمانه در

، پرسنل فضـاپیما و یـا   هازمین، ماه، فضاپیما نسبت بههرگونه تهدید در مشارکتیا  یلاعماچنین 

  . »ع استممنو ،ساخته شده که توسط انسان ییاشیاء فضا

که آخـرین  يشورو یراتحاد جماهو یکامتحده امر یاالتا ینب» ABM«معاهده 4ماده در)5

  .به تصویب رسید؛گام مؤثري براي جلوگیري از تسلیح فضا برداشته شد 1972بار در 

 یدتحد«خاص پیرامون خصوص انجام اقدامات در يو شورو یکاآمر ینبتوافقنامه موقت) 6

گـردد بـا    یمـ یک از طرفین متعهد  هر«: دارد یمآن اشعار  )2(5ماده که 3»یکژاسترات یحاتتسل

 ایـن مـاده عمـل کـرده     1یگر منطبق با پاراگراف د تأیید نماید که طرفیمل یفن استفاده از ابزار

 .اسـت  یقـانون  یدر فضا به طور رسم یاکتشاف يها ماهوارهاستفاده از  ،ماده به موجب این. »است

با کشور ثالث  آنهاو یا بین هر یک از  آنهاهاي متعدد دیگري که میان  نامه موافقت، عالوه بر این

).48: 1378نواده توپچی، (منعقد شده است 

  معاهده فضا 4ممنوعیت ماده  .3-3

این مـاده عـالوه بـر    . هاي نظامی در فضاي ماوراء جو است یتفعالمعاهده فضا، مربوط به  4ماده 

دارد که ماه و سایر اجـرام سـماوي    یمپردازد، مقرر  یمات کشتار جمعی اینکه به موضوع تسلیح

  4.استفاده شوند» براي مقاصد صلح آمیز منحصرًاَ«باید 

                                                                                                                                              
1. Strategic Arms Limitation Talks (SALT II) from 1977 to 1979 between the U.S. and the Soviet Union.

براي  1979دسامبر  18تا به تصویب رسید، و 1979دسامبر  5در  34/68این توافقنامه که طی قطعنامه . 2

  .الزم االجراء گردید 1984ژوئیه 11امضا مفتوح بود و در

3. The Strategic Arms Reduction Treaty (START) on 31 July 1991.

ماه و دیگر اجرام آسمانی باید توسط تمام کشورهاي عضو  پیمان،  -2«: اهده فضامع 4ماده  2پاراگراف . 4

استقرار پایگاه هاي نظامی، نصب، تأسیس و استحکامات، . تنها براي اهداف صلح آمیز بهره برداري شود

بهره برداري از پرسنل . آزمایش هر نوع سالح و اجراي مانور نظامی بر روي اجرام آسمانی ممنوع است
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در تدوین معاهده فضا، هـم   1.است» ماه و دیگر اجرام آسمانی«فقط محدود به  4البته، مفاد ماده 

یســه بــا معاهــده قطــب مقا درســازي کامــل فضــا  آمریکــا و هــم شــوروي در مــورد غیــر نظــامی

اشاره به مفهـوم فضـاي مـاوراء     از هرگونهبنابراین، غفلت  2.نیاوردند به عملتالشی  1959جنوب

، شـباهت قابـل   )2(4بـا ایـن وجـود، مـاده      (Lakshanan, 1985: 73)جو یک امر تعمـدي بـود   

یـم غیرنظـامی   توجهی با معاهده قطب جنوب دارد، و به طور یقین همان آثـار را در برقـراري رژ  

  3.سازي کامل در فضا و اجرام آسمانی دارد

بــه معنــاي » صــلح آمیــز«بــا توجــه بــه قواعــد عرفــی در تفســیر معاهــدات، تفســیر اصــطالح  

کنوانسـیون ویـن حقـوق    ") 1(31که، در ماده همان طور. گیرد یممدنظر قرار بیشتر » غیرنظامی«

بـا توجـه   عبارات مندرج در معاهده، بایسـتی  زیرا . رفته است به کار، این تفسیر "1969معاهدات

اوالَ، معنـی معمـولی    4.شـوند تفسـیر  به معانی عادي خود و در چارچوب هدف و منظور معاهـده 

، در متن معاهده فضا، در مـوارد متعـددي بـه    اًیثان. داللت دارد» غیرنظامی«بر ماهیت » صلح آمیز«

، ثالثـًا 5.اسـت » غیرنظـامی «ویحی منظـورش  که به صورت تل شدهاشاره» مقاصد صلح آمیز«واژه 

با ماهیت مشابه رجوع کرد، همـان طـور کـه، رویـه      يها عهدنامهبه سایر  توانیمآن ریتفسبراي 

  6.ی این امر را اثبات کرده استالملل نیبدیوان دادگستري 

بـه  . حـداقل منجـر بـه دو تفسـیر عمـده گردیـده اسـت       » صلح آمیز«بنابراین، مفهوم اصطالح 

باشـد و تعبیـر دیگـر آن بـه      یمـ » غیرنظـامی «بـه معنـاي   » صلح آمیز«جب یکی از تفاسیر، واژه مو

                                                                                                                                              
برداري از هرگونه  بهره. نظامی براي تحقیقات علمی و یا به هر منظور دیگر صلح آمیز ممنوع نخواهد بود

  . »تجهیزات و یا ادوات الزم براي اکتشاف مسالمت آمیز از ماه و سایر اجرام آسمانی نیز ممنوع نیست

دارد ، اما، تصریح شده است که ماه نیز  »اجسام آسمانی"فقط اشاره به ) 2(هر چند در جمله دوم از ماده چهارم . 1

  .جزو اجرام  آسمانی است و در نتیجه این استدالل نمی تواند درست باشد که، ماه باید از جمله دوم حذف شود

2. UN Doc. A/C.1/PV.1493 and UN Doc.A/AC.105/C.2.SR.66 of August 1, 1966.

  :است آمدهشد،  الزم االجرا 1961وئن ژ 23،که در 1959قطب جنوب پیمان 1در ماده . 3

از جمله، نظامیماهیتبااقداماتهر گونهدر آنجا.استفاده شودبراي مقاصد صلح آمیزتنها،بایدقطب جنوب)الف 

  .ممنوع گرددسالح بایدنوعهرتستو همچنیننظامی،مانورهايانجام، استحکاماتوپایگاه هاي نظامیایجاد

هر منظور و مقصودو یاتحقیقات علمیبرايتجهیزاتو یانظامیپرسنلبا استفاده ازبایدرحاضپیمان)ب

  .جلوگیري نمی کند، صلح آمیز دیگر

) بین بوتسوانا و نامیبیا(راي دیوان بین المللی دادگستري درقضیه کاسکیلی و سدودو 18مراجعه شود به بند . 4

  .وین را، منعکس کننده حقوق عرفی معرفی می کند 1969دات کنواسیون معاه 31که ماده 1999در سال 

  .معاهده فضا مراجعه کنید 11و  9به مواد . 5

6. ICJ Rep. 1980, Advisory Opinion on the Interpretation of the Agreement of 25 March 

1951 Between WHO and Egypt case, at 73, paras. 45-47
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توان در ماه و سایر اجـرام   ینمطبق تفسیر اولی، هیچ فعالیت نظامی را . است» غیرتهاجمی«عنوان 

امی یی که بر اساس مواد قبلی معاهده از قبیل؛ استفاده از پرسنل نظـ آنهاآسمانی انجام داد، به جز 

  . اند شدهبراي تحقیقات علمی و یا سایر مقاصد صلح آمیز مجاز شمرده 

به موجب تفسیر دومی، بجز در موارد خاص، فعـالیتی کـه از نظـر ماهیـت غیـر تهـاجمی اسـت        

5ایـن اسـتثنائات در مـاده   . شود، حتی اگر توسط پرسنل نظامی انجام گرفته اسـت  یممجاز شمرده 

هـاي نظـامی، اسـتحکامات و آزمـایش هـر نـوع سـالح و اقـدام بـه           گـاه یپامعاهده فضا مانند ایجـاد  

  ).149: 1381خسروي،(برگزاري مانورهاي نظامی در اجرام آسمانی به رسمیت شناخته شده است 

جهـت تقویـت نظـام   در،4مـاده از2پاراگرافاولجملهدر»آمیزصلحمنحصرًا«قیدبیان

حاضـر، در  در حـال  .باشـد  یمـ  »آسـمانی اجرامدیگروماه«ازخاصاستفادهوتسلیحاتکنترل

ويا هسـته تسـلیحات ممنوعیـت اسـتثناء بهفضا،در اعماقیاوزمین،اطرافمدارهايمحدوده

  . نداردوجودممنوعیتیهیچهاي کشتار جمعی سالح

امـا  ،ذکر نشـده اسـت   4ماده  )2(در بند به صراحت  »اجرام آسمانی«اصطالح با وجود اینکه 

قلمـرو  گسترش به معناي »فضادراستقرار«توان با تفسیر موسع این ماده به این نتیجه رسید که  می

ارسـالی بـه   کاوشـگرهاي  حتی یا دیگر و اطراف ماه یا هر نوع اجرام آسمانی  معاهده به مدارات

بالســتیک، قـاره پیمــا و  يهـا  موشــک بــا ایـن وجـود،   1.باشـد  یمــنیـز  شمســی ومـه ظاز من خـارج 

حامل سالح تجهیزات تمام اشیاء نظامی فضایی که  ینو همچن2هاي بمباران مدارات پایین میستس

  . گیردقرار نمی 4ماده ) 1(نظام ممنوعیت بند، در شمولمتعارف هستندهاي  و یا سالح يا هسته
  

  نامه ماه  موافقت3ممنوعیت مندرج در ماده . 4-3

کنـد؛ مـاه بایـد     یممعاهده فضا دارد و تصریح  4شابه ماده ماه، مقرراتی م نامه موافقت3از ماده  1بند

مقاصـد  «اما، همان مشکل مربوط به تفسـیر عبـارت   . استفاده شود» براي مقاصد صلح آمیز منحصرًا«

ماه مطابق نعـل بـه    نامه موافقت3ماده 3و 2بندهاي . در اینجا هم به قوت خود باقی است» صلح آمیز

  . از آن حذف شده است» ماه«ی به نحو غیرعادي واژه معاهده فضا است ول 4نعل ماده

 هـر نـوع  یـا   يا هسـته هـاي   شوروي تصریح شـده بـود کـه سـالح     نامه موافقتدر پیش نویس 

با ایـن  . آن ممنوع است» زیر بستر«هاي هاي کشتار جمعی چه در سطح ماه و یا  دیگري از سالح

اجـرام سـماوي   » زیـر بسـتر  «بـه   يا اشارهفضا ماه و نه معاهده  نامه موافقتوجود، نه در متن نهایی 

                                                                                                                                              
1. U.N. Docs. A/7221 (September 10, 1968).

2. Fractional Orbital Bombardment System (FOBS).
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 »نظـامی «در مقابـل واژه  » صلح آمیـز «غربی، اصطالح  يها دکترین دولتدیدگاه  از. نشده است

»دفاعی«نظامی  هاي یتفعالنتیجهو دراست »غیرتهاجمی«به معناي صرفاً  و تنها، گردد یتلقی نم

  .داند یمرا مجاز 

مورد خلـع  در ،شکست مذاکرات اولیه به» غیرتهاجمی«بجاي »صلح آمیز«تفسیر ارائه  پیشینه

ــرســالح کامــل در توجیــه گســترش  باعــث» غیرتهــاجمی«تفســیر موســع از. گــردد یمــفضــا ب

از جملـه اسـتفاده   فضـا، از در يا هسـته هـاي غیـر   نظـامی فضـایی و آرایـش سـالح     هـاي  یلپتانس

  .اهد شدها خو دولتها براي ارتباطات نظامی و شناسایی  ماهواره

بـه تـوان  ینمماده را، ایندر»تجهیزاتهرگونه«و»نظامیاز پرسنل  استفاده«عبارتبدین ترتیب،

آن توجـه  واقعـی کـاربرد وهـدف از طریـق آنمعنايباید بهبلکهگرفت،در نظر»غیرتهاجمی«مثابه

افـزار  جنـگ یـا وحاتتسـلی شـامل کـه شود  یرتفس نحويبهنباید،»تجهیزاتهرگونه«بنابراین،. کرد

اکتشــاف،ابزارهــايقبیــلازمشــروع،فضــايفعالیــتازحمــایتیتجهیــزاتمعنــیبــهبلکــه؛گــردد،

درآینـده اکتشـافات توانـد  یمـ  اینخالفتفسیرهرگونه. باشد یم یرهو غ کیهانیهاي لباس، اونیفورم

تسـلیحات «بنـابراین، . انـدازد همخـاطر بـه راسالحخلعنظامکلواندازدمخاطرهبهراآسمانیاجرام

طـور  بـه «قیـد یـن، بـر ا  عـالوه . قرار گیرد»آمیزصلحمنحصراً«شمول تحتتواند ینم »تدافعینظامی

  .بر این مطلب است فضا، نیز تأکیديمعاهدهدر مقدمه»انحصاري

  

  هاي حقوق بشردوستانه محدودیت .5-3

، چنـد اصـل مهـم بـه عنـوان      )از جمله فضا(گیريمخاصمه مسلحانه بدون توجه به منطقه در هر نوعدر 

اصـولی همچـون ضـرورت نظـامی، تفکیـک و      . اصول حقوق بشردوستانه باید مورد توجه قرار گیـرد 

کـه   (Alzer, 3rd ed. 2000: 129)تناسب و تبعیض، جزو اصول اساسی حقـوق بشردوسـتانه هسـتند    

  .کند یمجو نیز تسري پیدا  ي ماوراءدر فضاهاي نظامی از جمله  یريدرگنسبت به تمامی 

  

  اصل تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی . 3-5-1

پروتکـل  ) 2(52که مـورد پـذیرش عـام باشـد، بایـد مـاده       » اهداف نظامی«براي ارائه تعریفی جامع از 

اصـل  «در این ماده سعی شـده تـا بـه آثـار     . مراجعه کرد 1944هاي ژنو  یونکنوانسالحاقی به  1977اول

» تفکیـک بـین اشـیاء غیرنظـامی و اهـداف نظـامی      «پروتکل اول الحـاقی   48در مادهدرج من» تفکیک

معیـار  . کند یمیک معیار دو وجهی جهت توصیف یک هدف نظامی ارائه ) 2(52ماده .بپردازد

هدف نظامی باید از طریق ماهیت، مکان، هدف یا کاربرد آن کمـک مـوثري در دسـتیابی      :اول
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ی مــوثر واقــع گــردد و ســاختار نظــامدر » یتــاًَماه«هــدف، بایــد . باشــدبــه اهــداف نظــامی داشــته 

تعیـین  ) المللـی  ینبمناطق خاص (و ) نقاط استراتژیک(به یکی از دو روش  غالبًانیز » مکان«عنصر

در . نیز تعمـیم داده شـود   1تواند به اجرام آسمانی و مدارات زمین می» مکان«بنابراین، عنصر.شود

 :معیـار دوم .این عنصر نشان دهنده اسـتفاده دوگانـه از اشـیاء اسـت    ، »هدف و کاربرد«خصوص

داشـته باشـد   بـه دنبـال  تخریب کلی و یـا جزئـی هـدف مـورد نظـر، بایـد یـک مزیـت نظـامی          

(Bourbonnière, 2005: 59-60).  

آن تخریـب تـا از کافی باشـد اندازهزور بهباشد ونظامیداراي ارزشبایدهدف، در نتیجه

ارتکـاب  دیگر اهداف که موجبات، دادنقرارهدفازنظامیفرماندههر. ل گردداطمینان حاص

  .سازد خودداري کند یمرا فراهم جنگیجنایات

یا سفاین فضایی غیرنظامی که براي مقاصـد   ها ماهوارهدر اینجا این سؤال مطرح است که آیا 

در نظـر  به عنـوان هـدف نظـامی    توان  یمگیرند را  یمنظامی یا عملیات نظامی مورد استفاده قرار 

مستلزم توجه به کاربرد دوگانه اشیاء دارد، بدین معنا که این اشیاء ـ هـر    سؤال؟ پاسخ این گرفت

متناوب ـ هم براي اهداف نظامی وهم به عنوان اهداف غیرنظـامی    به طورو یا  طور همزماندو به 

منـدرج   در ضـوابط ر شیء غیرنظامی در اینجا معیار ارزیابی این است که  اگ. گردند یماستعمال 

  . تواند مورد حمله واقع گردد یمقرار گیرد ) 2(52در ماده
  

  نظامیيها ضرورت وانسانیتاصول. 3-5-2

بـه ایـن   اسـت، انسانیت در ذات حقـوق مخاصـمات مسـلحانه نهفتـه    ونظامیيها ضرورت بینتعادل

 در جهـت  بشردوسـتانه و قواعـد کنـد  یمـ حرکت جهتیکدرنظامیضرورتمعموالً صورت که 

نـورنبرگ،  هـاي  یدگیرسـ در . گیـرد  یمقرار انسانیتاصلدر مقابل  نظامی،ضرورتلذا اصل .دیگر

بــه نظــامیضــرورت«: گونــه تعریــف کــرده اســت یــنا 1948در ســالآمریکــانظــامیدادگــاهیــک

تسـلیم، از  بـه کـردن دشـمن   واداربـراي جنـگ، حقوقدهد، مشروط به رعایت یماجازه متخاصمین

در .)Dinstein, 200(» کمترین هزینه و زمان ممکـن و حـداقل تلفـات نیـروي انسـانی اسـتفاده کننـد       

  .هاي نظامی است یريدرگدادگاه بر رعایت حقوق بشردوستانه در  هاینجا تکی

بـه ایـن معناسـت کـه حملـه نبایـد منجـر بـه درد و رنـج غیـر           » اصل انسانیت«از سوي دیگر، 

بنابراین طرح ریزي حمالت فضایی به . سیب بی جا براي یک هدف نظامی گرددضروري و یا آ

  .ممنوع خواهد بود قطعاًَاهداف غیرنظامی بر روي زمین و در محیط فضا 

                                                                                                                                              
1. Geostationary Earth Orbit (GEO), Low Earth Orbit (LEO) , High Earth Orbit (HEO) 
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  تناسباصل .3-5-3

دراسـت کـه بـه صـراحت    نظـامی مزیـت در مقابـل  غیرنظامیـان  جـان »ارزش«تعیینتناسب،اصل

نتـایج و اثـرات   تناسب میان تسلیحات، .شده استبینیپیشلمللیا ینب معاهدات حقوق بشردوستانه

دادندسـت ازحمله کور کـه باعـث  «: دارد یماشعار کهیافت) ب) (5(51مادهتوان در یم راآن 

را » از آن گـردد ترکیبـی اشیاء غیرنظامی، یابهآسیب، غیرنظامیانبهآسیب، جان غیرنظامیاناتفاقی

مـاده در.شده استبینیپیشمستقیمنظامیمعمول مزیتحدازآثار آن بیشچرا که. کند یممنع 

نیسـت و یـا   هدف نظامییککهشودمعلوماگر«: کند یم الحاقی اول اعالم پروتکل) ب) (2(57

در حالـت  یاشودلغوبایدنباید به آن انجام شود، حملهحملهکهاي است یژهو حمایتهدف تحت

یژه انرژي جنبشی دارنـد، به وفضایی هاي که سالحهاي فراوانی یبآس بهتوجهبا.»تعلیق قرار گیرد

محافظـت شـهروندان و، امـوال ها،  مکان از) نظامیاهداف(تفکیک حمالت، اصل تناسبرعایت

  . بودخواهدضروريغیررنجودردرساندنحداقلشده، سبب به
  

  مالحظات زیست محیطی .  6-3

ارتباط  1.را نگران کرده است ها دولتتسلیحات فضاپایه بر محیط زیست  آثار درازمدت کاربرد

پروتکـل اول   55و ) 3(35تـوان در مـواد    یممیان حقوق مخاصمات مسلحانه و محیط زیست را 

به صـورت مسـتقیم بـه رژیـم      اند شدهاین دو ماده که تبدیل به حقوق عرفی . یافت 1977الحاقی 

  2.پردازد مییط زیست از مححفاظت 

اول واقـع شـده    پروتکل» حفاظت از جمعیت غیرنظامی درروي زمین«در بخش ) 1(55ماده 

هـاي زمینـی    شود که استفاده از آن محـدود بـه جنـگ    یمگونه استنباط  ینااست که در نگاه اول 

ي ها جنگها ازجمله  نسبت به تمام انواع جنگ) 3(35حال، هم این ماده و هم ماده  با این. است

دارند که با استفاده از این » محیط زیست طبیعی«اشاره به  55و  35مواد . گردند یمی اعمال فضای

یط زیست اجرام آسمانی، مسیرهاي پرتـاب و  از محتوان مقررات آن را براي حفاظت  یمعبارت 

. یا مدارات گردش به دور اجرام آسمانی اعمال کرد

 3بـه تصـویب رسـید    1977نظامی، کنوانسـیون   تغییر محیط زیست با استفاده از ابزار در خصوص

ي تعمـدي فراینـدهاي   کـار  دسـت خصمانه تغییر محیط زیست و  هاي یوهشکه هرگونه استفاده از 

                                                                                                                                              
  .شودمراجعه1977اولالحاقیپروتکل57مادهبه. 1

2 .ICRC Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Cambridge: 

Cambridge University Press (2005), CIHL Rules 44-45.
3.The Environmental Modification Convention (ENMOD).
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ایـن کنوانسـیون بـه صـراحت      1.طبیعی براي مقاصد نظامی یا خصمانه را ممنوع اعالم کرده است

 در چـارچوب ربسـت آن  کا در خصـوص ي ماوراء جو قابل اجرا اسـت، بـا ایـن وجـود،     در فضا

یکـی دیگـر از پیامـدهاي     ).Jasentuliyana, 1999: 114(تسلیحات فضاپایه تردید وجـود دارد  

تواننـد بـه    یمفضایی است که عالوه بر خطر زیست محیطی،  يها زبالهتسلیحات فضایی، انباشت 

در این .)Benkö, 2002: 167(خطر آفرین باشند  ها ماهوارهافزار براي سفاین و  مثابه یک جنگ

  .یی که کمیته کوپیوس انجام داده، مقررات حقوقی تنظیم نگردیده استها تالشارتباط، به رغم 
  

  در فضاخلع سالح . 4

پـس از پرتـاب    ییابتـدا يهـا  کامل فضا در سـال  يساز یرنظامیغ يبرا ي زیاديهااگرچه تالش

مـانع از همگرایـی   دول فضـایی  منـافع متضـاد    تعـارض صـورت گرفـت، امـا     ییفضـا  شـئ یناول

بـه حـوزه   و هـوا   یـا ، درینزمـ عرصـه  ازیرقابت نظام المللی در موضوع خلع سالح گردید و ینب

فضـا  از نظـامی اسـتفاده  تمام اشکال دانان معتقدند  از حقوق يا عده.جو کشیده شدماوراء  فضاي

 1مـاده درل منـدرج وبـا اصـ   تضـاد درمـاوراء جـو    فضايدر»وسایل جنگى«از قبیل استفاده از 

الملـل بـر    دیگر از علماي حقوق بـین  يا عده.باشند کارگیري آن ممنوع می بوده و بهمعاهده فضا 

به معناي اجـازه و  ،حاضر، عدم وجود ممنوعیت المللی بینبه موجب قوانین این عقیده هستند که 

ایـن رو  از نشدهفضا ممنوع  معاهدهدرصراحتاً فعالیت نظامی چوناین ادعا که و  یا مجوز نیست

حکـم دیـوان دائمـی    این عده مبناي استدالل خود را بر . دتلقی گرد »مشروع«نتیجهدرو »مجاز«

  . اما امروزه این استدالل محلی از اعراب ندارد. سازند استوار می 2لوتوس قضیهدرالهه 

موضوع خلع سالح این است که بایـد همیشـه    در خصوصالملل  ینبسرنوشت محتوم حقوق 

در همین راستا، نگرانی از رقابت تسـلیحاتی در دسـتور   . هاي تکنولوژیک همگام باشد یشرفتپبا 

مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد قـرار گرفـت و دو قطعنامـه در ایـن ارتبـاط بـه          38کار جلسه 

اولین آن جلوگیري از مسابقه تسلیحاتی در فضا و ایجاد کارگروه موقت با توجه : تصویب رسید

مذاکرات به منظور انعقاد توافقنامه براي جلوگیري از مسابقه تسلیحاتی در تمام ابعـاد آن   به انجام

دوم، از کوپیوس خواسته شد تا مسائل مربوط به  در قطعنامه3.در نظر بگیرد ماوراء جودر فضاي 

  4.یک اولویت در نظر گیرد به عنواننظامی کردن فضاي خارج جو را 

                                                                                                                                              
  ENMODکنوانسیون1ماده. 1

2. P. C. J. I. Series A, No. 10,  p.18; 

3. 5A/Res. 38/70, December 15, 1983, adopted on the report of the First Committee.

4. A/Res.38/80, December 15, 1983,
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هــاي  یت تســلیحات در فضـا تنهـا مشــتمل بـر موافقــت نامـه    رژیـم موجـود کنتــرل و محـدود   

و در معاهـده  ها آمریکا و اتحاد جمـاهیر شـوروي اسـت     چندجانبه و دو جانبه، منعقده بین دولت

هـاي متعـدد   قطعنامـه  ءاین معاهـده نقطـه اتکـا   . خلع سالح درج گردیده استکلیمقررات فضا 

1.رود یمر درباره خلع سالح به شمامجمع عمومی سازمان ملل 

هـاي کشـتار جمعـی در    و یا هر دیگري انـواع سـالح   يا هاي هستهقرار دادن سالحمعاهده  4ماده 

 ادهایـن مـ  . اعـالم نمـوده اسـت    ممنوع راآسمانی، و یا استقرار در فضا بر روي اجرام  آنهانصب مدار، 

عـالوه . یـده بـود  ردگ یـد ق يا هسته هاي یشکه قبالً در خصوص معاهده منع آزما است بازتاب اصولی

قطـب جنـوب   معاهده1ماده  2پاراگراف  کامالً شبیه بهاین ماده 2پاراگرافین عبارت ازاین، سومر ب

هرگونه تهدید یا اسـتفاده از زور  «رود و  یممعاهده فضا فراتر  3ماده  2با این حال، پاراگراف . باشد یم

ایـن مـاده   . سـازد  یمـ را ممنـوع  » در مـاه انه عمل خصمانه دیگر یا تهدیـد بـه اقـدام خصـم     هر نوعو یا 

تهدیـد نسـبت بـه     در هرگونـه همچنین استفاده از ماه به منظور ارتکاب این چنـین اعمـالی یـا شـرکت     

اسـتقرار تسـلیحات   . زمین، خود ماه، فضاپیماها یـا اشـیاء فضـایی سرنشـین دار را ممنـوع سـاخته اسـت       

گـردش بـه دور زمـین و یـا در مسـیرهاي       ر حـال دهاي کشتار جمعـی در مـدار    ي و سایر سالحا هسته

ممنوعیـت آزمـایش   «قبـل از معاهـده فضـا، معاهـده     . 2منتهی به مـاه و یـا در اطـراف آن ممنـوع اسـت     

این سـند بـه عنـوان گـامی بـه سـوي خلـع        . منعقد شد 3»ي در جو، در فضا و زیر آبا هستههاي  سالح

هـر  آن،  1مـاده   بـر اسـاس  . ي طراحـی شـد  ا هسـته هاي  سالح و قطع کامل آزمایشات انفجاري سالح

ي ا هسـته ي هـا  انفجـار متعهد گردیده تا نسبت به ممنوع ساختن، جلوگیري و عدم انجام  معاهدهطرف

هـدایت  تسـلیحات  برخـی از انـواع   اسـتفاده از  . اقـدامات الزم را معمـول دارد   خارج از جـو  يدر فضا

مقـررات بازدارنـده   ممکن اسـت  شمارد  می را مجاز کوچکي در مقیاس ا هسته يها انفجارکه انرژي 

اقـدامات   گونـه  یچهـ حـاوي  » کنوانسیون ثبـت «هرچند. با چالش مواجه سازدمنع آزمایشات رامعاهده 

د، ایـن کنوانسـیون   وبـه درسـتی اعمـال شـ    مقـررات آن  اگـر   اما، نیستکنترل تسلیحات جهت خاص 

 اشـیاء فضـایی   کننـده ها پرتاب  دولت دارد یممقرر آن 4ماده. داشته باشداعتماد سازي  نقشتواند یم

کـل سـازمان    یـر دببـه  را» عملکرد شیء فضـایی «در مورد مسائل مختلف، ازجمله الزم اطالعات  باید

صـورت   جلـوگیري نمایـد و بـه   ي ثبـت نشـده   هـا  پرتابتواند از  یماین تعهد،. نمایدملل متحد ارائه 

  .دغیرمستقیم در تحدید تسلیحات فضاپایه موثر باش

                                                                                                                                              
1. A/Res.1962 (XVIII), December 13, 1963,

  4ماده1پاراگرافبهکنیدنگاه.2

3. the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer, 1653 (XVI) of 24 

November 1961. 6 5 August 1963, UNTS, Vol. 480, p. 43
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  خلع سالح در معاهده فضا. 4-1

آمده در آن زمان براي غیرنظامی سازي فضا، تالش مجمـع   به عملهاي  یکی از ویژگی پیشرفت

ــه    ــل در قطعنام ــازمان مل ــومی س ــر 17در 1884عم ــوروي و    1963اکتب ــمیم ش ــه از تص ــود ک ب

نـه تسـلیحات   و هرگو يا هسـته هاي حامل جنگ افزارهاي  متحده براي عدم استقرار سالح ایاالت

اگرچـه  . معاهـده فضـا گردیـد    4این قطعنامه زمینه سـاز تـدوین مـاده   . کشتار جمعی استقبال کرد

با وجـود  معاهده فضا از جامعیت الزم برخوردار است،  4ممنوعیت تسلیحات کشتار جمعی ماده 

مـورد   یـف تعر یچهـ  وین، برخـی مجـادالت پیرامـون پـاراگراف اول آن کماکـان وجـود دارد      ا

  :وجود ندارد »یکشتار جمع یحاتو تسل يا هستهيهاسالح«در خصوص اصطالح  یتوافق

، مبـین ممنوعیـت هرگونـه جنـگ     )1(4در مـاده  » و یا هرگونه دیگـر «اشاره به عبارت ) الف

هدف از این ممنوعیت، جنگ افزارهـاي حامـل تسـلیحات کشـتار جمعـی اسـت نـه        . افزار است

  . افزارهاي متعارف جنگ

هـاي   یژگـی وي کـه فاقـد   ا هستهضوابط و اهداف معاهده فضا، جنگ افزارهاي حامل انرژي بر اساس) ب

  . گیرند این معاهده قرار می 4جنگ افزارهاي کشتار جمعی باشند، خارج از قلمرو ممنوعیت ماده 

فضـاي مـاوراء جـو    » اسـتفاده صـلح آمیـز   «معاهده فضـا بـه موضـوع     4ماده  2که بند  یدرحال

و هرگونـه   يا هسـته راف دیگري از همان مـاده بـه ممنوعیـت جنـگ افزارهـاي      پردازد، پاراگ یم

ـ  «بـه عنـوان مقـررات     4ماده ) i(برخی از بند. تسلیحات خطرناك دیگر اشاره دارد ین مـدار زم

  . کنند یمیاد  »عاري از بمب

المللـی   ینبهاي کشتار جمعی توسط دول متعاهد و یا هر سازمان  این معاهده استفاده از سالح

امضاء کننده معاهده نیستند، اما ماده  در واقعالمللی  ینبي ها سازمانبا وجود اینکه . کند یمرا منع 

  . هاي آنان حاکم است یتبر فعالمعاهده  6
  

ماه نامه موافقتخلع سالح در  .4-2

سـازمان   کـل  یـر دببـه  1971ماه را در  نامه موافقتیر شوروي هنگامی که پیش نویس اتحاد جماه

  : خلع سالح فضا ارائه کرد در خصوصدیم داشت چند پیشنهاد جالب توجه ملل تق

  براي مقاصد صلح آمیز استفاده گردد؛  منحصرًاَماه باید  -الف

  المللی گردد، نباید مجاز شمرده شود؛  ینبهایی که در ماه موجب منازعات  یتفعال-ب

    1.اه ایجاد گرددهاي احتمالی از م يبرداریک مبناي حقوقی باید براي بهره  -پ

                                                                                                                                              
1. United Nation A/C.I/L.568 for the text of USSR Treaty.
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 از جهـات معاهـده فضـا بـود و     4از مـاده   يا خالصهاز برخی جهات، پیش نویس معاهده شوروي 

بیشـتر   4مبهم بـودن مـاده   . رساند یمرا به اثبات  4دیگر، روشن کننده مبهم و مجمل بودن مفاهیم ماده 

جهـت   از آنبرمـی گـردد،   » فضاي ماوراء جو ازجمله ماه و سایر اجرام سـماوي «به ناهمگونی عبارت 

حذف گردیـده اسـت کـه ایـاالت     » ماه«عجیبی عبارت  به صورت4ي ماده ها قسمتی از در برخکه 

  . حذف گردد» ماه«کرد تا موافقت کند عبارت  یمشوروي را ترغیب  تعمداًَمتحده 

در اسـناد حقـوقی، پـیش نـویس شـوروي ایـن       » اجرام سـماوي «روشن نبودن عبارت  به رغم

اجرام سماوي شامل تمـامی اجـرام   «: کند یمرا رفع کرد و آن را به این صورت تعریف نارسایی 

. گـردد  یمـ در این مفهوم اجرام آسمانی ماه را نیـز شـامل   . »گردد یمزمین  از یرغآسمانی طبیعی 

از طـرح شـوروي    هـا  دولتهرچند، . معاهده فضا بسیار مفید است 4این تعریف براي تفسیر ماده 

معاهده فضا مقررات کلی خلـع سـالح    4نی نکردند اما در مجموع، با استناد به ماده استقبال چندا

  .ماه منعکس گردید نامه موافقت3در ماده 
  

یمجمع عموم فضا در قطعنامه خلع سالح.4-3

 یببـه تصـو  ي ا نامه قطعتشکیل و مللسازمانعمومیمجمعالعاده  جلسه فوق یتالیا،دولت اابتکار  بنا به

 یـد با یشـتري در فضـا، اقـدامات ب   یحاتیرقابـت تسـل  از یريبه منظور جلوگ«:داشت یمکه اشعار ید رس

مـارس   26یخ، در تـار یتالیـا قطعنامـه، دولـت ا   یـن ا به دنبـال . »انجام شود مقررات معاهده فضا مطابق با

.کرد ارائه به معاهده فضا یپروتکل الحاقتنظیم يخلع سالح ژنو طرح خود را برا یتهکم در 1979

، ییشناسـا  يهـا  مـاهواره البته، اسـتفاده از «داشت  اظهارخود  یشنهادپیح در تشر یتالیاا یندهنما

 یر قراردادهـاي خلـع سـالح و سـا   يهـا  توافقنامـه کـه در   ییفضا یستمو هر سنظارت و ارتباطات

مفهـوم را   یـن ا نظریـه ایـن . »باشـد ممنـوع نیسـت   ثبـات   یـت تقوکننـده تسـلیحات بـراي     محدود

 یـن بـه موجـب ا  . یک باشـد اسـتراتژ  ثبـات یت کنندهتقوتواند  یم ییفضا یستمکه هر س رساندیم

در  ادعـایی ینچنـ اثبـات  یـت به عنوان تقو کهدر ماه، ، ازجملهییهر نوع اقدامات فضایا طرح، آ

فضـا و نـه   معاهـده  مربـوط بـه    مقـررات نـه   که در ایـن بـاره   ؟یا نه مجاز است شود ینظر گرفته م

  . اند دادهنپاسخ به این سؤاالت ه ماه نام موافقت

  

  تجزیه و تحلیل . 5

هـاي متعـارف ممنـوع    مـاوراء جـو بـا اسـتفاده از سـالح      فضاياز»دفاعی«اگرچه استفاده نظامی 

ذاتـاً  کـه   ، حتی اگرفضادريا هستههاي  نظامی با سالح هاي فعالیتانجام کلیطورنیست، اما به
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در «توانـد  نمـی یشـرایط تحـت هـیچ   هیچ فعالیـت نظـامی،    کهاچر. منوع استم،باشند» دفاعی«

.باشد هم» سودمند«و » دفاعی«حتی اگر انجام شود،» جهت منافع همه کشورها

اسـت و در  محـدود فضـا    سـازي غیرنظامی  در پی معاهده فضابر اساس تحلیل اسناد موجود، 

کـه  یا محدود سـاخت هرچنـد  ممنوع ها را  آن، فعالیت ماهوارهاز  توان با استفاده حال حاضر نمی

  . باشندنظامی  اهدافخدمتدر

 تسـلیحات دیگـر و انواع  يا هستههاي  سالحبا استفاده از معیارهاي ذکر شده براي ممنوعیت 

شیمیایی، الکترونیکـی و  (هاي لیزري  سالح توان انواع مندرج در معاهده فضا، نمی کشتار جمعی

بـه عـالوه، جنـگ    . حات فضـاپایه کشـتار جمعـی تلقـی کـرد     را در زمـره تسـلی  )یا الکترون آزاد

بـا   آنهـا آثـار تخریبـی   ، از شمول معاهده فضا خارج اسـت زیـرا  يا هستهافزارهاي فضایی انرژي 

توانـد در مـورد   با این وجود، این معیـار نمـی  . کند پیامدهاي تسلیحات کشتار جمعی برابري نمی

 يلیـزر آزمـایش تسـلیحات   .باشـد کننـده توجیـه   يا ماهوارهضد  تسلیحاتیيها سامانهاستفاده از 

ممنوع شده  يا هستهات منع آزمایش معاهدهات درهاي پرتو ذر سالحو اشعه ایکس و اشعه گاما، 

با هـیچ محـدودیتی روبـرو نیسـت و اقـدام عاجـل مبـادي         در فضا آنهااستقرار  واما توسعه  .است

  . کند ربط سازمان ملل را طلب می ذي

محدودموجبزیرااست؛غیرقانونیصلح آمیزمقاصدبراي صرفاً فضاازارياستفاده انحص

تضـمین مللسازمانمنشور51مادهدرکهباشد یم خویشازدفاعمورددرها دولتحقکردن

آنهـا متوجـه  که از داخل و یا خارج از فضـا   يا حملهدر مقابل هر  جویانه یتالفاقدام .استشده

حقـی جمعـی  دسـته چـه وفـردي چـه هـا   دولـت  دفـاع حـق هذا  مع).Fasan ,1998, p.57(شود

  . نموداز آن استفادهاي یلهوسبه هر یاوهر مکان در وشیوههربهبتوانتانیستنامحدود

هـاي صـلح آمیـز و تحقیقـات علمـی       تـوان گفـت؛ کـاوش    یمـ معاهده فضا  4در تحلیل ماده 

وسط پرسنل نظامی یا افراد غیرنظامی انجام شود و یا کنند چه ت یمنظر از اهدافی که دنبال  صرف

  .و از چه تجهیزاتی استفاده شود، مجاز است در کجااینکه 

هـا و  در فضا به منظور حفظ منافع ملی دولـت استقرار سالح  واز دیدگاه حقوقی بکار گیري 

ي کشـتار  هـا  یـا سـالح   يا سالح هسـته  که مستلزم کاربرد» دفاع مشروع«راستاي اجراي اصل در

نوع تسـلیحات  توسل به هر نیست که ابه این معن ماًَاین لزواما . شوند مجاز تلقی می ،نباشدجمعی 

 فضـاي از»دفـاعی «يهـا  اسـتفاده  شود بلکه، صرفاًَ مییبه موجب حقوق فضا مشروع تلقفضاپایه 

هـاي   وني فضـایی ضـوابط منـدرج در کنوانسـی    ها سامانهبراي مثال اگر نیست؛ماوراء جو ممنوع 

و الزامـات حقـوقی منشـور را    ) محیط زیسـت اصل تفکیک، ضرورت، تناسب و حفاظت از(ژنو
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. تواننـد مـورد حملـه واقـع شـوند      مجـاز اسـت و مـی    آنهـا جویانه علیه  رعایت نکنند، اقدام تالفی

بـا اصـول    تضاددرفضاازیمعتقدند تمام اشکال استفاده نظامکه دانان حقوقاز  يا عدهاستدالل 

  .باشد از مبناي محکمی برخوردارتواند باشد نمی میمعاهده فضا بوده و ممنوع  1ماده درج درمن

ي و یـا  ا هسـته هـاي   دهـد کـه اسـتقرار هرگونـه اشـیاء حامـل سـالح        یمـ بررسی معاهده فضـا نشـان   

را ممنـوع سـاخته    مـاوراء جـو  اطراف زمین، اجرام آسمانی یـا فضـاي    در مداری کشتار جمعتسلیحات 

تعمدي از اشاره مستقیم به کـره مـاه چشـم پوشـی نمـوده و آن را اسـتثناء کـرده         به صورتولی است، 

ي بالستیک بـاز گذاشـته، بلکـه اسـتفاده از فضـا      ها عبور موشکي را براي ا روزنهدر واقع، نه تنها . است

یش، ماننـد جاسوسـی، پـا   (ي نباشـد  ا هسـته هـاي   سـالح  قـرار دادن براي مقاصد نظامی دیگر که مستلزم 

. دانـد  یمـ را توجیـه پـذیر و مشـروع    ) ي هوشمند لیزري در فضاها بمباستقرار  احتماالًتبلیغات، و حتی 

هـاي   یگاهپابخشی به استقرار مشروعیت به دنبالگونه تحلیل کرد که این ماده  یناتوان  یمین، بر اعالوه 

  . باشد یمي در آنجا ا هستهي در سطح ماه و انجام آزمایشات ا هستهنظامی، استحکامات و تأسیسات 

کـه   انداختـه اسـت؛   از قلـم ی را کشـتار جمعـ  ي هـا  از سـالح معاهدات فضا هرگونـه تعریفـی   

گـردش بـه    در حـال در مـدار تسلیحات  قرار دادنیت از مشروعموجب ابراز تفسیرهاي مختلفی 

در اتی ي غلط موجب تشدید رقابت تسلیحها برداشتاین . دور زمین و اجرام آسمانی شده است

توان در استفاده از ماهواره بـراي امـور    یمگردید که مصادیق آن را » نظامی سازي فضا«و یا  فضا

ي مهـاجم، توسـعه   هـا  مـاهواره جویانـه علیـه    یتالفـ نظامی و شناسایی، ارتباط و جهت یابی، اقدام 

ک ي بالسـتی هـا  موشـک هاي رهگیري  یستمسیزري، توسعه لهاي  هاي ضد ماهواره و سالح سالح

کـاربرد  » یزي که ممنوع نیسـت ،مجـاز اسـت   هر چ«توان با استفاده از قاعده  یماما . مشاهده کرد

کـاربرد تسـلیحات شـیمیایی،     قطعـًا اسناد موجود،  بر اساسدر عوض، .را مشروع تلقی کرد آنها

همچنـین  . نامشـروع و غیرمجـاز اسـت    آنهـا هاي با آثـار مشـابه    ي و سالحا هستهباکتریولوژیک، 

 در اجـرام «، و انجـام مانورهـاي نظـامی    تسـلیحات فضـایی  نظـامی، آزمـایش    هـاي  یگاهپاد ایجا

  . برخوردار باشند» غیرتهاجمی«ها از ماهیت  یتفعالممنوع است حتی اگر این »آسمانی

ها و تجهیـزات مجـاز    هاي بیشتري جهت تفکیک انواع فعالیت این نظر است که باید گاممحقق بر

 در صـورت رخی از تجهیزات فضایی قابلیت استفاده دوگانـه دارنـد، لـذا    زیرا ب. و ممنوع برداشته شود

یـا رویکـرد   (بروز شـک در اینکـه آیـا شـیء تـدافعی اسـت یـا تهـاجمی، بایـد بـه نحـوه اسـتفاده آن             

 ییفضـا  یاءتمـام اشـ   ینهمچنـ یمـا،  قـاره پ  یک وبالست هاي بنابراین، موشک .توجه شود) کارکردگرایی

 ،نبوده و براي مقاصـد تـدافعی بکـار رونـد     متعارفغیرهاي  سالح یاو  يا هستهح که حامل سال ینظام

  . یردگیقرار نم یتنظام ممنوع شمولدرمشروط به رعایت ضوابط حقوق مخاصمات مسلحانه
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  نتیجه 

اهـداف   يبـرا  صـرفًا یاجـرام آسـمان   یرمـاوراء جـو ازجملـه مـاه و سـا      يکه فضا اینازیناناطم

اجـازه   یـا  و یـت حما،مداخلـه ازهـا   دولـت پرهیـز  گرفـت و   خواهدقرارفاده مورد استیزآمصلح

فضـا و اجـرام آسـمانی ماننـد     درینظـام  اقـدام هرمشارکت در هرگونه  یایرمستقیم،غ یایممستق

فضـاپایه و یتهـاجم  يها سامانهاستقرار پرتاب و استحکامات، یاو  یساتتأس ی،نظام یگاهپا یجادا

، فضاتسلیحات درو آزمایش  ینظام يمانورها ، برگزاريینمدار زم دریجمعکشتارتسلیحات

اما بررسی وضعیت موجـود خـالف ایـن را ثابـت     . هاي جامعه جهانی بوده است همواره از آرمان

دهد نظـام حقـوقی حـاکم بـه عنـوان یـک ابـزار کنتـرل کننـده گسـترش           کرده است و نشان می

  .عقب مانده است تسلیحات فضاپایه از توسعه تکنولوژي

ی سـازي فضـا نیازمنـد تنظـیم مقـررات حقـوقی نـوین        در نظـام تحوالت فن آوري و منافع کشـورها  

ـته ی و کشـتار جمعـ  افزارهـاي   اسـتقرار جنـگ  مقررات معاهده فضا توانسته تنهـا  . است  در فضـا را  يا هس

ي هـا  قـدرت . ه اسـت ممنوع سازد و در روند  غیرنظامی سازي کامل از موفقیت چندانی برخـوردار نبـود  

و در رقابتی تنگاتنگ به توسـعه تسـلیحات فضـاپایه خـود      اند کردهحقوقی سوءاستفاده  خألفضایی از این 

هنجارهاي حقوقی موجود در اسناد حقوقی فضا و حتـی مقـررات ممنوعیـت اسـتفاده از زور     . اند پرداخته

  حات فضایی جلوگیري کنددر منشور و اصول عرفی حقوق بشردوستانه نتوانسته از گسترش تسلی

المللـی   ینبـ ابزاري براي ارتقاء صلح و امنیت  به عنوانین، اهمیت معاهدات فضایی با وجود ا

بیشتر جنبه سیاسی و تعمـدي داشـته و تـابعی     آنهاهاي  خألاشکاالت و . کم گرفت را نباید دست

نارسایی به بهتـرین وجـه   ي فضایی از این ها قدرت. از موازنه قوا میان در نظام دوقطبی بوده است

نظـامی سـازي فضـا حفـظ      در عرصـه ممکن استفاده کرده و همچنـان حضـور پررنـگ خـود را     

با این حال، امروزه مصادیق روشنی از فرسایش سیاسـت دوقطبـی و یـا تضـعیف شـدن      . اند کرده

آنهـا اگرچه این مصادیق به معناي پایان رقابـت  . هاي مختلف و بلوك بندي دردست است یمانپ

الـزام بـه تنظـیم     ،ح مطلوب در فضالذا تنها راه دستیابی به خلع سال ،شود ینمفضا تلقی  در حوزه

. ، استکه متضمن ممنوعیت کلیه تسلیحات فضایی باشد اي معاهده

ویـژه  حوزه فضـایی بـه  ید درجد اکتشافاتوبه موازات اختراعات  کند ضرورت ایجاب می

 يتـا  ضـمن برخـوردار   متحول شدهحاکم بر فضا  یقوقحمقررات در عرصه تسلیحات فضاپایه،

گونـه   کـاربرد ایـن  خصـوص منـع تولیـد، اسـتقرار،    دررا  المللـی  بـین جامعه  یازاز انعطاف الزم، ن

و ایـن هنجارهـاي حقـوقی بــه قواعـد عرفـی تبـدیل گردنـد تـا بــراي          پاسـخگو باشـد  تسـلیحات  

انـد الـزام آور    وع مـورد بحـث نپیوسـته   هایی که به معاهدات و اسناد حقوقی مرتبط با موض دولت
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 از ضـمانت گیرنـد و   نظـر قـرار  ی که هنجارهـاي موجـود مـورد تجدیـد     در صورتبنابراین . باشد

  .   اجراي کافی برخوردار گردند، نظم جهانی بهتري حاکم خواهد شد

  

  پیشنهادها

وگیري جلـ هنجارهاي حقوقی موجود قادر نیست از گسترش تسلیحات فضـاپایه حال حاضر،در

حقـوقی  اسـناد  هـاي مختلـف از    دهد تفاسـیر و برداشـت   هاي فوق نشان می همچنین تحلیل .نماید

کـارگیري و اعمـال زور از طریـق تسـلیحات فضـاپایه       مشـروعیت بـه  موجب تردیـد در مصوب،

و جلوگیري از رونـد  » استفاده صلح آمیز از فضا«بنابراین در راستاي تقویت اصل . گردیده است

  :تواند راهگشا باشد ازي فضا، پیشنهادات زیر میس نظامی

و تحکـیم ممنوعیـت اسـتفاده نظـامی از فضـا،       المللی ینبجهت نیل به حفظ صلح و امنیت ) 1

مــوازین حقــوق منشــور، اســناد حقــوق فضــا و  منــدرجاصــول اصــول بنیــادین عرفــی، بایســتی 

  .رعایت گرددفضایی  يها سامانهبشردوستانه در کاربرد 

تسـلیحات  ممنوعیـت   از طریـق ایجـاد یـک نظـام جـامع     تنها  ت تسلیحات فضاپایهممنوعی) 2

. فضاپایه امکان پذیر است

ی و بیولوژیـک از سـایر تسـلیحات    کشتار جمعـ ي تفکیک تسلیحات ها شاخصمعیارها و ) 3

  .متعارف باید مشخص شود

محـدوده امنیتـی    فضـایی،  هـاي  یسـتگاه اها و  در راستاي ارتقاء امنیت تجهیزات، ماهواره) 4   

.معین گردد و به اطالع تمامی کشورها برسد آنهادر اطراف مشخصی

باید  »یزصلح آماستفاده «و »یکشتار جمع تسلیحات«،»يا هستههاي  سالح«مفاهیمی چون ) 5

تعریف گردد  یبه روشن

از اســتفاده تســلیحات فضــاپایه بــا کــاربرد دوگانــه تفکیــک گــردد تــا وضــعیت حقــوقی  ) 6

.ی و تهاجمی روشن گرددتدافعیحات فضاپایه تسل

. منضم شود به معاهده فضاباید تنظیم و خلع سالح در موضوع  اي یژهویپروتکل الحاق) 7

استفاده از رویکرد  آنهاترین  ،  مناسبها ماهوارهو  یزاتاز تجهبراي رفع نگرانی حفاظت ) 8

بـراي   نمـوده اسـت؛  تعیـین  یر مصنوعی کنوانسیون حقوق دریاهاست که حاشیه امنی را براي جزا

  .کردتعیین خاصی را ي توان محدوده میو تجهیزات فضایی نیز  ها ماهواره
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