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  چکیده

حیاتیملیمنافعبحثالملل،بینحقوقاداسندرمفاهیمبرانگیزترینمناقشهوترینمبهمازیکیشکبی

خودشرایطوموقعیتبهبناکشوريهروداردملت-دولتخودبلندايبهقدمتیکههاست دولت

عنوانبهوشدهحقوقیخألییموجبحیاتی،ملیمنافعمفهوم. دهدمیارائهآنازخاصیتعبیر

وتوسعهراهدراصلیموانعازاندکردهحفظقوقیحمتوندرراجایگاهشانکهسیاسیماهیتاًمفهومی

یکعنوانبهآنبهاستنادبامختلفیطرقبهها دولتکهچراشوندمیتلقیالمللبینحقوقپیشرفت

برهایی محدودیتقانونی،تعهداتازرهاییوفراربرايسازوکاريوحقوقیموازینمقابلدرسپر

رعایتمدعیواند دادهجلوهقانونیراخوداقداماتحالعیندرواعمالالملل بینحقوققواعد

  .شوندمیالمللبینحقوق

حقوقینظمباها دولتحیاتیملیمنافعرابطهدرکهاستآنازحاکیالمللیبینقضاییرویه

تئوريبهقائلها دولتخالفبر  واستداشتهمقدمواولیوجاهتکهاستحقوقینظماینالمللی،بین

هربرداشتوتفسیرنهاستالمللبینحقوقتابعملیمنافعکهکنند میاعالمواندمعدودحیاتیملیمنافع

هايارزشبه  کهکنندتفسیرنوعیبهراحیاتیملیمنافعبهتوسلاند کرده یسعهموارهوها دولتازیک

  .نشودواردايخدشهالمللیبینالشمولعامحقوقی
  

ییقضايها هیرو،يدادگستریالملل نیبوانیدت،یحاکم،یاتیحیملمنافعالملل،نیبحقوق:واژگاندیکل

.یالملل نیب
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  مقدمه

طیشرادریاساسحال نیعو در  دهیچیپ میاز مفاه نیچن همو  يو نظر یلیاز مباحث تحل یکی

از  ریاخ يهادههیطکهتاسیملمنافعبحثالملل،نیبحقوقمتونمباحثدریجهانحاضر

يالگوهاواهدافمقاصد،یبررسولیتحلوهیتجزمنظوربه  گرانلیتحلوپردازانهینظرجانب 

. بکار گرفته شده است المللنیبروابطعرصهگرانیبازوکشورهایخارجاستیسيرفتار

که  دولتتیکمحااز،آنهاتیدر کل یهنجارها و تعهدات حقوق یالمللنیبیحقوقنظمدر

بریاختالفهادولتانیمهرگاهمطلق،تیحاکمدوراندر. شودیم یناش بناء،به عنوان سنگ 

بابتوانیحقوقلحاظازکهنداشتوجودياقاعدهچیهچونگشت،یمداریپدیملمنافعسر

دوران  اما در. نمودیمریناپذاجتنابيامرجنگبرداشت،انیمازرااختالفآنبهاستناد

بهیمفهومتیحاکمواستالمللنیحقوق ب دریاصلقاعدهتوسل به زور  تیحاضر که ممنوع

یحقوققاعدهچیهبنددراساسًادولتکهبودیمدعتوانینمهرگزندارد،زمانآنیگستردگ

يدآزاازگذارباهادولتکهاستنیامستلزمیالمللنیب جامعهدرحضوران،یمنیادر.ستین

نظرصرفشیخومشتركمنافعحداقلنفعبهعمليآزادنیاازیبخشازمطلق،وکاملعمل

کهاست  افتهینظم و نسق  ياگونهبهمعاصریحقوقنظمدرهادولتتیحاکمن،یبنابرا. کنند

. کنديسازگار یجمع ستیز اتیبا مقتض آنیسنتيانگار مطلقکردیروازیناشيهاجلوه

معاهداتازخروجيهاشرطشیپدرشتریبکهمشابهمیمفاهویاتیحیملمنافعمفهوم

 تیصالح ياریاخت رشیپذ يهاهیمعاهدات، اعالم نیا قبالدرشرطاعالم حق  ،یالمللنیب

و دوستانه  يدر معاهدات مودت دوجانبه تجار نیچن هم،1يدادگستریالمللنیبوانید ياجبار

 يسازوکاربه  المللنیبحقوقتنزل. اندبودهمواردگونهنیاازاند،رفتهبه کارهادولت نیب

صورت گرفته در برابر فرض  يدر برابر انتقادها يریپذبیآس،يکاربرداهدافشبردیجهت پ

.استدولتاستیسویمل منافعدر جهت  يو ابزار لهیوسبه عنوان  المللنیحقوق ب یتلق

نگرشنیچنرهگذرازتواندیمالمللنیقوق باساس ح نیبر ا )169: 1389، کاسکنیمی(

                                                                                                                                              
دررامرجعآنصالحیتدیوان،بهخطاباينامهطی1973مه16تاریخدرفرانسهنمونهعنوانبه.1

1966مه20اعالمیهنموداعالمورد) فرانسهعلیهزالندنوواسترالیا(فرانسهايهستههايآزمایشدعوي

ملیدفاعبهمربوطاقداماتبابدرشرطیحاويدیواناجباريصالحیتپذیرشخصوصدرفرانسه

مقابلدرحضورازفرانسهحالاینبا. استدعوياستماعبهصالحکرداعالماعا،اینبرغمدیوان. است

حبیبی،همایونترجمهعمومی،المللبینحقوقدرقضاییرویهچکیدهبلز،چیکایا،. نمودامتناعدیوان

.140ص،1387طباطبایی،عالمهدانشگاهانتشارات: انتهر
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را   آنهاکه  دهندیمتیرضایمقرراتوقواعدبهتنهاهادولت. شود ریتفس 1يا  انهیابزارگرا

،یانطباقويسازگارنیچنکهرندیپذیجهت م نیرا به ا  آنهاو  کنندیمطلوب تلق

  )212: 1378کیوهن، (.است بخشتیرضا

گذشتهسال60بهبیقرتیفعالدرکهاستیموضوعاتومسائلجملهازیاتیحیملمنافع

از آن  شیو پ المللنیبحقوقبرحاکمقواعدمورددراشسلفويدادگستریالمللنیبوانید

 يهاتیفعالکهستینيدیترد. استافتهیشرحوبسطوان،یدمباحثباهمگاممطرح بوده و 

برخوردار است  ییباال تیاز اهم ،یاتیح یمل منافعمسئلهسرشتهبحوزه با توجه  نیدر ا وانید

ياگونهبه،یالمللنیبنظامدرچهویداخلنظامدرچه،یاتیحیچرا که اصوالً طبع منافع مل

کهروستنیهمازلذارسند،یمآنبهانتهارد ياگونهبهمقرراتوقواعدیتمامکهاست

ازشیپیحتومللسازماندورانطولدررایتوجهقابلتمشکالیاتیحیملمنافعمبحث

  .استنمودهجادیاآن

یالمللنیبوانیديهادهاز پرون ياریدر بس یاتیح یمنافع مل ئلهمس گفتتوانیمینوعبه

کننده سؤال روشن يکه تا حد یبه جواب تااست نآبر  قیتحق نیا. مطرح شده است ،يدادگستر

نییدر تب المللنیحقوق ب حوزهدریالمللنیب ییقضا يآراریو تأث نقش«:دابیدستاست،لیذ

»است؟بودهچگونههادولت»یاتیحیملمنافع«

حقوقاتیادبدریملمنافعخچهیتارر بيمرورمقاله پس از  نیاساس، در ا نیهم بر

شرطشرحوریستفبه،یاتیحیملمنافعينظریمبانویشناسمفهومیبررسضمنالملل،نیب

یالمللنیب وانیدآراءبرتوجهباالمللنیبحقوقدگاهیدازیاتیحیملمنافعبهتوسلزیگر

نظم  يمحور تیحاکم کردیدر پرتو رو یاتیحیملمنافعکارکردیبررسولیتحل،يدادگستر

درو،یاتیحیملمنافعازتیحماحقبردیتأکباوانیديهاآوردهحداقل،یالمللنیب یحقوق

باینوعبهکهوانیددرشده مطرحيهاپروندهبردیتأکبایاتیحیملمنافعيهاشاخصانتها

  .نمودمیخواهلیتحلوهیتجزاند،بودهارتباطدرهادولتیاتیحیملمنافعهیقض

  یاتیح یمنافع مل یخیتار بستر. 1

يهانامبهاثردوانتشاربا1930دههدر»ردیبچارلز«بارنیاولیقاتیتحق-یعلموينظرلحاظاز

واردرا  یمنافع مل مفهومبود،  نیشیمکمل اثر پ که3»خانهگشودهدرب«کتاب  و2»یمنافع مل دهیا«

:Beard, 1934).کردیاسیسعلوموالمللنیبروابطحقوق،یتخصصمتون گفته چارلز  به(6-22

                                                                                                                                              
1. Instrumentalist Optic
2. The Idea of National Interest.
3.The open door of home.
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 18در انگلستان و قرن  17قرن  ا،یتالیدر ا 16قرن  یط بیرتمعادل آن به ت ایو  یمفهوم منافع مل ردیب

 یمل منافع(Beard, 1934: 6-22).استشدهبه کار گرفته  کایمتحده آمر االتیا یدر قانون اساس

صحنهدرکشورهايها آرماندر خصوص اهداف و  نیتوسط محقق ،یملدولتشیدایاز آغاز پ

منافع  شیدایمنشأ پ ن،یبنابرا. ها مورد استفاده واقع شده استکشور گریو در ارتباط با د یالمللنیب

 یوستفال يقراردادهاعقدهنگاماز: گفتتوانیم ینوعبهای(یمل دولتشیدایبه همان پ ،یمل

است که پس از  یاز مقوالت یمنافع مل ن،یبنابرا .)133: 1369کاظمی،(گرددیمباز) 1648در سال 

از جنگ  پس. گرددیمحسوب م آنتبعاتآمده و از  دیآن پد رشیو پذ یمل تیحاکم شیدایپ

 موردیخارج استیس یابیمسائل و ارز يبرایلیتحلبه عنوان ابزار  یدوم، مفهوم منافع مل یجهان

  . گرفتقراریخارجاستگذارانیستوجه 

نهالبته، )غلطایدرست (یاتیحیملمنافعمفهومازاستفادهنیترجیرا،یخیتارلحاظاز

از  ییمورد به منظور رها حسبر بکهاستگرفتهصورتيداورمعاهداتدرآن،بهمنحصر

حفظمسئله. کرددایپ یطرف در قالب رزرو تجل کیدر اختالفات، توسط  يتعهد ارجاع به داور

ازياریبسدرستمیو ب 19طول قرن  درالمللنیبحقوقنفوذبرابردرهادولتیاتیحیملمنافع

هادولتیاتیحیملمنافعکردن یمستثنو آن  دیظاهر گرد 1خاص يِداور يو قراردادها  ها مانیپ

استقالل و  ت،یثیح شرافت،بهمربوطمسائلشاملکهیاتیحیملمنافعياستثنابود،يداوراز

 يرداو انیبن یو موجبات سست داشتندعیوسدامنهوبودندمبهمبود، ... و  تیحاکم ،یارض تیتمام

اراتیاختازبحثضمن53مادهیط1907الههصلحکنفرانسنینخستدر. آورندیرا فراهم م

 ازاستثناء  کیعنوان  بهرا  هادولتیاتیحیملمنافعبهمربوطموضوعات،يداوریدائموانید

طور  بهاول  یموضوع تا جنگ جهان نیاکرد و بعد از آن  یمستثن وانید ياجبار يداور تیصالح

).167: 1378وي،(شد رفتهیپذ الگوعنوانبه  یکل

 153ماده8بندیجامعه ملل ط ثاقیدر م هادولت 2یملتیصالحویاختصاصقلمروموضوع

جامعه ملل در واقع  ثاقیدر م 8گنجاندن بند  د،یگردعنوانيانحصار تیبه صورت صالح

نیاآنیمنطقجهینتوبودمللجامعهثاقیمدرالمللنیبحقوقصینقاازیکیکردنوارد

                                                                                                                                              
1. Ad hoc

در لغت و  نکهیبا ا »یمل تیصالح«و  »يانحصار تیصالح«، »یقلمرو اختصاص«، »دولت میحر«اصطالحات.2

.دهندیرا نشان م ها دولتحقوق  یخارج ينما ش،یبوم دارند، مع ذلک همه کمبا ه یاختالفات یمعن

متضمناختالفکهباشدیمدعاختالفنیطرفازیکیهرگاه«: بودشدهنوشتهثاقیم15ماده8بندرد.3

يشورادارد،قرارکشورشيانحصارتیصالحدرالمللنیبحقوقمقرراتلحاظبهکهاستيامسأله

.»کنددییتأراادعاتواندیمکندهیتوصیحلراهآنکهیبییاجرا
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ياریبسحلدرمللجامعهيهاتیلمانع فعا آن،به استناد  توانستندیمعضويهادولتکهشدیم

  .شوندیالمللنیباختالفاتاز

به صورت  21ماده7بندیط) یملمنافع (یاختصاصقلمروموضوعمتحدمللمنشوردر

در  یاصل کل نیدادن ار قرا 2.درآمدمللان از اصول سازم یکیو به عنوان   یمل تیصالح

برابردرهادولت یوضع حقوق داخل مینشانه تحک ثاق،یدر م یجزئ ياستثنا يمنشور به جا

درکهد،یآیم به شمارالمللنیبحقوقيبراییقهقراریسکینیاواستالمللنیبحقوق

توانندیمهادولتبلکهاستیلمللانیباختالفاتبرناظرفقطنهاصلنیامللسازمانستمیس

یط.کننداقامهیاجتماعایوياقتصاد،یاسیسازاعمسازمانتیفعالهرگونهبرابردرراآن

،یفیظرفیتعربهوکردنداستناداصلنیابهمکرردفعاتهادولتملل،سازمانتیفعالهاسال

آزاد  یداشتن دست يکرده و مکرراً برا یلقکمربند عصمت ت مانندهب را2مادهاز7بندها،دولت

  . گردندیممتوسلکردندیمقلمدادخودیملتیصالحدرکهیمسائلمقابلر د
  

  یاتیح یمنافع مل ينظر یو مبانیشناسمفهوم. 2

واندکردهحفظراگاهشانیجایکه در متون حقوق استاستیسیتجلیاتیحیملمنافعمفهوم

درمیمفاهنیترمبهمازیکی،یاتیحیملمنافع.اندشدهترپر رنگ 3ینجهانینونظمازبعد

                                                                                                                                              
چیه«: دیگویمنیچن7بنددردارداختصاصمتحدمللسازمانیاساساصولانیببهکهمنشور2ماده .1

یملتیصالحجزووطهیحدراساسًاکهياموردرداردینممجازرامتحدمللمنشور،نیامقرراتازکی

مقرراتتابعرایموضوعاتنیچنکهکندینمملزمزینرااعضاءودینمادخالتاستيکشورهریداخلو

.»...دهندقرارمنشورنیا

ملیصالحیتاصلگنجاندندرآمریکاوقتخارجهاموروزیرJohn Foster Dullesدالسفاسترجان.2

Pinto, Roger. Le Droit.   .داشتاساسینقش  سانفرانسیسکوکنفرانسطیمتحدمللمنشوردر

همراهجهاندرقدرتموازنهوسیاسیاندیشهدرچشمگیرتغییريباکهتاریخازاي دورههرکلیطوربه 3.

خیتاردریعطفنقطهعنوانبه(شورويجماهیراتحادیروپاشفبا. گرددمیاطالقجهانینویننظماست، بوده

جامعهآن،اساسبرکهنمودندارائهراجدیديسیاستکایآمردولتمردانسرد،جنگپایانو) یالمللنیبروابط

زمانهماناز. بودمتفاوتکامًالپیشیننظامونظمباکهگرفتمیقرارنوینینظامونظمیکتحتالمللیبین

غربی،کشورهايخصوصاکشورها،رهبرانازبرخیاستقبالموردوگردیدمطرح"جهانینویننظم"نیدکتر

وتمرکزگرایسنتنظمدويکارکرديهایژگیویکیالکتیدقیتلفازیجهاننینظم نو نیبنابرا. گرفتقرار

هايسازمانشدنفعالبهتوانمیجهانینویننظمویژگیهاياز. شدجادیاییایوستفالزیتمرکزگريتجددگرا

مسؤولیتواگذاريبزرگ،هايقدرتبینقدرتتقسیمکشورها،ملّیحاکمیتشدنرنگکموالمللیبین

مذاکراتسالح،خلعبشر،حقوقبهمربوطمسائلیافتناهمیتاي،منطقهوالمللیبینهايسازمانبهتربیش

یاتیعمل يگسترش فضابشري،معهجاوفردخدمتگزاردولتبهملی- دولتسنتینقشتحولوتغییرصلح،

شدن  یجهان ،یجهانسطحبهمنطقهویمّلدولتشهر،روستا،له،یقبخانواده،محدودحوزهاز،یانسانجمع
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ژهیبه ویالمللنیبمهممعاهداتازياریبسدرمفهومنیانکهیابا. استالمللنیبحقوقاسناد

جانبهچندایدوازاعمهادولتياقتصادروابطویحاتیتسل،ینظاماموربامرتبطمعاهدات

ونداردوجودآنریتفسوقیدقگسترهبریمبنيانهیقروامارهاندكت،اسشدهینیبشیپ

 )122: 1384ممتاز، (اندبودهزانیگرآنقیدقابعادومفهومنیاروشن کردنازهموارههادولت

اززیپرهوهادولت یشیمصلحت اند يمفهوم به اقتضا نیدر خصوص ا یحقوق اتیادب

  . اندافتهینچندان بلوغ  ،یتیحاکم يهاعرصهبرونقانتیحاکماعماليسازشفاف

جوامع، با  ریانگاشتن منافع سا دهیو ناد یانکار وجود جامعه جهان لیبه دل ،یمل منافع

مفهومنیایطوالنعمرودوامنکهیااجماالً. همراه است نفعیو ذ حاکميهاگروهاستفادهسوء

نقشیملمنفعتاییاتیحیملمنفعتکییژگیوبهيامسئلهآورندهفراهمطیشرانییتبدر

ن،یمابیفروابطدرهادولتغلط،ایدرستکهبودباورنیابرتوانیم. استداشتهیاندک

 محدودونادريهاتالشواقعهب. انددانستهیکافتعهداتازییرهايبراصرفاًراآنبهاستناد

ارائهدرمحدودتر،یملمنافعازآنزیتماویکلطوربهیملمنافعنییتبوفیتعريبراهادولت

یالمللنیدر پرتو رفتار ب.(Nuechterlein, 1973)استدهیگردمواجهشکستبانیمعياریمع

ازیواقعو  ینیعفیتعرامکانعدمصرفکهباشدیمریناپذاجتنابجهینتنیانظربهها،دولت

که  دهدیماجازه  هادولتبه. سازدیمجالبآنهايارا بر مزبورمفهومدولت،کییاتیحمنافع

تیرعا یحال مدع نیفرار کنند و در ع یاز تعهدات حقوق هیسو کیو  یحقوق يابه گونه

استناد به آن  تیکه مشروع استآنمانعینیع فیتعر کینبودهنوزوباشندالمللنیبحقوق

  . ردیدستخوش چالش قرار گ

مفهوم منسوخ  کیعنوانبهیاتیحیمل منافعازوان،یدیقاضسالکمانفرد، 1990سالدر

 یعموم يابزار ،یاتیح یکه مفهوم منافع مل رسدینظر ماما به  .(Laches, 1990: 49)کردانتقاد

آزادمزاحمونامطلوبتعهداتبارریزازراخودشتواندیدولت م کیاست که به واسطه آن 

برجستهزینیالمللنیباختالفاتيداوررهگذرازبلکهدشوینممحدودمفهومنیا. سازد

 ایآ نکهیدال بر ا شودیممنجریمسائلطرح  بهبلکه  رود،ینمنیبازحالنیعدروشودیم

  ر؟یخ ایشود  یو نف منسوخستیبایمایآنکهیوجود دارد و ا شیاز معنا يدیمف ریتفس

                                                                                                                                              
 ،یوستگیپ،یمل- دولتيمرزهاشدنریپذرسوخ ،کل نظام يهامؤلفه نیب یوستگیو تعامل، و پ يحوزه باز

... .   و  گریکدینسبت به  گرانیباز تیو حساس يریپذبیآس

 ییفرد گرا قیدوران گذرا به تلف: یجهان نینظم نو ن،یحسدیسزاده،فیس.: ك.رموردایندربیشتراطالعاتبراي

  .       150- 111، ص 1373، 33شماره  ،دانشگاه تهران یاسیمجله دانشکده حقوق و علوم س،ییبا جمع گرا
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  یاتیح یتوسل به منافع مل زیشرط گر ریتفس. 3

مانعفعلیعهدنامهنمودهمقررمتحدهاالتیاورانیانیب1955مودتمعاهده  20ماده) 1(بند

متعاهدمعظمطرفیکتعهداتایفايجهتالزماقدامات«: بودنخواهدذیلاقداماتاجراي

لحاظازمزبورطرفاساسیمنافعحفظجهتیاالمللیبینامنیتوصلحاعادهیاحفظبراي

وواقعیشمولقلمروازرااقداماتايپارهکهنمودتفسیرگونه نیاتوانمیرامادهاین. »تامنی

مشروعیتبهرسیدگیوارزیابیبرايرادیوانصالحیتجهیدر نتوکندمیخارجعهدنامهعملی

گونه نیارامذکورمادهتوانمیحال،عیندرامانمایدمیاستثنااقداماتیچنینبودنقانونیو

مقامدرنیکاراگوئههیقضدردیوان. است) صالحیتینه(ماهويدفاعبهناظرواقعدرکهفهمید

پذیرفتهرادومبرداشتوتفسیرهمینبودآمده1956مودتعهدنامهدرکهمشابهیمادهاعمال

1بند) د(گرافپارازیگرشرطبردیتأکوهیتکبامتحدهتایاال (ICJ Reports, 2003: 136).است

يبراالزمریتدابعنوانبهینفت يسکوها بهحمالتهیدر توج یعهدنامه مودت، سع 20ماده

انجام  کایزعم آمر هب (Oil Platforms Case, op.cit: 32).داشتخودیتیامن،یملمنافعازتیحما

بهحملهکهاستنیاازمانعبود،يآن ضرور یاتیح یحفاظت از منافع مل يبرا کهاقدامات،آن 

و  نییتع تیصالح هاتدول (Ibid).شودیتلقمودتعهدنامه10ماده1بندناقضینفتيسکوها

وانیديرأازبرگرفتهنظرنیا. ندارنددولگریدبارابطهدرراشانیحقوقتیوضع صیتشخ

یدهسیوتوافق خدمات و سر هیدر قض 1978دسامبر  9فرانسه در حکم  متحده،االتیايداور

ICJ Reports, 2003: 136).استشدهگنجاندهییهوا R.I.A.A:  وانید توسطو  (81-83. ,417-443

(Nicaragua case, op.cit: 195).استشدهدیتأککاراگوئهین هیدر قض 1986ژوئن 26يدر رأ

شداستدالل) مبلدونیوهیقض(1923يدادگستریالمللنیبیدائموانیددريدعونیاولدر

ن یاریغدررایزشود،ریتفسمحدودوقیمضياگونهبهدیبامعاهدهکیدرمندرجشرطکه

دریدولتکهمطلبنیایتلقازوانید. شدخواهدمنجرآلمانتیحاکمبرصدمهبهصورت

کند،عدولتشیحاکمازتاکندیماجراودهیگرددارعهدهرایخاصاقدام،يامعاهدهانعقاد

یتیمحدوداست،نوعنیاازيتعهدموجدکهيامعاهدهکهستینيدیتردچیه. ورزدیمامتناع

:PCIJ, 1923).آوردیمواردعضويهادولتتیحاکمحقوقاعمالبهرا هیقضدردیوان (25

31ماده3بندازجپاراگرافبهاستنادباق،یمضریتفسباکایبر خالف نظر آمر زین 1ینفتيسکوها

                                                                                                                                              
حمایتدرها دولتحقوحیاتیملیمنافعمفهوممسألههبرأيدوایندردیواننگرشاشتراكوجوه.1

کهاستباريدومینایننفتی،سکوهايقضیهدر. گرددمیباززوربهتوسلیعنیآنزمینهبهمنافع،ایناز

.استپرداختهها دولتحیاتیملیمنافعبهزور،بهتوسلارزیابیدرجامعطوربهدیوان
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هرگونهبا در نظر گرفتن  دیمعاهده با کیدینمایمحیتصر، 1969معاهداتحقوقونینسکنوا

دینباوشودریتفسباشداطالققابلمعاهدهيهاطرف نیمابیفکه در روابط  المللنیبحقوققاعده

در ارتباط  المللنیبحقوققواعدریساازيجداومستقلکامًالصورتبه1955معاهده20ماده

نیوونیکنوانس31مادهخصوصًاالمللنیبحقوققواعدریساومنشوردرمقررزورازاستفادهاب

 ینیمربوط به اختالف سرزم هیدر قض وانید(Oil Platforms Case, op.cit: 41-42).شودریتفس

 31ده عام مندرج در ما الملل نیمعاهدات طبق حقوق ب ریبه تفس زین 1994هیفور 3چاد  هیعل یبیل

معاهده و اوضاع و احوال زمان انعقاد به  یمقدمات يرجوع به کارها نیچن همو  نیو ونیکنوانس

  .کندیمدیتأکمکمليهاعنوان راه

شرطمقرراتوفقبرتوانستهینمکایآمرتوسطشدهانجاماقداماتکهکرداعالموانید

وانیداساس نیبر ا. باشدریپذهیتوج،اندشدهریتفسالمللنیکه در پرتو حقوق ب گونهآن ز،یگر

عامالمللنیبحقوقییادعايهاقالبدرکایآمریارتکابعملمتخلفانهوصفکهدادنشان

کایآمراقداماتواست،نشدهلیزا) مودتعهدنامه (خاصالمللنیبحقوقو) مشروعدفاع (

  (Ibid).ستینهیتوجقابلیملمنافعحفظيبراالزماقداماتپرتودر

ریمعاذخاصنظامقیمصادازکهاستیشرطواجدیتیامنویاتیحیملمنافعازحفاظت

حقوقونیسیکمطرحوکاراگوئهینهیقضدروانیدکهاستیالمللنیبمتخلفانهوصفرافع

است که  یقیواجد مصاد  یاتیح یاقدام به موجب منافع مل. است کردهاشارهآنبهالمللنیب

 ياچاره 20ماده  ریتفس يبرا وانید. موارد آن دفاع مشروع در برابر توسل به زور است از یکی

 نیا چون«کهدیرس جهینت نیبه ا وانید تیدر نها. جز رجوع به حقوق توسل به زور نداشت

نوعازمشروعدفاعالمللنیبحقوقاساسبررااقدامنیاتوانیاقدام توسل به زور بوده و نم

 ریو مغا 20معارض با ماده  کایمتحده آمر االتیا عملشده محسوب کرد لذا  ینیبشیپاقدامات

. »شودیمیتلقمشروعدفاعاصلوالمللنیبا حقوق ب

  

  المللنیبحقوقدریاتیح یکارکرد منافع مل یو بررس لیتحل.4

یملصرفاًیفهوممازمنافعوتیامنکهشدهسببریاخيهادر سال ژهیبه ویالمللنیبتحوالت

تیامنکهاستسببنیبد. ابدیلیتقلیملدرونيهامؤلفهباآنکاملیبستگوشدهخارج

از اجزا و  یکیبه عنوان  یو حت افتهیيشتریب تیموضوع هادولتکردیرودرزینیالمللنیب

بهاستنادوهتوجباحال،نیابا. استشدهیتلقهادولتیملمنافعو  تیامن نیتأم یعناصر اساس

 معاهدات، ریتفسر ب حاکماصولخصوصدرمعاهداتحقوق1969نیوونیکنوانس31ماده
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 نیعبارات معاهدات مودت ب اقیدر س هادولتیاتیحیملمنافعيعاديمعناکهرسدیبه نظر م

داف و اهها آرمانها،تیآن دسته از اولو کا،یو آمر کاراگوئهین نیچن همو  کایو آمر رانیا

 یتلقیملستیزنهیبهروندوملتدولت،يدولت به عنوان لوازم بقا کیاست که  ياهیعال

. نباشندسازگارآنباحداقلستندینیالمللنیب تیکه اگر مطابق با صلح و امن يا به گونهکند،یم

تیامنوصلحاعادهوحفظمتعاقبراهادولتیاتیحیملمنافعازتیحمامودتمعاهدات

نفعنهوهادولتیتیامنمنفعتبریمبتناساساًمنافعنیارو،نیااز. اندکردهینیبشیپیالمللنیب

  .استیالمللنیبتیامنو

تیامنافزونروزتیاهموجودباوبودهقیعمارتباطدردولتکیتیامنبامنافعنیا

تیامنبهودانستهیاسیسستقاللاویارضتیتمامحفظيتوانمندازفراترراآندیبا،ینظام

امرنیهمودارندعامياگسترهمنافعوهاارزشنیا. داديتسرزین... وياقتصاد،یاجتماع

ومحتواچندهر. دادخواهدشیافزاراخودیاتیحیملمنافعازتیحمادرهادولتحقدامنه

ینسبآنقیدقگسترهاماداشته،اشتراكجهاتياپارهازهادولتیاتیحیملمنافعقیمصاد

  .نمودارائهیدائمومطلقعام،یحکمخصوصنیادرتوانینموبوده

 شودیممحققیصورتدر،دولتکییملمنافعازتیحمايبرايضروراقداموانیدبه نظر

جهت  درانجام شده اقداماتبه وقوع پیوسته وملیمنافع  هیعل يکه اوًال محرز شود که خطر

).، الزم بوده استکهبل دیمنافع نه تنها مف نیاز ا تیحما Nicaragua case, op cit: 141)صیتشخ 

آن دولت است و به قبل از  یتیآن، تابع زمان اتخاذ اقدامات حما هیشده عل جادیو خطر ا یمنافع مل

  .ابدیینميآن تسر

يسوازووانیدیدگیرسيابریمانعمثابهبهسوکیازرایاتیحیملمنافعمتحدهاالتیا

 وانید یدگیمتحده در مرحله رس االتیا. دانستیممعاهدهنقضيبرایهیتوجعنوانبهگرید

قابل  دینبا وانیبودن عهدنامه مودت اعالم کرد که د ياستناد به تجار باخود  تیبه صالح

 یدگیدر رس وانید تیمانع از صالح 20ماده ) د(رو، بند  نیو از ا ردیرا بپذ ياستماع بودن دعو

یامسلحانههايريیدرگازناشیاختالفاتشامل تواند ینمخواهد بود، چرا که عهدنامه مودت 

دفاعمقامدرومسلحانهدرگیريحینعملنکهیابهتوجهباباشد،مشروعدفاعوزوربهتوسل

شورايوسیاسیطریقازبایدواستیمنتفموضوعقضاییفصلوحلامکاندادهرخمشروع

  . شودحلورسیدگیمتحدمللمنشور51مادهپرتودروامنیت

کهکاراگوئهینهیقضبهاشارهباخودتیصالحاعالمضمن1996دسامبر12يرأدروانید

صرفاًمذکورمقررهداشت،اعالمبود1955مودتعهدنامه20مادهمقررهمشابهيدیقيحاو
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 Case Concerning Oil).باشديماهویدگیرسمرحلهدردولتفاعديبراییمبناتواندیم

Platforms, 1996: 18-21) دربندنیايکارکرد برا نیا هیدر توج کایآمر استداللب،یترت نیه اب

اماگرفت شیپدفاعدررارویههمینآمریکانیزنیکارگوئهدعوايدر.نشدرفتهیپذوانید

درعهدنامهاعمالتیقابلبرناظرمودتعهدنامه20ماده) د(1دبننیبنابرا. نپذیرفتدیوان

صورت گرفته  عیبلکه ناظر بر اثر وقا (Oil Platforms Case, op cit: 33)،ستینیترافعياهیقض

است که  یدولت تیمسئولمقررات عهدنامه و  ریسا يو اجرا ریبه موجب آن مقرره بر تفس

 وانیمتقابل از د يدر دعو نیچن هممتحده  االتیا.ه استبه موجب آن به عمل آورد یاقدامات

و توسل به  یو حمله موشک يگذارنیمبا  هایدر حمله به کشت رانیدرخواست کرد که اقدام ا

 نیب يانوردیو در ينقض رابطه تجار نیچن همو  یمعاهده دوست 10) 1(نقض ماده ینظام يروین

 هیبا مقدم داشتن دفاع وانیخصوص، د نیا رد(Judgment, op cit: 111).دو قلمرو شده است

آن در پرتو حقوق  ریکشور و تفس نیا یتیو امن یاتیح یاز منافع مل تیحما یعنیمتحده  االتیا

در  المللنیدفاع مشروع طبق حقوق ب طیکه چون شرا دیرس جهینت نیحاکم بر دفاع مشروع، به ا

در  الملل نیبنظر گرفتن قواعد حقوق متحده بدون در  االتینشده و ا تیاقدامات رعا نیا

راآنتوانینم جهیدر نت (Ibid)نموده،اقدامسکوهاهیعلاقدامبهزورو مشروع از  یاستفاده قانون

انتظارموردکارکردوانیدب،یترتنیبد. نمودهیتوج20ماده) د(بندایمشروعدفاعقالبدر

  .رفتینپذراهاولتدیاتیحیملمنافعازتیحماازمتحدهاالتیا

در اثر  کایاز منافع آمر شتریب اریمطرح بوده و بس زین رانیا یاتیح یموارد، منافع مل نیا در

 ینفت نیادیاز م يبرداربهره. است دهیو صدمه د بودهخطردر  ینفت يجنگ و حمله به سکوها

است،ایبه در یتککه م یانجام اقدامات صادرات يدر راستا  آنهافارس و انتقال امن  جیدر خل

(Replay and Defence to Counter-Claim, op cit: 167).استبودهیاتیحرانیايبرا

خودیاتیحیملمنافعازیکیعنوانبهراییایدرتجارتآزادانیجرمتحده،االتیا

ینظامحمله،ینفتيسکوهاییادعا یاقدام نظام لیکه به دل (US Counter-Claim)کردیتلق

يبرامنفعتنیانکهیابارانیانظربه. دانستمودتمعاهدهبارتیمغادرراسکوهانیابه

اما اوالً هرگز  (Replay and Defence to Counter-Claim, op.cit: 167)داشتهوجودکایآمر

فارس  جیخلسبب ناامن شدن منطقه  یلینبوده است، چرا که جنگ تحم یاساس یمنفعت نیچن

متحده نه تنها در  االتیا. وضع بود نیا مسئولرانیاز ا شیخصوص عراق ب نیو در ا دهیگرد

منافعن،یبنابرا. کردتیحمازیننشان نداد بلکه از آن  یبرابر اقدامات عراق از خود واکنش

 ينه تنها فرارو یناامن نیا اًیثان(Ibid: 172).استنداشتهوجودخصوصنیادریاتیحیمل
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کشور  چیبود که ه یدر حال نیا. کشورها قرار داشت گریاز د ياریبسيبلکه فرارو کایآمر

و توسل گسترده به زور  یدادن به انجام اقدامات نظام تیوضع را سبب مشروع نیا يگرید

.نداشت ينظر نیخصوص چن نیدر ا زین تیامن يشورا ینداد و حت صیتشخ رانیا هیعل

(Ibid: 171) .دفاعکیعنوانبه20ماده) د(بندازيریگبهرهریمسدرزینخودتینهادررانیا

کایآمریاتیحیملمنافعوجودوانیداگرکهنموداعالموکردحرکتمتقابل،يدعوبرابردر

 المللنیبحقوقاصولومعاهدهازعدوليبرایهیتوجومعاهدهياستثناهاازیکیعنوانبهرا

دررامنافعنیهمبهاستنادحقزینرانیایاسالميدهد، جمهور صیتوسل به زور تشخ

  (Ibid: 225).داردیممحفوظخوديبراوان،یدنزدمطروحههیقضخصوص

يسکوهابیتخردرکایآمراقداماتکهکرداعالمخوديرأاز78پاراگرافدروانید

االتیایتیامنیاساسمنافعازتیحمايبرايضروريریتدبعنوانبهتوانینمرارانیاینفت

توسلالمللنیبحقوقپرتودرکهگونهن آمودت،معاهده20ماده) د(1بنداساسبرمتحده

بررااقدامنیاتوانیاقدام توسل به زور بوده و نم نیکرد، چون ا هیتوج شودیم ریتفسزوربه

نیبدپسکرد؛محسوبشده،ینیبشیپاقداماتنوعازمشروعدفاعالمللنیبحقوقاساس

دفاعاصلوالمللنیبحقوقباریمغاو20مادهباریمغاکایآمرمتحدهاالتیااقدامبیترت

آن را به منزله  حاًیتلو جهیو در نت(Oil Platforms Case, op cit: 78)شودیمیتلقمشروع

.دانستزورازیقانونریغاستفاده 

نیاازمانعن،یطرفيهادولتتعهدات «:داردیماشعارکهمودت،عهدنامه20مادهقالبدر

. »کننداتخاذخودیاتیحیملمنافعحفظيبرانیطرفازکیهرراالزماقداماتکهشودینم

حملهضرورتدیبامتحدهاالتیاوهستندریتعبوریتفسقابلالمللنیبحقوقيهانرمپرتودر

یدائموانید. کنداثباتزینارخودیاتیحیملمنافعازتیحمايبراینفتيسکوهابه

با مجاز  وانید. نموده است انیمشابه ب یلوتوس با لحن هیامر را در قض نیهم يدادگستر یالمللنیب

ازها دولتنحوه استفاده  نگران،یملمنفعت  لیبه دل يفرانسو یکشت بیدر تعق هیدانستن ترک

وقواعدبايموارددرهاتدولتیحاکموعمليآزادداشتاظهارواستعمليآزادنیا

ازکهخواهدیمهادولتازحالتنیادروشودیممحدودالمللنیبحقوقيهانرم

ازیناشراامرنیاونرودفراترکردهمیترستشانیصالحيبراالمللنیبحقوقکهيامحدوده

  .ددانیم هادولتتیحاکم
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یاتیحیملمنافعازتیحمابردیتأکبايدادگستریالمللنیبوانیديرأيهاآموزه.5

عنوانبههادولتنیبمودتمعاهداتدریاتیحیملمنافعازتیحمادیقگاهیجاازفارغ

را محدود کند، اغلب کشورها  آنشدنمحدوداقداماتتواندینممعاهدهنیامفادکهیموضوع

متوسلخودیدفاعویخارجاستیسدرراهبردکیعنوانبهیاتیحیملبه دفاع از منافع 

مختلفمقاطعدرزوربهتوسلهیتوجيبراامرنیایمدعنیشتریبدیشامتحدهاالتیا. شوندیم

دیباایآ. استیاصولچهتابعراهبرد،نیاریتفسوریتعبکهاستنجایانکته. استبودهیخیتار

ایدادقراریمفهومیبازشناسمورددولتهریتیامناتیمقتضویملیحقوقنظمپرتودرراآن

  دارد؟وجودمقصودنیابهحصولطرقویمفهومگسترهبریالمللنیبیحقوقيریتعبآنکه

هادولتیتیامنویاتیحیملمنافعباتواندیمزوربهتوسلحقباارتباطدرقضاوت

دولتایآنکهیانییتعودهدقرارریتأثتحتراهادولتیملمنافعکند،جادیاتداخلوبرخورد

وهیتجزازمندیناغلبمتعهدند،مشروعدفاعیقانونحقوزورازیقانون ریغ استفادهدرها

جیگشواهد مربوط متناقض، مرموز و  کهیحالدر  هاستدولترفتاردهیچیپوقیدقلیتحل

  (Murphy, 2005: 75).است کننده

استفادهکاراگوئهینيرأيدستاوردهاازکهکرداعالمینفتيسکوهاهیقضدروانید

منافعبهکهوانیددرشدهمطرحيهاپرونده ریسا ریبا تفس نیچن همو  (Ibid: 21)کردخواهد

حق،ها دولتیاتیحیملاز منافع  تیحما: گفت توانیمکرده،اشارههادولتیاتیحیمل

وجود  نکهیانیچن هم. و برابر استحاکم  يهادولتازمتشکلیالمللنیبجامعهدرآنهانیادیبن

.ستینیالمللنیبیحقوقيهنجارهاکنار گذاشتنعمل در  يآزاد يبه معنا صرفاً،حق  نیا

  

  ها دولتيبرایاتیح یاز منافع مل حفاظتو  تیشدن حق حما قائل. 1-5

در  هادولتقحاند،در ارتباط بوده یبا منافع مل یشده که به نوع مطرحياز آرا کدام چیهدر  وانید

 ریمغا المللنیحقوق ب بانفسهیفخود را منکر نشده و آن را  یاتیح یمنافع مل ازتیحفاظت و حما

استيامطرح شده به گونه يایموضوع در قضا نینوع پردازش ا ن،یابرخالفندانسته است، بلکه 

واستعمالنحوههاتنوشناختهتیرسمبهرایحقنیچنوجودیحیتلوصورتبهوانیداساسًاکه

  .استدادهقرارمدنظرالمللنیبحقوقيهنجارهاو  نیموازپرتودرراحقيفایاست

 يمحور تیحاکم کردیبر رو یمبن یلوتوس دگاهیبا توجه به د وانیالبته الزم به ذکر است که د

باشد،کردهمنعراآنالملل نیبحقوقآنکهمگرهادولت اعمالبودن  مجازو  المللنیدر حقوق ب

ممنوعسلب نشده  دیجد المللنیبحقوقرا که در نظم  یحق نیچن نیکه ا دیرسیمنظربهدیبع
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 حًایتلو وانید زین کاراگوئهین يدر رأ. کردیمبر آن اعمال  يضرور ریغيهاتیمحدودایو  کردیم

بر  یفیتکل ایعهد ت توانیم یکرده و مقرر داشته که در صورت دیلوتوس تأک هیخود در قض يبر رأ

نیا ریغدر. افتیبتوان  یعرف ایيقرارداد المللنیبحقوقدرآنيبراییمبنادولت بار کرد که  کی

کرد و  ریموسع تفس ياگونهبهتوانیمعاهده را نم کیمحدود در  یوجود تعهدات یحت صورت

  .مودمحدود ن کرده ینیبشیپمربوطعمل دولت را فراتر از آنچه معاهده  يآزاد

(Nicaragua Case, op. cit: 127) کهگونهن آاستموجودالمللنیاعمال حقوق ب وانیاشتغال د

حلمقامدر  المللنیقواعد حقوق ب يکه مجر وانیمنظر، د نیاز ا 1.باشددیباکهگونهن آنهوهست

نییتعيدعواصحابکهيامحدودهدروهادولت تیرضا ياست و تنها بر مبنا يدعاو فصلو

يهایدگیرس درشدهذکرتر شیپاصلاز تن دادن به آثار  ریناگز پردازد،یمقضاوتبهاندکرده

هادولتتوسطفعلتركایفعلت،یوضعهربهاستنادوانیديآرابهتوجهبا.استشیخو

لمللانیبحقوقدرمگراستمشروعومجاز،یاتیحیملمنافعاستنادبهالمللنیبروابطدر

) یحقوقیکلاصولایویعرف،يقرارداد(يا قاعدهیضمنایحیصرصورتبهآنخالفبر

یولاستهادولتحقیاتیحمنافعازتیحماکهگفتتوانیمن،یبنابرا. باشدداشتهوجود

و  نیاست که ناقض مواز یالملل نیبروابط  دراعمالقابليامحدودهدرتنهاحقنیا

 يمقتضا یشرط نچنی (ICJ Rep, op. cit: 148).نباشدیالمللنیه شده بشناخت يهنجارها

 یدر صورت. برابر است يهادولتازمتشکلیالمللنیدر جامعه ب یجمع ستیو ز يهمکار

شکیب ،ردیقرار گالمللنیاز حقوق ب زیگر يبرا يگذاربتواند به عنوان  یهدف نیکه چن

  .قرار خواهد گرفت يدر معرض خطر جد یالمللنیبجامعهدراتیحيداریپايادهایبن

  

  یاتیحیملمنافعازتیحماجهتدراقدامازیمصداقمشروعدفاع. 2-5

معاصرالمللبینحقوقدرخصوصبهمسلحانه،تجاوزمقابلدردفاعیاقداماتبهتوسلمسئله

کهآنجازا.استدولتتیحاکمبهمتصليازیامتعنوانبهواستخاصی  اهمیتيدارا

يبرااند،در ارتباط بوده یاتیح یمل منافعمسئلهبا  ینوعکه به  ییهاپروندهدرخواندهيهادولت

دفاع  رابطهبهخوديآرادروانیداند،کردهاستنادمشروعدفاعبهخودزوربهتوسلهیتوج

  .استکردهتوجهیاتیح یاز منافع مل تیحما يبرا يمشروع با اقدامات ضرور

خودازدفاعوداشتهترگستردهیمفهومهادولتیاتیحیملمنافعازتیحماوان،یدنظربه

بود،خواهدمنافعنیاازتیحمايبرايضروراقداماتقیمصادازیکی، )یو جمع يفرد(

                                                                                                                                              
1. Dissenting Opinion of Judge Higgins, Advisory Opinion of 8 July 1996.
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(Ibid: 117) را فراتر از مفهوم حمله مسلحانه در قالب دفاع  یاتیح یحال، مفهوم منافع مل نیبا ا

 ریحمله مسلحانه معادل تداب کیدفاع مشروع در برابر  نکهیانکار ا وان،یبه نظر د. ع دانستمشرو

  (Ibid).است، دشوار است یاتیح یاز منافع مل تیحما يبرا يضرور

نیانییتعمقامدرخودآنکهبدوننمودهدییتأراهادولتیۀرودریملمنافعدامنهوانید

صورتخودازدفاعقیطرازتواندیمیاتیحیملمنافعازتیماحوان،یدنظراز. دیبرآدامنه

مفهوم با ضرورت و تناسب در  نیکه ا ياما تا حدود (Oil Platform Case, op. cit: 23).ردیپذ

یاتیحیملمنافعازتیحماتیمشروعخصوصدریینهارنظ ابد،ییحقوق توسل به زور تالق

ارجاع خواهد   آنهاموضوع به  نیکه اختالفات ناظر بر ا یالمللنیبییقضارا مراجع  هادولت

  (Ibid: 24).شد، صادر خواهند کرد

یاتیحیملمنافعازتیحمايبرايضروراقداماتمفهومکهاستگفتهیدرستبهوانید

در  وانید )60: 1382سیفی، (.شودیمشاملزینرازورازاستفادهبریمبتناقداماتواستمطلق

آگوستلیاواازشدهانجاماعمالنکهیابریمبناوگانداياوگاندا، ادعاها هیکنگو عل 2005يرأ

اوگانداکهچراندانست،هیتوجقابلراشده،انجاممشروعدفاعيراستادر1999يجوالتا1998

 یمل تیمداخله در صالح آنهااَعمالواستنمودهنقضراکنگوینیسرزمتیتماموتیحاکم

منشور4ماده2بنددرزوربهتوسلتیممنوعدیشدنقضامرنیا1.شودیشمرده م کنگو

دفاعویاتیحیملمنافعارتباطاحتمالازیآگاهبامتحدهاالتیا(ICJ Rep.1994: 11).باشدیم

ازحفاظتيبرايضروراقدامومشروعدفاعمیمفاهکهگرددآنازمانعخواستیممشروع

بهیدگیرسمتضمنریاخاقدامضرورتاحرازوافتهییمعنوحدتهیقضنیادریاتیحیملمنافع

المللنیبحقوقموجببهمشروعدفاععنوانبهمتحدهاالتیايسواززورازاستفادهتیمشروع

 المللنیبحقوقموجببهریاخحمالت  تیفقدان مشروع برریداوانیدمیبلکه تصم شد،یمعام

 وانید. بود زیمعاهده مودت ن 20ماده ) د(1از نقطه نظر بند  کایاقدام آمر یرستعام متضمن ناد

حفاظت از منافع  يبرا يمفهوم اقدامات ضرور نیب ارتباطر بو  رفتیمتحده را نپذ االتیاستدالل ا

  .فشرديپاعامالمللنیو مقوله استفاده از زور در حقوق ب یاتیح یمل

                                                                                                                                              
درکهداشتاظهار،1994فوریه3چاد،ولیبیسرزمینیاختالفبهمربوطقضیهدرهمچنیندیوان.1

تهدیدیازوربهتوسلعدمبابایدهستندخودملیمنافعدنبالبهکدامهرکهدولتدوسرزمینیاختالف

موضوعاتدرمداخلهعدموسرزمینیتمامیتملی،حاکمیتبهاحترامبامچنینهوطرفدوروابطدر

.      شودفصلوحلآمیزصلحطوربهداخلی
  Case Concerning the Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), Judgment of 3 
February 1994, P.11.
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اعتبارمسئلهباهادولتیاتیحیملمنافعازتیحمايبرايضرورریتدابنکهیااعالمباوانید

یعرفاصلبارايضروراقداماتکبارهیدارند،یپوشانبه عنوان اقدامات دفاع مشروع هم  آنها

  آنهابیترت نیو بد(Nicaragua case, op. Cit: 103)انگاشتکسانیخودازدفاعدرضرورت

.مطرح شده بود بیترت نیبه هم زین رانیا حیامر در لوا نیا. رار دادق ریسبک مورد تفس کیرا به 

(Replay and Defence to Counter-Claim, op. cit: 160)  
ضرورت و تناسب است،  طیمنشور، تابع شرا 51توسل به دفاع مشروع مقرر در ماده  استحقاق

نیا کهکندیماعالم1996تیمشوررأي41پاراگرافونیکاراگوئهرأي187پاراگرافدر  وانید

کهکردد خواهنیتضمرایاقداماتتنهامشروعدفاعآن،موجباست که به  خاصقاعده  کی

حقوقدرکهياقاعدهباشند،يضرورآنبهییپاسخگومنظوربهوبودهمسلحانهحملهبامتناسب

درکاراگوئهیندرکایآمرتیفعالیابیارزازپسوانید. استشدهمستقرومسلمیعرفالمللنیب

(Ibid: 24)تناسبوضرورتيارهایمعباارتباط
مزبور با  يهاتیفعالکهدهديرأتواندینم 1

  . شرط ضرورت صورت گرفته باشد تیرعا

هیقض147بند  در»تناسبوضرورت«اصول  یعنیالملل،نیبحقوقدرمشروعدفاعطیشرا

دولت  (ICJ Rep, op. cit: 147).ذکر شده است زین  ،"ندااوگاهیعلکنگومسلحانهيهاتیفعال

کهبود چرا  ریناپذ دفاعکشور  یتیامن تی، وضع1998اوگاندا، اظهار داشت که در سپتامبر 

بودند،اوگاندابهحملهآمادهکنگوشرقدرسودانوکنگوکیدموکراتيجمهوريروهاین

دفاعتیحاکمحقیقانوناعمالدروزرگ،بدیتهدنیابهپاسخدرکهکرداعالماوگاندا

اظهار داشت  نیچن همااوگاند (Ibid: 39).استنمودهخوديروهاینتیتقوبهمیتصممشروع

دفاع  يبرا ازیدر اوگاندا محدود به ن یشورش يروهاین يبرا ینظام یبانیپشت زانیو م تیماه

ینظاميهااتیعمل نیبنابرا (Ibid: 41).و فتح قلمرو کنگو یسرنگون يمشروع بوده است نه برا

سند  چیاظهار داشت، ه وانیاما د(Ibid: 108).شود هیدفاع مشروع توج یحق ذات توسطتواندیم

کنگو را  يروهاینمیرمستقیغایمیتوسط اوگاندا ارائه نشده است که حمالت مستق یهیقابل توج

:Ibid)برساندبه اثبات  دفاع  یتوسل به حق ذات ير براضرورت و تناسب مقر طیو شرا (146

اهداف  ن،یبنابرا)(Ibid: 146نشده است، تیاوگاندا رعا ینظام يروهایمشروع توسط ن

.ندارديسازگارالمللنیبحقوقدرشدهشناختهمشروعدفاعمفهومبااوگاندايهااتیعمل

(Ibid: 119) دفاعموقعدررارزوبهتوسلمنشور51مادهکهداشتر اظهاهیقض نیدر ا وانید

                                                                                                                                              
51مادهنبودنکاملوتناسبوضرورتبودنعرفیبحثبهحتصرابهدیواننیکاراگوئهرأيرد.1

.Ibid, Para.176, P.103           .استنمودهاشارهمنشور
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اجازه توسل  هادولتبهامرنیا. کندیمهیتوجمقرريهاتیمحدودچارچوبدرفقطمشروع

 (Ibid:148)دهدینممقررمواردازفراتررایتیامنویملمنافعاز  تیحفاظت و حما يبه زور برا

اوگاندا  لهیبه وساز آن است که توسل به زور در مقام دفاع مشروع  یحاک عینمود وقا دیو تأک

  .ستین هیبه اهدافش قابل توج یدستباب يبرا

وانید نیشیپ يها پروندهاز  یبه طور کل کاراگوئهین هیتوسل به دفاع مشروع در قض حق

 وانیاصطالح توسط د نیا يا به گونهیعنی. شده و دامنه و شمول آن کمتر شده است محدودتر

حقکردنوبیمعيبرایتوجهقابلضربهکیهیقضنیادرکهگفتتوانیفلج شده است و م

یحتویرقانونیغمشروعدفاعدرزوربهجانبه کیتوسلکهییجا. استشدهواردمشروعدفاع

.  استیرقانونیغزینباشدهمراهزوربامتقابلاقداماتکهییجادر (Hargrove: 141-142)

اصولآنچهویاتیحیملنافعمازحفاظتيبرايضرورریتدابنیبرسدیمنظربه

اقداماتوانید. نداردوجودترادفشودیمدهیناممشروعدفاعبرحاکمتناسبوضرورت

کردهمحسوبمشروعدفاعازترموسع راهادولتیاتیحیملمنافعازتیحمايبرايضرور

یملمنافعازتیحماکهرسدیبه نظر م (Ibid: 224. Oil Platform Case, op. cit: 23).است

راآنستیبایممفهومنیاریتفسدروانیدوداردمشروعدفاعازمستقلیمفهوم،یاتیح

  . دادیمقرارتوجهموردآنازفراترایمشروعدفاعطیشراواصولازمستقل

یبررسآنيهااز پاراگراف یکیدر  زیدفاع مشروع ن ئلهمس لیحاواریدیمشورتيرأدر

 حقر بمنشور،  51با استناد به ماده  زیدر سازمان ملل متحد ن 1لیدائم اسرائ ندهیمان. است شده

 چیه لیاسرائ وانیبه نظر د. کندیمدیتأکیستیدر توسل به زور در قبال حمالت ترور لیاسرائ

 نیا هیکه عل یدولت خارج کیدر خصوص وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به  ییادعا

کنترل مؤثر  يدارا لیاسرائ گرید ياز سو (Murphy, 2005: 62).ندارد واقع شده باشد، میرژ

داندیمموجهيدیتهدوجودلیدلبهراواریدساختوبودنیفلسطیاشغالنیسرزمبرابردر

1368يهاقابل انطباق با قطعنامه مسئلهنیا. ردیگیمسرچشمهیاشغالمناطقداخلازکه

 51با ماده  ه،یقض نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا تیدر نها وانید. ستین) 2001(1373و ) 2001(

یذاتحق: کندیماعالمحائلواریديرأ139در پاراگراف  وانید. ستیمنشور منطبق ن

امکاندولتکیهیعلمسلحانهحملهکیوقوعصورتدرتنهامشروعدفاعدرهادولت

دفاع  طیتحقق شرا يکه برا افتیرا در جهیتن نیا توانیممزبورپاراگرافاز. بودخواهدریپذ

                                                                                                                                              
1. Dan Gillerman
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 یکشور خارج کیحمله مسلحانه منتسب به  دیمشروع عالوه بر وجود حمله مسلحانه، با

یارتباطچیهحائلواریدهیقضبهمنشور51مادهکهداشتاظهاروانیددر انتها . باشد

بر خالف  واریگرفت که ساخت د جهینت يرأ 14و با  (ICJ Reports, 2004: 139)ندارد

  (Ibid: 154).استیالمللنیببشردوستانهحقوقژهیبه والملل،نیو مقررات حقوق ب نیمواز

درايهستههايسالحازاستفادهباخودازدفاعامکاناي،هستههايسالحقضیهدردیوان

هوظیفچندهرشک،بی.کرداختیارسکوتباشدخطرمعرضدرکشوریکبقايکهشرایطی

دیوانکهرسدمینظربهچنین. هابایستهنهواستموجودحقوقاساسبرقضاوتدیوان

  .استمنشور51مادهدرمندرجمشروعدفاعازمضیقتفسیرطرفدار

دولت به شکل حمله  کییاتیح یدفاع از منافع مل يبرا ياست که اقدام ضرور ممکن

امر هر چند در قالب دفاع مشروع قرار  نیا. نشودمنشور محقق  51مسلحانه مندرج در ماده 

از  تیبه عنوان حما مربوطهاقداماتهیتوجامکاننبودبرستینیلیدل نیااماردیگینم

راهادولتاراتیاختگسترهوان،یدریتفس. ستینمعاهده  کیمندرج در  یاتیح یمنافع مل

 توانیه به مطالب ذکر شده مبا توج. کردخواهدمحدودشانیتیامنیاساسمنافعازدفاعدر

نمودهتیحمامشروع،در پرتو حقوق دفاع  یاتیح یمنافع مل ازوانیدگرفت که  جهینت

.است
  

  یالمللنیبیدر پرتو نظم حقوق یاتیح یاز منافع مل تیحق حما يفایاست لزوم.3-5

توسلومیتعالباتباطاردریالمللنیبویملدیعقاتعادليزیناچطوربهیحتوانیديرأاثراتاگر

از  تیو حما دییدر تأ ییدهد، سهم و نقش بسزا رییتغ ندهیرا در آ هادولتهیعلبرزورازاستفادهبه

به نظر  (Falk: 112).داشتخواهدیاسیسيندهایفرادرمیرمستقیغصورتبهیقانونيادعاها

. دینمایالمللنیساخته و آن را ب رجخایملیمقوله را از نظم حقوق نیکرده ا یسع وانیکه د رسدیم

بهشدهقادروانیدودهیانجاموانیدیبررسبهکهمودتمعاهداتدريدیقنیچنوجودهرچند

خصوص،نیادروانیديها افتهیونگرشحال،هردراما. بپردازدآناندازچشمومفهوملیتحل

  .کردخواهددنبالراآنیآتهمشابموارددروانیدخودحداقلکهاستهیروازیتابع

یحتونکردهمنعرامفهومنیاازیالمللنیبیحتویملمختلفریتعابارائهاساسًاوانید

وابتناکهرسدیمنظربهاماننمودهاعالمعامویعرفياقاعدهراآنریتعبدرخوديهاافتهی

.Nicaragua Case, op)یعرفدقواعازیکیعنوانبهزوربهتوسلمنعبروانیدياتکا Cit: 247) 

کرد،خواهدنییتعرایاتیحیملمنافعنیاازتیحمادرهادولتاقداماتریمسکهياو آمره
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خودیاتیحیملمنافعازتیحمادرهادولتاقداماتکهکردهحاصلرایعرفوعامجهینتنیا

بهتوجهبامنظرنیااز. نباشدناسازگارآنقواعدباایوبودهالمللنیبحقوقپرتودردیبا

يشورايهاقطعنامهياجراومشروعدفاعحالتدرجززوربهتوسلمسلمویعرفتیممنوع

وبودهالمللنیبحقوقریمغا،یملاستیسایياستراتژنیاازیتهاجمینظامریتعبت،یامن

سازشلزومبرخصوص،  نیدر ا نواید. دولت مربوطه خواهد شد یالمللنیبتیمسئولموجب

  )121: پیشین(.است نمودهتوجهیالمللنیبجامعهمنافعباهادولتیملمنافعوتیحاکم

مسلحانهمفهومدرياریخودحقازهادولتاستفادهسوءازکورفوهیقضدرکهطور همانوانید

)،نمودمحکومراآناساسنیهمبروکردینگرانابرازآن Corfu Channel Case, 1949: 35) در

کیدرکهآنگاهیحتراهادولت یاتیح یاز منافع مل تیحما زین کاراگوئهیو ن ینفت يسکوها يرأ

المللنیبحقوقاصولخالفبرزوربهتوسليبرایهیتوجمنزلهبهشود،یمینیبشیپمعاهده

را  ياهیروکاراگوئهینيرأخالفبرمسلمًاینفتيسکوهايرأدروانیدرهگذرنیااز. رفتینپذ

یدوستمعاهده20مادهدرکهییمعنااز نوع  یبه عنوان اقدامات یهر عمل نظام هینهاد که توج انیبن

دفاعبهتوسلحقاجازهدولتبهکهمسلحانه،حملهوقوعبهاستملزومووابستهآمده1955

اشارهمفهومنیابهبردبکارینفتياسکوههیقضدروانیدکهیفرمولنیا. دهدیمرامشروع

شرط و  شیو بازدارنده، حمله مسلحانه پ رانهیشگیحق دفاع مشروع پ ندهیآ يادعاها يکه برا کندیم

بازدارنده مواجه  ایرانهیشگیدفاع مشروع پ مسئلهبا  وانید هیقض نیهر چند که در ا. شرط الزم است

(Caron, 2004: 558).نبوده است

  

  ینیسرزمتیحاکمنقضموقعدریاتیحیملمنافعبهتوسلرشیپذعدم.5- 4

نیاولعنوانبه، 1949یآلبانهیعلانگلستانکورفوتنگههیقضدريدادگستریالملل نیبوانید

مفهومیعنیالملل،نیبحقوقدرنیادیبنیمفهوممورددرستیبایمآن،بهشدهارجاعيدعو

بهاحترامکهکندیماعالموانیدابتداهماناز. کندر نظ اظهارینیسرزمویملتیحاکم

 ,The Corfu Channel Case).استالملل نیبروابطیاساسيها هیپاازیکیینیسرزمتیحاکم

1949: 4 and 35)يروینکهکندیممالحظه  ،یضمن قبول قصور دولت آلبان وانید نیچن هم

هیقضنیادر. استکردهتجاوزیآلبانتیحاکمبهو،کورفتنگهیروبنیمباانگلستانییایدر

 یاصول کل یبا برخ ت،یحاکم نیاما ا. دارد دیتأک تیبودن حاکم يبر انحصار وانیچند د هر

بریمبنیآلبانسؤالمورددروانید.شودیممحدوددوستانه،انسانمالحظاتازیناشیحقوق

13و12درکورفوتنگهیروبنیمدریآلبانيهاآبدرایتانیبرییایدريرویناقداماتنکهیا
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يرأدوبرابردريرأ14باکردهنقضراالمللنیبحقوقوینیسرزمتیحاکم، 1946نوامبر

 ایتانیبر يروهاین اتیعمل توانینمواستکردهنقضرایآلبانتیحاکمایتانیبرکهداشتاعالم

ازياوهیرا به عنوان ش اتیعمل نیا ایتانیدولت بر. ردک هیتوج ضرریبرا به منزله اعمال حق عبور 

 نکهیبا توجه به ا. ردیپذیرا نم یدفاع نیچن وانیکرده، که د هئارا 1ياریخودایخودازتیحما

دفاع  یعنیمنشور ملل متحد  51مطرح شد هنوز ماده  وانیتنگه کورفور در د هیکه قض یدر موقع

جستندیمخود توسل  یدفاع از منافع مل يبرا يگرید يهااهرازهادولتبودافتهیمشروع جا ن

يکشورهاانیمکندیماعالموانیدياریخودمفهوممورددر. بودمواردنیاازیکیياریخود

نیبنابراواستالمللنیبروابطيبرایاساسییمبنا،ینیسرزمتیحاکمبهاحتراممستقل

حقوقبهاحترامنیتضممنظوربهوانیدنیبنابرا. ردیذپینمراایتانیبراستنادموردياریخود

نقضایتانیبرییایدريروینعملکهکندیماعالمباشدیمآنرکنخودکهالملل،نیب

  )14-13: 1388بیگدلی، (.بودیآلبانتیحاکم

منشور  2ماده  4با توجه به بند  کاراگوئهیاوگاندا و ن هیکنگو عل هیدر قض نیچن هموانید

تیحاکماستقالل،هیعلزورازاستفادهایدیتهدازالمللنیبروابطدرهام کرد که دولتاعال

مللسازمانمنشوراهدافبامخالفکهیاعمالگریدوممنوعنددولتکییاسیسویارض

چیه: داردیممقررییکایآمريکشورهاسازمان18مادهمشابه،طوربه. کننديخودداراست

یلیدلهريبرام،یرمستقیغیحتایمیمستقطوربهدخالتحقهادولتازیگروهایویدولت

باتنهانهشدهذکرمطالب. نداردراهادولتگریدیخارجاییداخلموضوعاتدرباشد،که

داخلمسائلهیعلدیتهديبراتالشایومداخلهيها شکلگریددربلکهینظاميروینبهتوسل

و نامشروع  یرقانونیغ يو اقتصاد یاسیس ،یعناصر فرهنگ هیعل ایهادولتیداخلتیصالحدر

عناصر اجبار و زور در مداخالت ممنوع شده در هر مورد واضح و مبرهن است، استفاده . است

با  یعنیمیمستق ریو چه به صورت غ ینظام يرویو با توسل به ن میاز زور چه به صورت مستق

حکومت در قلمرو دولت  يبرانداز يبرا ها ستیترورو  میو مخالفان رژ انیکمک به شورش

(Nicaragua Case, op. cit: 205).است رمشروعیغمصداق مداخالت ممنوع شده و  گرید

  

  یاتیحیملمنافعافتادنخطربهموقعدرخودازدفاعواتیحادامهبهدولتحق.5-5

یماعالم، 1966هیژوئ8ياهستهيهاسالحهبتوسلایدیتهدبودنیقانونیمشورتهینظردروانید

منشور ملل متحد باشد و  4ماده  2بند  ریکه مغا ياهستهيهاسالحبازوربهتوسلایدیتهدکهکند

                                                                                                                                              
1. Self-help
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1استنامشروعویقانونریغد،ینماتیرعارا51مادهطیشراهیکلنتواند
(Nicaragua case, 1986: 94)

 :ICJ Rep)مسلحانه سازگار باشد، يهايریقابل اعمال در درگ مللال نیببا ضوابط حقوق  دیو با

تعهدات خاص مقرر در  زیبشردوستانه و ن الملل نیببا اصول و قواعد حقوق  ژهیبه و(1996:22

 نیبا ا وانید(Ibid: 105).شوندیممربوطياهستهيهابه سالح حًایکه صر یالزامات ریمعاهدات و سا

 يروهایاتفاق افتاده توسط ن یاوگاندا اظهار داشت که هر عمل نظام هیعل کنگو هیاوصاف در قض

نیاگفتتوانیمیحترسد،نظربهیقانونریغتواندیاوگاندا نم هیکنگو عل کیدموکرات يجمهور

(ICJ Rep, op cit: 304).شودیمهیتوجمنشور51مادهدرمقررمشروعدفاعیذاتحقبااعمال

 51و لذا حق دفاع مشروع مطابق ماده  اتیادامه ح يهر دولت برا نیادیحقوق بن انوید ن،یبنابرا

حقوقدرياقاعدهایاصلچیهکهداشتاظهارن،یچن هموانید. شناسدیم تیمنشور را به رسم

را  يگریهر سالح د ایياهستهيهاسالحبهتوسلایدیتهدبودنیقانونکهنداردوجودالمللنیب

تنهانهشود،یتلقموجهياهستهيهاتوسل به سالح نکهیا يبرا 2.منوط سازد یخاص به مجوز

درمشروعدفاعحقاعمالبودنیقانونکهیطیشراهیکلبلکهباشدیبحرانوحاددیباتیوضع

رو،نیااز. شودتیرعادیباضرورتوتناسبشرطجملهازدارد،یبستگآنبهالمللنیبحقوق

باشد،مشروعتواندیمياهستهيهاسالحبهتوسلایدیتهدازنیمعيموردنکهیازاحراشاخص

  .استقیمضومحدودکامًال

راياهستهيهاسالحازاستفادهیبازدارندگعملونیدکتربهاستنادباهادولتازياریبس

حمله  هیخود بر عل يارا بر ياهستهيهاسالحازاستفادهحقشهیهمودانندیممشروعویقانون

,Bekker).دارندیممحفوظ،یتیامنویاتیحیملمنافعافتادنخطرمسلحانه هنگام به  1997: 129)

جامعهدردیشدنظراختالفبهتوجهباوالمللنیحقوق ب یکنون تیبه وضع یکل یبا نگاه وانید

يهااز قطعنامه یبعض یبا بررسنیچن هم،ياهستهيهاحسالبهمیرمستقیغتوسلمورددریجهان

بهتوسلیعرفتیممنوعوجودبرداللتایآکه،ياهستهيهاسالحبارابطهدریعموممجمع

وياهستهيهاسالحمشکالتباارتباطدرقیعمینگرانرغمیعل(استياهستهيهاسالح

يهاسالحازاستفادهتیممنوعيبرایالمللنیبجامعهازیمیعظیگروهآشکارعالقهرغمیعل

)ياهستهکاملسالحخلعتکاملجادهدرجلوبهتوجهقابلگامکیبرداشتنوياهسته

                                                                                                                                              
دفاعآن،موجببهکهاستخاصقاعدهیکاین: نموداعالمنیکاراگوئهقضیهدردیوانکههمانطور.1

آنبهپاسخگوییمنظوربهوبودهمسلحانهحملهبامتناسبکهکردخواهدتضمینرااقداماتیتنهامشروع

.         استشدهمستقرومسلمعرفیالمللبینحقوقدرکهايقاعدهباشند،ضروري

.49-73بندهايايهستههايسالحنبودنیابودنقانونیبرناظرقواعد.2
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(Nicaragua case, حقوقدریحتنهویعرفالملل نیبحقوقدرنهرسدیمجهینتنیابه(94 :1986

وع بودن استفاده از سالح نامشر ایتیبه مشروعنیقیوقطعطوربهتواندینممعاهداتالمللنیب

ریزکشورآنيبقاواتیحادامهاصلدرکهخود،ازدفاعحادطیشرادریدولتتوسطياهسته

موردنیادروانید،(Nuclear Weapons, op. cit:105)کندحکمباشد،خطرمعرضدروسؤال

گاميجابه) یاتیحیلممنافعافتادنخطربهطیشرادرياهستهيهاسالحبهتوسلتیممنوع(

  1.کندیمسقوطپلهکیجلو،بهبرداشتن

کهوانیدیمشورتيرأبخشنیمهمتر: کهکندیماعالموانیديرأریتفسدرفالکچاردیر

بود  تیمشروع مسئلهکرده بودند،  ینیبشیپرايرأجهینتکه یکسانهمهرتیحوتعجبباعث

سالحازاستفادهایدیتهدوانیدم،یتصمنیابا. شدهحوزنیادردیجدنیدکترجادیاکه باعث 

بر  یقانون هیتک يبرا یاحتمالياستثنامشروط به  داندیمممنوعالمللنیبحقوقدرراياهسته

خطر  دردولت  کیو بقاء  اتیکه ح یدفاع مشروع، زمان حادطیتنها در شرا ،ییهاسالح نیچن

  (Falk, op. cit: 64).است

فقطياهستهيهاسالحازیقانونطوربهتوانندیمیمدعيهادولتکهرسدیظر مواضح به ن

که  یبحران تیفقط در وضع همآن، )یجمعمشروعدفاعخصوصاً (مشروعدفاعتیوضعدر

روزنهوزیگرراهکیعنوانبهامرنیا. کننداستفادهو خطر است،  دیدولت در حال تهد اتیح

بهتصورقابلیقانونحقتر،موشکافانهریتعببا. دیآیمحساببهیعمديهادولتيبراممکن

میتصمدریضمنطوربهرسدیم به نظرخودازدفاعدرياهستهيهاسالحازاستفادهایدیتهد

را) استخطردردولتيبقاکهیبحرانوحادیلیخطیشرادر (یحقنیچننیاکهوانید

  (Nuclear Weapons, Op. cit.: 97, Falk op. cit. 68)ستاشدهرفتهیپذکندیممحدود

 گذاردیمکنارراستمیبقرنیحقوقشرفتیپرسد،یمکشورهایاتیحیملمنافعبهیوقتوانید

یعباراتدروکندینمیتوجهآن است،  یاصل ییخود رکن قضا کهمنشور ملل متحد  مقرراتر بو 

 نینو المللنیمقررات حقوق ب نیخود را در مورد مهمتر دگاهید2یاسیسییگرا واقعازیحاکاًیقو

بودن  یرقانونیدر غ رد،یگیمقرارمدنظرياهستهسالحشدهشناختهآثارکهیوقت. کندیمابراز 

                                                                                                                                              
برداشتهدکتریننمودنروشنباارتباطدرجلوبهبلنديگامیکقضیهینادردیوانفالکریچاردعقیدهبه.1

دردیوانتصمیمیافت،خواهدادامهومطرحکارآمدومفیدمسیریکدرعمدتًادیوانبوسیلهفراینداینواست

ك.ر. رودمیشماربهعطفنقطهیکقضیهاین
Falk, Richard, “Nuclear Weapons, International law and the World Court: A Historic 
Encounter”, AJIL, Vol. 91, No.1, 1997, P.75.
2. Real Politic
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المللنیحداقل به تخلف از اصول و قواعد حقوق ب طیدر هر شرا ماند؛ینمیباقيدیتردآنها

  .استیقانونریغرو،نیاازوشدخواهدمنجر

داشته  ياقاعدهکهنداردوجودییاتکاقابلیحقوقستمیسچیهيرامانتریویقاضنظربه

ستمیسآنکهیتمدنیکلبیتخربهتواندیمکهکندقلمدادمشروعوموجهرایاقداموباشد 

راسلفستیمانبهرجوعباراهینظرنیاو. شودمنجردهد،یملیتشکرااستآنازیبخش

آن،بدونکه2»کنفراموشراهیبقوباشداشتهادیبهراخودتیانسان«نکهیبر ا یمبن 1شتنیان

  )380: بیگدلی، پیشین(.کندیميریگجهینتشود،یممطرحجهانمرگخطر
  

  ها دولتیاتیحیملمنافعبربشردوستانهوبشرحقوقاصوليبرتر.6-5

اصلگاهیجاریتفسدرراینشیب،19273لوتوسهیقضدريتردادگسیالمللنیبیدائموانید

بدانتوانیمآنتیاهمبهتوجهباکهنمودارائهیالمللنیبیحقوقنظمدرهادولتتیحاکم

حقوقکهيموارددرجزاساسنیابر. کرداطالقهادولتتیحاکمبهیلوتوسکردیرو

هادولتعمليآزادواستقاللبرتوانینمرایتیدمحدوگونهچیهباشد،نمودهمقررالمللنیب

بودنمحدوداصلباتقابلدرهادولتتیحاکماصلبهیمتکجوازفرض. نمودفرض

باتیبشرتیامنتقابلانعکاستقابلنیارد،یگیمقرارمسلحانهمنازعاتدریجنگيابزارها

انسان (بشردوستانهاتیضروراكاصطکگر،یديریتعببهواستحاکميهادولتیملتیامن

  .کشدیمریتصوبهرا) هادولت(ینظاماتیضروربا) بشرای

انیمازها،دولتپرداختهوساختهالمللنیبحقوقکهشودیممطرحسؤالنیاانیمنیادر

  بخشد؟یمتقدمراکیکدامها،دولتیاتیحیملمنافعوتیبشر

به  وانی، د1996یمشورت يرأ 105بند  نیچن همو  یم حقوقاز نظ یتوجه به برداشت لوتوس با

موجود  المللنیبحقوقکهکردهاعالمونمودهبازگشتهادولت یو منافع مل تیاصل حاکم

 زیرا ن یحیصر تیرا در مقام دفاع مشروع صراحتاً مجاز ندانسته، اما ممنوع ياهستهيهاسالحکاربرد 

تیمشروعبهوانیدیلوتوسدگاهیدن،یبنابرااستجوازبراصلچون. استنکردهینیبشیپبر آن 

راوانیديرأازبندنیادینباحالنیابا. دیانجامخواهدخودازدفاعدرياهستهيهاسالحکاربرد

يرأ39بنددرصراحتبهخودوانید. نمودریتفسيرأياجزاریسابهتوجهبدونوجداگانه

است،نامشروععرفایمعاهدهاساسبرنفسهیفکهرایسالح«: کندیماعالم1996یمشورت

                                                                                                                                              
1. Russell- Einstein Manifesto
2. Remember your humanity and forget the rest
3. PCIJ, The S.S Lotus (France v. Turkey), 1927. 
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تیمشروع مندرج در منشور است، مشروع یهدف يکه استفاده از آن در راستا لیدل نیا بهتوانینم

افتنیادامهوارد است که  وانیانتقاد بر د نیا. دینما هیرا توج لهیوس تواندینمواقع هدف  در» .دیبخش

جهان،درياهستهسالحمخربتوانشیافزاباکهشودیسبب م بخش،نیادریسلوتوکردیرو

  .ابدیشیافزااریبسیالمللنیبتیامنوصلحيریپذبیآسبیضر

همهدرهادولتکامليمحورتیحاکمباالزاماًیکنونیالمللنیبجامعهيمحوردولت

ییهانهیزمجملهازبشردوستانهحقوق. شدباینمهمراهیالمللنیروابط ب يهاعرصهوهانهیزم

احتراميارتقااساسبربلکهدولت،تیحاکمپاشنهبرنهالمللنیبحقوقتوسعهریمسکهاست

 هادولتاغلبکهیمنازعاتدربشرتیوضعيارتقاکهاستیعیطبواستاستوارتیبشربه

بر  زین نیدکتر. محقق خواهد شد  اآنهتیکاهش دامنه حاکم قیسازمان دهنده آن هستند، از طر

. به حقوق بشر و بشردوستانه البته به صورت آرام داللت دارد یلوتوس کردیقابل اعمال نبودن رو

آنچههردیبگوتواندینم یوود در حقوق بشر و بشردوستانه کس نیپروفسور گر دهیبه عق

وجدانينداهاوتیشرباصلرایزاستمجازاست،نشدهمنععرفایمعاهدهدرصراحتًا

يایگومارتنزشرطشوند،یمیفرضنیچنازمانعکههستندیقانونویحقوقعناصر،یعموم

در حوزه  ن،یبنابرا. استبشردوستانهحقوقحوزهدریلوتوسبرداشتوریتفسکاربردعدم

  .و نه وجود حق است تیمخاصمات مسلحانه، اصل بر ممنوع

خود را از  هادولتکهدانستیتیوضعخالقتوانینمرایتیامنویاتیحیملمنافعازدفاع

 دهینسنج د،یبدون ترد. بشردوستانه مبرا بداند المللنیبحقوقیناشدن نقضيبه هنجارها يبندیپا

يها افتهی. میشوقائل  تیخود بشر يکشور در برابر بقا کیيبقا يباالتر برا یتیاست که اولو

وضعیخیتارندیفرادرجلوبهیگامعنوانبهتوانیمراانویديرأدرمندرجيهنجار

دفاعیحتوياهستهيهاسالحنکهیادییتأدروبشردوستانهحقوقدریحقوقيها تیمحدود

ویتلقهستند،قانونتیحاکموالمللنیبحقوقمشمولوتابعیتیامنویاتیحیملمنافعاز

  .نمودریتعب
  

  وانیدمنظرازیاتیحیملمنافعيها شاخص. 7-5

منافع  فیخاص خود را دارا هستند، تعر یکه هر کدام منافع مل ایدولت در دن 200با حدود  امروزه

راخودازباالترياقتدارتکاملطولدرهادولتاز افراد،  یبه نظر بعض. است تیحائز اهم یمل

  آنهابه  توانندیمچگونهوارنددیمنافعچهکهکنندیمنییتعکشورهااستواضحرند،یپذینم

 نکیبا ع يهر کشور ،یاتیح یکشورها به منافع مل یوابستگ لیبه دل (Boucobza, 2005: 484).برسند
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به توافق در موضوعات  دنیموضوع رس نیاست که ا یهیبد 1.کندینگاه م مسئلهبه  یمنافع مل

يبراحاضرندکشورهاگفتتوانیمینوعبهیحتکند،یممواجهيجدمشکلبارایالمللنیب

جملهازگوناگونيهانهیزمدریالمللنیبياستانداردهاوارهایمعتیرعاازشتر،یبیملمنافعلیتحص

در  یمنافع مل نییتب يبرا يحد و مرز توانینمعملدرو  ،کنند یچیسرپبشرحقوقوستیزطیمح

  . نظر گرفت

یملمنافعبهنسبتکهیمتفاوتنگرشبهتوجهباتدولهرکهدهدیمنشانهادولتهیرو

بهخودزینزمانگذردربلکهکردهاریاختهادولتریساازمتفاوتيریتعبتنهانهداشته،خود

رایتیمحدودچندانخصوصنیادراساسًاآنکهبدونده،یازیدستگوناگونيریتعاب

وانیددرمطروحهيایقضادرکهاستهادولتمتفاوت  ریتعاب نیرو، هم نیاز ا 2.ندینمااحساس

بهراخوداقداماتهادولتکهچراشده،نموداریالمللنیباختالفبروزعاملعنوانبهزین

رایبرداشتنیچندهیدانیزيهادولتیولنمودههیتوجخودیاتیحیملمنافعازدفاععنوان

قواعدازیاساستخلفینوعبلکهیملعمنافازدفاعازفراترشدهخسارتلیتحمسببکه

  .اندانگاشتهالمللنیبحقوق

 يو سکوها کاراگوئهین هیراجع به قض يخواهان در اقامه دعو يهادولتتالشیتمامچندهر

به منزله  کایآمر جانبه کیرا نتوان بر اساس نگرش  کایآمر یبوده که اقدامات نظام نیبر ا ینفت

امر  نیبر هم زین وانیکرد و د یکشور تلق نیا یاتیح یاز منافع مل تیحما يبرا ياقدامات ضرور

دیقآنمتضمنمعاهدهراامرنیاصیتشخمرجعکهاستذکرانیصحه گذاشته است، اما شا

یعمومموافقتنامه21مادهاساسبرهادولتجانبه کیصیتشخرو،نیااز. کردخواهدنییتع

دیقنیاینیعویذهنریتفسنیبلیدلنیابهوانیدواستشدهشناختهمجازتجارت،وتعرفه

گات،موافقتنامهخالفبرمذکورموادکهدانستهیینهاریتعبمرجعراخودوشدهقائلکیتفک

وانید.(Nicaragua case, op cit: 106)اندندادهصیتشخآنکنندهاحرازرامعاهدهطرفکی

نکهیابهتوجهباکندیماظهار، 1927سپتامبر7لوتوس،هیقضدریالمللنیبيدادگستریدائم

                                                                                                                                              
ومتحدهایاالتبینتسلیحاتکاهشخصوصدر(سالتقراردادعقدکهداشتاعتقادکارترجیمی.1

اعتقاديچنینریگانرونالکهحالیدراستبودهآمریکاملیمنافعتأمینراستايدر) سابقشوروي

داخلدربسیاريکهحالیدردانستمیمصرملیمنافعراستايدررااسرائیلباصلحساداتانور. نداشت

.نداشتنداعتقاديچنینکردندتروررااوکهسانیکجملهازمصر

زمانحسببربایدرامنافعاینکهکردهاعالمصراحتًانیزنفتیسکوهايونیکاراگوئهرأيدردیوان.2

دررامنافعهمانشایدمفاهیماینپویائیکهچرا. گرفتنظردرموردنظردولتحمایتیاقداماتاتخاذ

.141صنیکاراگوئه،دعويماهیتدردیوان1986راي281بند.: ك.ر. ننمایاندساسیازمانیمقاطعدیگر
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حالنیابا. دهدقراربیتعقتحترايفرانسویکشتکهاستداشتهیملمنفعتوحقهیترک

را  هادولتعمليآزادحدوداست،عمليآزادنیاازکشورهااستفادهنحوهازنگرانکهوانید

 حیتصر وانید 1.با قواعد ممنوع کننده محدود شده استيدر موارد يآزاد نیا: کندیممشخص 

يامحدودهازکهاستنیاخواستهادولتازتوانیمکهيزیچتنهاصورتنیادرکهکندیم

  . نروندفراترکردهمیترستشانیصالحيبراالمللنیبحقوقکه

اضافه کرد  یمشروع جمعحمله مسلحانه و دفاع  نیدر رابطه ب کاراگوئهین يدر رأ نیچن هموانید

چیهیعرفالمللنیدر حقوق ب. حمله مسلحانه است یدولت است که قربان نیواضح است که ا: که

ازخودیابیارزاساسبردهدیجمعمشروعدفاعاجازهدولتکیبهکهافتیتوانینمراياقاعده

این  هادولتکهکندمیتأکیدنکتهاینبردیواننیبنابرا (Ibid: 195).استافتادهاتفاقکهیتیوضع

که چه عملی منافع اصلی و  کنندمشخصو انحصاري  جانبه کیصالحیت را ندارند که به صورت 

نیست که هر اقدامی را ناقض این منافع اساسی  هااساسی یک دولت است، این در اختیار دولت

. کنندخودداري) 1955هدنامه در اینجا ع(بدانند و به این بهانه از انجام تعهدات یک معاهده 

دولتانحصاردرریتفسکهکرداعالم... واوگانداهیعلکنگو،ینفتيسکوهاهیقضدروانید

 انیدر جر ییو نها یحقوق ریتفس وان،ید مورد نظرریکه تفس رسدیمنظربهاماست،یننفعيذيها

) هادولت(  آنهاسازندگان  يبراالمللنیبحقوققواعدریتفسحقگرنهاست، و ییقضا یدگیرس

منافع و  نیا هیاول صیتشخ. استمستترونهفتهیفعلیالملل نیبروابطذاتدرامرنیا ومحفوظ

صورت   آنهاتیاست که در پرتو حق حاکم هادولتاریاختدرامر،يباددرآن قیمصاد

قیمصادیینهاصیبلکه تشخ تسیو بند ن دیق ینبوده و ب يحق انحصار نیوجود، ا نیبا ا. ردیگیم

  .بودخواهدیقضائمرجعبا،یالمللنیباختالفبروزصورتدرذکرشده

مودتمعاهداتياجراوریتفسازیناشاختالفاتحلياجبارتیصالحنکهیابهتوجهبا

ریتفسیینهامرجعراخودتاافتیفرصتوانیدبودشدهجادیاوانیديبرا1956و1955

 یاست، حکم عام و کل وانیموضوع با د نیایینهاصیتشخ نکهیا حال،نیاا ب. دیانماعالم

موافقتنامه تعرفه و  21که در ماده ن همچنا نیبنابرا. باشدیمنبوده و مستند به معاهدات مودت 

يمنافع را به خود دولت ذ نیا صیمعاهده تشخ کیمقرر شده، ممکن است ) گات(تجارت 

رسدینخواهد بود هر چند به نظر م المللنیببا حقوق  ریمغا اریاخت ياعطانیا. دیاعطا نما ربط

حال، در مورد  نیبا ا. باشد المللنیبحقوقنیموازتیرعابادیباآنریتعبزینحالتنیادرکه

 وانید یقضائ هیدر رو توانینمدر صورت فقدان وجود معاهده،  دیق نیا فیو تعر صیتشخ

                                                                                                                                              
.1933سالدربلژیکوفرانسهبینژولیقضیه.: ك.رجملهاز1.
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 يفرارو يدولت چه بوده و چه خطر کییاتیح یمنافع مل نکهیا صیختش.افتیروشن  یپاسخ

مگرو  است(Ibid: 141)دولتکییذهنیتلقنهینیع اریآن قرار داشته، بر اساس شاخص و مع

صیتشخبهخصوصنیادرقضاوتوشدهمقررآنخالفاختالف،موردمعاهدهدرآنکه

هادولتمنافعنیباگرکهاستذکربهالزمنتهاادر. باشدشدهمنوطربطيذدولتجانبه کی

.شودیابیارزالمللنیبحقوقچارچوبدردیباتعارضباشد،داشتهوجودمنازعهکی

(Lowenfeld, 1995: 50)آزاد  ادهار ولیمبه  ستینبانیادیبن يهاارزشیبرختیرعاواحترام

شدهییشناساالمللنیبدر حقوق  هادولتیتمامدغدغهعنوانبهبلکهشود،واگذاشتههادولت

  (Simma, 1994: 233).شودمقرراجراضمانتآنيبراو

  جهینت

خالء  کیموجبیاتیح یتوسل به منافع مل کهمیریگیمجهینتشده،مطرحمباحثبهتوجهبا

اگر چه . کندیمواردلطمهالمللنیبحقوققواعدياجرایحتوتیرعابهيحدتاوشدهیحقوق

رسدیمنظربهتیحمادرخورموارد  یخود در برخ یاتیح یحفظ منافع مل بههادولتتیحساس

اصولواقعبهکهوانید يهاآموزهازملهمباالمللنیبحقوقیجیتدرتوسعهونیتدوروندکنیل

یملمنافعمنطقکه،دهدیمنشانشوندیممحسوبیالمللنیبدیجدیحقوقنظمدريراهبرد

 دیو با باشدداشتهتواندینمدیجدیالمللنیباستیسدریگاهیجاومحملهادولتمطلقیاتیح

و در  یالمللنیجامعه ب اتیباشد که در بستر تحوالت و مقتض یمصالح جمع تیمحدود به رعا

  . حقوق شکل گرفته است نیقالب مواز

 یاتیح یمنافع مل قلبشانساساًاکهاستیگرانیبازمحصولالمللنیبحقوقگفتتوانیم

از موانع و  اند،شده ترپررنگیجهان نیمشابه که بعد از نظم نو میو مفاه یاتیح یمل منافع. است

بهانهبههموارههادولت. استالمللنیبحقوقشرفتیپوتوسعهراهدرموجوديهايدشوار

وکنندیماعمالالمللنیق بو قواعد حقو نیبر مواز ییهاتیمحدودخودیاتیحیملمنافع

و  م،یینماالمللنیبحقوقيفداویقربانراخودیملمنافعوتیامندینباماکهدینمایماظهار

 یحقوق نیو مواز یسپر در مقابل تعهدات قانون کیمثابهبه  یاتیح یهمواره با توسل به منافع مل

تعهدات  د؛ینمایمدفاعهادولت یاتیح یبه قول هانس مورگنتا که از منافع مل .مییجوتوسل 

به نظر (Morgenthau, 1951: 144).فرود آورد میکمر تعظ یدر مقابل منافع مل یستیبا یقانون

يمعنابهنیاد،ینمایممراعاتزینیاتیدر مواقع ح یرا حت یقانون نیکه مواز یدولت وان،ید

در حفظ و مراعات  هادولتیملنفعست،ینالمللنیبحقوقيبرایملمنافعکردن یقربان
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 یاتیح یمنافع مل یالمللنیبییقضاهیرو. است یحقوق نیو اجتناب از نقض مواز یتعهدات قانون

نظربه. اندمعدودیاتیحیملمنافعيتئوربهقائلهادولتخالفبربلکهکنند،ینم نقضراهادولت

 يهامتشکل از دولت یالمللنیبجامعهدرهادولتنیادیبنحق،یاتیحیملمنافعازتیحماوانید

يهنجارهاگذاشتنکناردرعمليآزاديمعنابه،صرفًا حقنیاما نفس وجود ا. حاکم و برابر است

یسعهموارهآن،آثاروهادولتتیحاکمبهاحترامبردیتأکباوانید. ستین یالمللنیبیحقوق

عرفوتعهداتالشمول،عامیحقوقيهاارزشبه  کهکندر یتفس یرا به نوع یمنافع مل کرده

با موضوع منافع  یکسانیبرخورد نسبتاً  ش،یخو تیفعال ریدر س وانید. وارد نشود ياخدشهالمللیبین

فراز از تعهدات و نقض اصول  يبرا يبه عنوان ابزار  آنهادر طول زمان به  جًایداشته است و تدر یمل

به عنوان  ،يدادگستر یالمللنیبوانیدیدگیرسيبرایمانعمثابهبهالملل،نیو قواعد حقوق ب

توجهنامشروعزوربهتوسلهیتوجيبرايابزارعنوانبهآخردرونقض معاهدات  يبرا یهیتوج

ییقهقراریسکینیادهند،یو مشروع جلوه م یحال اقدامات خود را قانون نیو در ع نموده است

از  یو حتم یقطع ریتفس کینهیزم نیدر ا وانید ياگرچه آرا. دیآیمبه شمارالمللنیبحقوقيبرا

مواردنیکارآمدترازواقعدرونیمؤثرترازیکیرسدیمنظربهاماست،ینالمللنیحقوق ب

 تیاز منازعه و حاکم يریو جلوگ دیبا تحد المللنیبنظامشاخصوبرجستهمنافعنیبيسازگار

  .است یمل

 یو منافع مل تیاز آن است که در رابطه حاکم یحاک يدادگستریالمللنیب وانیديآرا

مقدمویاولوجاهتکهاستیالمللنیبینظم حقوق نیا ،یالمللنیبیحقوقنظمباهادولت

راهادولتیجمعیتراضحاصلعمل،درتواندینمآنجینتاوتیحاکمازیملریتعبوداشته

خودیاتیحیملمنافعازتیحمادرهادولتحقها،پروندهازکدام چیهدروانید. بگذاردکنار

المللنیبا حقوق ب نفسهیفرارا منکر نشد و آن  یالمللنیبیحتویملمختلفریتعابارائهو

وشناختهتیرسمبهرایحقنیچنوجودیحیتلوصورتبهعکس،بهبلکه. استندانستهریمغا

بهتوجهبانیبنابرا. استدادهقرارمدنظرالمللنیبحقوقپرتودرراحقيفایاستتیفیکتنها

بهالمللنیبروابطدرهادولتتوسطفعلتركایفعلت،یوضعهربهاستنادوان،یديآرا

صورتبهآنخالفبرالمللنیبحقوقدرمگراستمشروعومجاز،یاتیحیملمنافعاستناد

  .باشدداشتهوجودياقاعدهیضمنایحیصر
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