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چکیده
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علیه تأسیسات هستهای در لوای نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه را نقد نموده و مغایرت
آن را با قواعد و مقررات حقوق بینالملل مورد بررسی قرار داده است.
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مقدمه
از بدو پیدایش صنعت و فناوری هستهای ،امنیت و تعرضناپذیری تأسیسات و مراکز هستتهای از
جمله دغدغههای اصلی دولتها و محافل بینالمللی محستو

متیشتده استت .احتمتال حملته

مسلحانه یا نظامی به این تأسیسات و مراکز و یا تهدید حمله به آنها به دالیتل نظتامی ،امنیتتی یتا
دالیل دیگر ،از جمله خطراتی بود که این امنیت و تعترضناپتذیری را همتواره تهدیتد متیکترده
است .در بروز و تشتدید نگرانتیهتا و حساستیتهتای جامعته بتینالمللتی نستبت بته امنیتت و
تعرضناپذیری تأسیسات و مراکز هستهای ،حمالت و تهدید به حمالت مسلحانه رژیتم استرالیل
علیه تأسیسات هستهای برخی کشورها واقع در منطقه خاورمیانه نقش اساسی داشته استت .رژیتم
اسرالیل در سال  ،2922تأسیسات هستتهای اوزیترا یتا تمتوز عتراق ) (Damato, 1983: 584و
 8112تأسیسات هستهای سوریه در الخیبر را ) (Gowers, 2011: 263هدف حمتالت مستلحانه و
نظامی خود قرار دارد .در طول تاریخ نسبتاً کوتتاه صتنعت و فنتاوری هستتهای ،وقتوع دو حملته
نظامی بینالمللی علیه تأسیسات و مراکز اتمی ،رقم باالیی محسو

میشد .این در حالیستت کته

مقامات و دولتمردان آن رژیم همچنان به تهدیدات خود مبنی بر حملته مستلحانه بته تأسیستات
هستهای دیگر کشورها ادامه میدهند .در سالهای اخیتر ،ایتران از جملته کشتورهایی استت کته
دولتمردان و مقامات اسرالیل بارها تأسیسات و مراکز هستهای آن را تهدید به حمله نمتودهانتد .در
خصوص تهدیدات اخیر آن رژیم علیه تأسیسات هستهای ایتران متیتتوان بته ااهتارات بنیتامین
نتانیاهو در  5مارس  8128اشاره کرد که ااهار داشت« :من میخواهم توضیح دهم چرا نبایتد بته
ایران اجازه داده شود توان هستهای خود را توسعه دهد ...دولت یهود هرگز اجازه نخواهتد داد
آنهایی که در صدد نابودی ما هستند به ابزاری جهت حصول به هدف خود نایل گردنتد .ایتران
هستهای باید متوقف شود» ) .(Sarvarian, 2012: 3در نشستت ستاتامبر  8128مجمتع عمتومی
سازمان ملل نیز نتانیاهو یک بار دیگر تأسیسات هستهای ایران را تهدید به حملته نظتامی کترد
).)UN General Assembly Session, 2012, 27 Sept
سئوالی که در ارتباط با این حمالت مطرح میشود ایتن استت کته آیتا حقتوق بتینالملتل
موجود حمالت مسلحانه یا تهدید به حمالت مسلحانه علیه تأسیسات و مراکز هستهای را منتع
نموده است؟ به فرض وجود چنین ممنوعیتی ،چه سازوکارهایی برای برخورد با چنین حمالت
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و تهدیداتی پیشبینی شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت حقوق بینالملل معاصر ،بتر
ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای به عنوان یکتی از مصتادیق
اصل ممنوعیت توسل یا تهدید توسل به زور در روابط بینالملل تأکید نموده و رویه بینالمللی
نیز بر آن صحه گذاشته است .در عین حال ،تضتمین اجترای ایتن ممنوعیتت مستتلزم تشتریح
قواعد حقوق بینالملل و پاسخ به برخی ابهامات و بستن مجاری ستوء استتفاده در ایتن زمینته
میباشد.
مقاله حاضر طی مباحث جداگانهای ،مبانی حقوقی این ممنوعیتت و متوارد مغتایرت آن بتا
قواعد و مقررات حقوق بینالملل را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

الف .مغایرت با اصل ممنوعیت توسل به زور
هرچند تالشهای بینالمللی حقوقی برای ممنوعساختن جنگ ،درگیریهتای مستلحانه و اعمتال
زور در روابط بینالملل به سالهای قبل از  2995و تصویب منشور ملل متحد برمیگردد( ،ضیایی
بیگدلی ،)29-2 :2921،اما این منشور ملل متحد بود که برای نخستین بار به صورت عام الشتمول
و در قالب سند تأسیس سازمان بینالمللی عام ،ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالملتل را بتا
هدف تحکیم بیشتر پایههای صلح و امنیت در جهان مقرر نمتود .قبتل از منشتور ،پیمتان بریتان–
کلو توانسته بود یکی از مصادیق –البته مصداق مهم– توسل به زور که جنتگ باشتد را ممنتوع
نماید ،اما با تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو ،هر نوع توسل به زور از سوی
دولتی علیه دولتی دیگر ،به غیر از سه مورد استثنایی –دفاع مشتروع در چتارچو مقتررات متاده
 ،52اقدامات جمعی در پرتو مقررات ماده  98و اقدام به موجب مقتررات متاده  212کته در حتال
حاضر دیگر موضوعیت ندارد -ممنوع اعالم گردید .در مقایسه با جنتگ ،توستل بته زور گستتره
شمول وسیعتری دارد و به غیر از جنگ ،درگیریها و منازعات دیگری را که متضمن کتاربرد زور
است ،شامل میگردد.
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امروزه ،ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند  9ماده  8منشور ملل متحد ،از جمله قواعتد عرفتی
(زمانی )21 :2929 ،و آمره 2بینالمللی به شمار میآید ) . (ICJ Reports, 1986: 190ستنگ بنتای
صلح ،قلب منشور ملل متحد و قاعده بنیادین حقوق بینالملل ،تعبیرات دیگری است که برخی از
حقوقدانان در مورد این اصل به کار بستهاند ) .(Radelzh, 1982: 267حمله مسلحانه (اولیه و نته
در مقام دفاع مشروع یا اقدام بر اساس ماده  98منشور) یک دولت علیه تأسیسات هستهای دولتت
دیگر در تغایر با اصل مذکور بوده و ناقض آن محستو متیشتود .اجمتاع حقتوقدانتان ،حملته
مسلحانه و نظامی دولتی علیه قلمرو دولت دیگر را از مصادق بارز و مسلم کاربرد زور در روابتط
بینالمللی ) (Sloss, 2003: 52و نقض منشور ملل متحد قلمداد نموده است .در قطعنامههتایی کته
شتورای امنیتت ) (UNSC/Res 487, June 1981و مجمتع عمتومی

)UNGA Res 36/27, 13

 ،(UNGA Res /36 /9 10 November 1983 ،November 1981سازمان ملل و همینطور آژانتس
بینالمللی انرژی اتمی ) (IAEA.GC(xxv)/643,30 June 1981در قضیه حمله مستلحانه استرالیل
به راکتور هستهای عراق صادر کردند ،هر سه نهاد بینالمللی صراحتاً تصریح نمودهانتد کته حملته
مسلحانه بینالمللی به تأسیسات هستهای ،ناقض مقررات منشتور ملتل متحتد و اصتل ممنوعیتت
توسل به زور در روابط بینالمللی محسو

میشود (رضایی .)92 :2922 ،این سه نهاد بینالمللی،

در قطعنامههای خود اعالم کردهاند که حمله اسرالیل به راکتتور هستتهای عتراق نقتض مقتررات
منشور از جمله مقررات اصل فوق بوده است .با وجود چنین رویه بینالمللی ،به سختی متیتتوان
نظر حقوقدانانی چون داماتو را پذیرفت که ااهار داشته است« :حمله اسرالیل حمله علیه تمامیتت
ارضی 8و استقالل سیاسی عراق محسو

نشده و نقض بند  9ماده  8منشور تلقی نمیگردد ،زیترا

اسرالیل (با این حمله) قصد تغییر مرزهای عراق و به مخاطره انداختن استتقالل سیاستی عتراق را
نداشته است» ).(Damato, 1983: 586
سئوالی که در ادامه این بحث مطرح میشود این است که آیا حمله مسلحانه بته تأسیستات
کشورها میتواند موجد حق دفاع مشروع برای دولت مورد حمله در برابر دولتت حملتهکننتده
باشد؟ همچنین ،آیا انجام چنین حمالتی میتواند عمل تجاوز یا تهدید و نقتضکننتده صتلح و

1. Jus Cogense
2. Territorial Integrity
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امنیت بینالمللی محسو

شده و موجبات توسل به اقتدامات دستتهجمعتی (تحتریم و اعمتال

زور) بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد را فراهم آورد؟
ااهر و اطالق مقررات ماده  52منشور ملل متحد به سئوال اول پاسخ مثبتت متیدهتد .بتر
اساس این ماده ،شرط ایجاد حق دفاع مشروع برای یک دولت این است کته از جانتب دولتت
دیگری هدف حمله مسلحانه 2قرار گیرد .در این ماده ،عبارت حمله مسلحانه مطلق بوده و هتر
نوع حمله مسلحانه ،منجمله حمله به تأسیسات هستهای یک کشور را شامل میشتود .قطعنامته
تعریف تجاوز ،مصو

مجمع عمومی سازمان ملل نیز حمله نظامی و مسلحانه علیه تأسیستات

هستهای واقع در قلمرو یک کشور را از مصادیق بارز حمله مسلحانه به مفهوم مقرر در ماده 52
منشور به شمار آورده است ).(Sloss, 2003: 51
در قضیه حمله  2922اسرالیل به تأسیسات هستهای عتراق ،هرچنتد بته جهتت مالحظتات
سیاسی ،شورای امنیت ،مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس بینالمللتی انترژی اتمتی صتراحتاً
حق دفاع مشروع عراق در برابر حمله رژیم اسرالیل را تأیید ننمودنتد ،امتا بتا اعتالم اینکته آن
حمله ناقض مقررات منشور ملل متحد و عمل تجاوز قلمداد شده و برای عراق حتق دریافتت
غرامت ایجاد میکند ) ،(UNSC/Res 487, June 19/1981: 6به طور ضتمنی بتر وجتود چنتین
حقی صحه گذاشتند .در رویه بینالمللی قضایی نیز منع صریحی بر حق دفتاع مشتروع دولتت
حملهشونده در چنین شرایطی مشاهده نمیشود .هرچند دیوان بینالمللی دادگستتری در قضتیه
نیکاراگوله علیه آمریکا در تفسیر خود از مقررات متاده  52و مفهتوم «حملته مستلحانه» ستعی
نموده است موارد توسل دولتها به حق دفاع مشروع را محدود به حمالت مستلحانه گستترده
نموده و ابراز نماید « هر کتاربرد زوری الزامت ًا حملته مستلحانه بته مفهتوم منتدرج در متاده 52
محسو

نمیشود» ) (Nicaragua Case , ICJ Reports, 1986: 14و باید بتین اشتکال کتاربرد

زور شدید و کمشدت قایل به تفکیک شد و تنها کاربرد زور در حد گسترده و شدید را واجتد
وصف حمله مسلحانه ) (Taft, 2004: 298-299به مفهوم مندرج در ماده  52و ایجادکننده حتق
دفاع مشروع برای دولت مورد حمله دانست ،اما این ااهارات نمیتواند بته صتراحت بتر نفتی
حق دفاع مشروع دولتها در مواردی که تأسیسات هستهای آنها هتدف حملته مستلحانه قترار
1. Armed Attack
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میگیرد داللت نماید .در این قضیه ،دیوان مشخص نمیکند که اگر کتاربرد زور واجتد وصتف
حمله مسلحانه نباشد ،چه حقی برای دولت هدف حملته واقتعشتده متصتور استت .در چنتین
وضعیتی ،به نظر قاضی سیما ،که واقعبینانه به نظر میرسد ،میتوان بته توستل بته زور نظتامی
محدود در قالب اقدامات متقابل متوسل گردید (نژندیمنش.)99 :2929 ،
در عین حال ،در خصوص اینکه آیا حمله مسلحانه یک دولت به تأسیسات هستهای دولت
دیگر ،تجاوز یا تهدید و نقص صلح قلمداد میشود و میتوانتد زمینته حقتوقی اقتدام جمعتی
سازمان ملل علیه دولت حملهکننده را به موجب مقررات فصل هفت منشور ملل متحتد فتراهم
آورد ،میبایست گفت مقررات منشور معیار مشتخص و مستتحکمی در ایتن خصتوص معتین
ننموده و تشخیص تهدید یا نقض صلح و وقوع تجاوز را به صالحدید شورای امنیتت واگتذار
کرده است (ماده  .)99البته ،شورا در تشخیص خود ملزم است حقتوق بتینالملتل و عتدالت را
رعایت نماید (شریف .)21 :2929 ،در قضیه حمله اسرالیل به راکتور هستتهای عتراق ،هرچنتد
شورای امنیت حمله پیشدستانه اسرالیل بته عتراق را تهدیدکننتده صتلح و امنیتت بتینالمللتی
دانست ،اما اقدامی علیه اسرالیل بر اساس فصل هفت منشور بته عمتل نیتاورد .در ایتن قضتیه،
شورای امنیت شدت و پیامدهای حمله اسرالیل را بته انتدازهای ندانستت کته مستتلزم واکتنش
جمعی در چارچو

مقررات فصل هفت منشور گردد .در اغلب موارد ،مبنای تشخیص و اقدام

شورای امنیت بر اساس فصل هفت ،نه مالحظات حقتوقی متتقن ،بلکته مالحظتات سیاستی و
صالحدید اعضا یا برخی از اعضای دایم بوده است .اگر غیتر از ایتن متیبتود ،شتورای امنیتت
نمیبایست در قضیه الکربی که شدت آثار آن بر صلح و امنیت بینالمللی بیشتر از حمله رژیتم
اسرالیل به تأسیسات هستهای عراق نبود ،صرف امتناع دولت لیبی از تسلیم دو مظنون به انفجار
هواپیمای پان امریکن بر فراز الکربی را تهدید علیته صتلح و امنیتت بتینالمللتی قلمتداد و آن
دولت را تحریم هوایی

مینمود ).(UNSC/Res, 748, 31 Mar 1992

اتکای شورای امنیت بر مالحظات غیر حقوقی و بر اساس صالحدید سیاسی عملنمتودن،
میتواند این امکان را فراهم آورد که در آینده و در جریان حمله به تأسیسات هستتهای مشتابه،
شورا بر اساس فصل هفت اقدامی علیه آن نماید .جامعه بینالمللی برای اینکه این صالحدید و
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غیر حقوقی عملنمودن شورا در زمینه تشخیص تجاوز 2را محدود نماید ،قطعنامهای را در سال
 2929تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز از طریق مجمع عمومی سازمان ملتل» بته تصتویب
رسانده است

).(UNGA Resolution 3314(XXIX), 14 December, 1974

این قطعنامه که اعتبار کلی آن را دیوان بینالمللتی دادگستتری در قضتیه نیکاراگولته متورد
تألید قرار داده ،معیارهایی را برای تشخیص تجاوز تعیین نموده است .قطعنامه متذکور ،حملته
نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو زمینی ،دریایی یا هوایی دولت دیگر را بدون اینکته دولتت
حملهکننده رسماً اعالم جنگ نماید ،واجد وصف عمل تجاوز دانستته استت .بتا وجتود چنتین
قطعنامهای که به تصویب اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بتینالمللتی رستیده استت ،بته
سختی میتوان پذیرفت حمالت مسلحانه و نظامی یک کشور علیه حستاستترین تأسیستات و
فعالیتهای هستهای دولت دیگر عمل تجاوز ،تهدید یا نقض صلح قلمداد نگردیده و تنبیهتاتی
از جانب جامعه بینالمللی برای آن متصور نباشد.

ب .مغایرت تهدید به حمله با حقوق بینالملل
تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای از جملته مصتادیق بتارز تهدیتد بته زور در روابتط
بینالملل محسو میشود .ممنوعیت تهدید توسل به زور از دستاوردهای منشور ملل متحتد استت
و قبتتل از آن چنتتین ممنتتوعیتی در حقتتوق بتتینالملتتل پتتیشبینتتی نشتتده بتتود ).(Sloss, 2033: 51
تدوینکنندگان منشور ملل متحد با هدف تقویت و تحکیم بیشتر مبانی صلح و امنیت بتینالمللتی در
جهان به هنگام بحث و بررسی ممنوعیت زور و جنگ در روابط بینالملل به این نتیجه رستیدند کته
تهدید توسل به زور نیز همانند خود توسل به زور میتواند پایههای صلح و امنیت بتینالمللتی را بته
مخاطره اندازد و از این رو بود که ممنوعیت تهدید توسل به زور در بند  9ماده منشور مقترر گردیتد.
امروزه ،ممنوعیت تهدید توسل به زور همانند ،ممنوعیت توسل به زور ،از جمله قواعتد عرفتی و بته
نظر برختی از حقتوقدانتان آمتره بتینالمللتی بته شتمار متیآیتد ) .(Green, 2011: 285استتثنالات
پیشبینیشده در مورد ممنوعیت توسل به زور در حقوق بتینالملتل در خصتوص اصتل ممنوعیتت
تهدید به زور نیز مصداق دارد .بر اساس حقوق بینالملتل عرفتی و منشتور ملتل متحتد ،تهدیتد بته
1. Aggression
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زوری که در مقام دفاع مشروع ،اقدام امنیت جمعی و اقدام متقابل 2صورت گیترد ،مجتاز و مشتروع
بوده و غیر آن ممنوع و نامشروع است .دیوان بتینالمللتی دادگستتری در قضتیه مشتروعیت کتاربرد
سالحهای هستهای این موضوع را اینگونه تأیید میکند:
«تمام تهدید به زورها فی نفسه به نقض بند  9ماده  8منجر نمیشود ...اگر کاربرد زوری فی نفسته
نامشروع باشد ،تهدید به کاربرد آن نیز نامشروع خواهد بود» ).(ICJ, 1996: 47
بنابراین ،چون اصل حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای نامشروع و بر اساس حقوق بینالملتل
ممنوع است ،تهدید به انجام آن نیز اساساً نباید مجاز شناخته شود .رویته شتورای امنیتت ،مجمتع
عمومی سازمان ملل و همینطور آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قضیه حمله مستلحانه استرالیل
به تأسیسات هستهای اوزیرا عراق مؤید این استنتاج استت .در ایتن قضتیه ،شتورای امنیتت در
قطعنامه  922خود ،مصو

 29ژولن  ،2922پس از اعالم اینکه حملته استرالیل نتاقض مقتررات

منشور ملل متحد بوده و محکوم است ،از استرالیل متیخواهتد از تهدیتد بته ارتکتا

حمتالت

مسلحانه مشابه در آینده امتناع نماید .مجمع عمومی و آژانس بینالمللی انترژی اتمتی نیتز چنتین
درخواستی را از اسرالیل متیکننتد ) .(UNGA/Res-36/27,1981: 2 GC(XXIX),1985: 4از ایتن
رو ،با وجود چنین درخواستی از سوی این سه نهاد بینالمللی مبتنی بتر امتنتاع آن رژیتم از ادامته
تهدیدات علیه تأسیسات هستهای ،نمیتوان به آسانی تهدید بته حملته مستلحانه علیته تأسیستات
هستهای را تهدید مشروع و قابل توجیه قلمداد نمود.

ج .نبود مبنای حقوقی برای استناد به دفاع مشروع پیشدستانه
حمالت مسلحانه رژیم اسرالیل علیه تأسیسات هسته ای یا تهدید به انجام چنین حمالتی بته
استناد نظریه دفاع مشروع پیشدستانه انجام شده است .در این خصوص ،اسرالیل در  2ژولن
 ،2922بیانیه ای در خصوص توجیهات حمله مسلحانه خود به تأ سیسات اوزیرا

صادر کترد

و در آن اعالم نمود« :اسرالیل الزم می داند افکارعمومی را در متورد دالیتل حملته ختود بته
راکتور اوزیرا

روشن نماید .ما برای مدتها ب ا نگرانی شدید ستاخت راکتتور اوزیترا

را

دنبال میکردیم .منابع موثق به ما اعالم نمودند که هدف آن راکتور ،بر ختالف اعالمیتههتای
1. Counter Measure

حقوق بین الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 821

صادره از سوی عراق ،تولید بمبهای هسته ای است .هدف این بمب ها اسرالیل است و ایتن
صریحاً توسط حاکم عراق ااهار شده است ...منابع بستیار موثتق ،دو تتاریخ اوایتل جتوالی
 2922و اوایل ساتامبر  2922را به عنوان تاریخ تکمیل ساخت راکتور به ما اعالم نمتودهانتد.
در صورتی که راکتور در ارف مدت زمان کوتاهی عملیاتی میشتد ،استرالیل نمتیتوانستت
تصمیم به نابودی آن بگیرد ،زیرا نابودی آن امواج وسیعی از رادیو اکتیویته را بر فراز بغتداد
روانه می کرد .از این رو ،ما مجبور به دفاع از خودمان در مقابل ساخت بمب اتمی در عتراق
شدیم»...

).(Israeli Statement of 8June, 1981, in UN Security Council

سئوالی که در این ارتباط میتواند مطرح شود این است که آیا چنتین نظریتهای در حقتوق
بینالملل که مبنای چنین حمالتی شده است ،توجیه و مشروعیت قانونی دارد؟
مقررات حقوق بینالملل موجود و همینطور رویه بینالمللی ،مشروعیت چنین نظریهای را
توجیه یا تأیید ننموده و حمله به تأسیسات هستهای کشتورها بته بهانته دفتاع پتیشدستتانه 2را
مشروع ندانسته است .ماده  52منشور ملل متحد ،به عنوان یکی از استتثنالات اصتل توستل بته
زور ،شرایط خاصی را برای ایجاد حق دفاع مشروع و توسل به آن پیشبینتی نمتوده تتا متوارد
توسل به زور در جامعه جهانی که تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی است ،به حداقل ممکن
برسد .به موجب ماده  52منشور ملل متحد ،شرط ایجاد حق دفاع مشروع وقوع حمله مسلحانه
علیه دولت مدعی حق دفاع مشروع است .اگر دولتی هدف حمله مستلحانه واقتع نشتود ،حتق
دفاع مشروع برای آن ایجاد نمیگردد .با وجود چنین نصی که هدف آن تقلیتل تتا حتد ممکتن
موارد توسل به زور در جامعه بتینالمللتی استت ،بته ستختی متیتتوان نظریته دفتاع مشتروع
پیشدستانه را به عنوان مبنای حقوقی حمله به تأسیسات هستهای دیگر کشورها توجیه نمود.
رویه ارکان سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در محکومیت حمله اسرالیل
به تأسیسات هستهای عراق نیز مؤید رد نظریه دفاع مشروع پیشدستانه به عنوان توجیهی بترای
حمله به تأسیسات هستهای است .قطعنامههای صادره از سوی آنها صتراحتاً حملته استرالیل را
ناقض منشور ملل متحد قلمداد نموده و آن را محکوم نمودهانتد .اگتر چنتین نظریتهای توجیته
داشت ،اساساً آن نهادها نمیبایست چنان حملهای را محکوم مینمودند .از ایتن رو ،بتا وجتود
این قطعنامهها که از سوی نهادهای جهانی عمومی و تخصصی صادر شده و مبین اراده جامعته
1. preemptive defense
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جهانی است ،به سختی میتوان نظریه دفاع پیشدستانه را به عنتوان توجیته حقتوقی حملته بته
تأسیسات هستهای قلمداد نمود .این نظریه بار دیگر در سال  8118توسط جرج بتوش ،رلتیس
جمهور وقت آمریکا مطرح گردید ( )Sloss, 2003: 57و در آن تأکید شد که حتتی در متواردی
که حملهای از سوی دشمن صورت نگرفته میتوان یکجانبه و در مقام دفاع متوسل به زور شد
) .)Nungesser, 2004: 206استناد به این نظریه یکی از توجیهتات آمریکتا در حملته  8119بته
عراق بود که مدعی بود مانع دستیابی عراق به تسلیحات کشتار جمعی و کاربرد آن شده است.

د .محدودیت در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
غیر از زمان صلح که حمله به تأسیسات هستهای ممنوع شده ،در زمان مخاصمات مسلحانه نیز
آزادی عمل طرفهای تخاصم در حملته بته ایتن تأسیستات محتدود گردیتده استت .حقتوق
مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی حمله به تأسیسات هستهای در زمتان جنتگ را
تابع محدودیتهایی نموده است .ماده  51پروتکل اول الحاقی 2به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
مصو

 ،2922محدودیت فوق را چنین مقرر داشته است:

 .2نیروگاههای هستهای ،8حتی اگر به عنوان اهداف نظامی نیز معین شده باشتند ،نبایتد هتدف
حمله قرار گیرند ،چنانچه حمله به آنها رهاشتدن عناصترخطرنا و متعاقبتاً ورود صتدمات
شدید بر سکنه غیر نظامی را در پی داشته باشد .اهتداف نظتامی دیگتری کته در مجتاورت
این ...تأسیسات واقع شده باشد نیز نباید هدف حمله واقع شوند.
 .8در موارد ذیل ،حمایت پیشبینیشده در بند  2خاتمه پیدا میکند:
الف) چنانچه نیروگاه هستهای به طور منظم برق مورد نیاز برای پشتیبانی جتدی و مستتقیم
از عملیات نظامی را فراهم آورد و اگر چنین حمله تنها راه پایاندادن به چنین پشتیبانی باشد.
) چنانچه دیگر اهدافی که در مجاورت این تأسیسات واقع شدهاند به طور متنظم جهتت
پشتیبانی از عملیات نظامی متورد استتفاده واقتع شتوند و حملته بته آن تنهتا راه ممکتن بترای
پایاندادن به چنین پشتیبانی باشد.
1. Additional protocol l
2. Nuclear power Generation station
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 .2در تمام موارد ،جمعیت و افراد غیر نظامی مشمول حمایتهای اعطاشده حقوق بینالملل از
جمله ماده  (Lamm, 2004: 1-2) 52برخوردار خواهند بود .پتس از خاتمته حمایتتهتا ،در
صورت تصمیم برای حمله به تأسیسات یا اهداف نظامی فوق الذکر ،باید تمام احتیتاطهتای
ممکن برای جلوگیری از رهاشدن نیروهای خطرنا به عمل آید.
 .8اقدامات تالفیجویانه علیه هر کدام از ساختمانها و تأسیسات یا اهداف نظتامی متذکور در
بند  2ممنوع میباشد.
 .9طرفین مخاصمه تالش خواهند نمود از قراردادن هر نوع هدف نظامی در مجاورت ستاختمانهتا
یا تأسیسات اشارهشده در بند  2امتناع نمایند .با وجود این ،ایجاد تأسیستات صترفاً جهتت دفتاع
ساختمانها یا تأسیسات مورد حمایت در برابر حمله مجاز بوده و نباید هدف حمله واقتع شتوند،
مشروط بر اینکه در مخاصمات از آنها جز به عنوان اقدام دفتاعی در واکتنش بته حمتالت علیته
ساختمانها و تأسیسات استفاده نشده و تسلیحات آنها محدود بته ستالحهتایی باشتد کته صترفاً
توانایی دفع اقدام خصمانه علیه ساختمانها و تأسیسات مورد حمایت را داشته باشد.
 .9از طرفهای معظم متعاهد و طترفهتای مخاصتمه موکتداً خواستته متیشتود بتین ختود،
موافقتنامههای دیگری را برای تأمین حمایت بیشتر از تأسیستات دارای نیتروی خطرنتا
منعقد نمایند.
 .5به منظور تسهیل شناسایی تأسیسات مورد حمایت این ماده ،طرفهای مخاصتمه متیتواننتد
آنها را با عالمتهای مخصوصی متشکل از سه دایره به رنگ نارنجی که در یک محور واقع
شدهاند ،به همان نحوی که در ماده  21ضتمیمه یتک ایتن پروتکتل مشتخص شتده استت،
عالمت گذاری نمایند .فقدان چنین عالمتگذاری به هیچ وجته طترفهتای مخاصتمه را از
تعهداتی که به موجب این ماده بر عهده گرفتهاند ،معاف نمیسازد».
ماده  25پروتکل الحاقی دوم 2که مربتوط بته جنتگهتای غیتر بتینالمللتی مستلحانه استت،
ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در زمان وقوع چنین جنگهایی را ایتن طتور مقترر نمتوده
است« :ساختمانها یا تأسیسات متضمن نیروهای خطرنا یعنی ...نیروگاههای هستهای ،حتی اگتر
اهداف نظامی باشند ،نباید هدف حمله واقع شتوند چنانچته چنتین حملتهای رهاشتدن نیروهتای
خطرنا و متعاقب آن واردآمدن خسارت جدی به جمعیت غیر نظامی را در پی داشته باشد».
1. Additional protocol II
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در حال حاضر ،پروتکلهای مذکور تنها اسناد جهانی میباشند که حمله بته تأسیستات هستتهای
در زمان مخاصمات مسلحانه بینالمللتی و غیتر بتینالمللتی را محتدود نمتودهانتد .هتر انعقتاد ایتن
پروتکلها گامی مثبت در جهت امنیت و تعرضناپذیری تأسیسات هستهای بته شتمار متیآیتد ،امتا
متضمن نارساییهایی نیز میباشد .اولین نارسایی این است که پروتکلهتای فتوقالتذکر ،بته لحتا
موضوعی ،صرفاً حمله به نیروگاههای هستهای را منع نمودهاند و ستایر تأسیستات هستتهای از قبیتل
تأسیسات غنتیستازی ،ستاخت ستوخت ،بتازفرآوری و راکتورهتای هستتهای تحقیقتاتی را شتامل
نمیشود .این نارسایی و عدم جامعیت در شرایطی است که حمله به ایتن تأسیستات نیتز متیتوانتد
خطرنا و توام با انتشار تشعشعات باشد .نارسایی دوم ایتن استت کته پروتکتلهتای فتوق صترفاً
نیروگاههای هستهای بهرهبرداریشده یا سوختگذاریشده را شامل میشود و نیروگاههتای در حتال
ساخت از شمول مقررات آن خارج است .در زمان جنگ تحمیلی ( 2919و  ،)2919عراق سه مرتبته
نیروگاه اتمی نیمهتمام بوشهر را هدف حمله مسلحانه قرار داد .به سبب وجود ایتن ختالء ،شتکایات
و پیگیریهای جمهوری اسالمی ایران در محافل بینالمللی به نتیجه نرسید .در پاسخ به پیگیریهتای
جمهوری اسالمی ایران ،آژانس اعالم کرد در زمان حمله ،نیروگاه اتمی بوشهر نیروگتاه ناتمتام و بته
بهرهبرداری نرسیده بوده و مواد هستهای در آن وجود نداشته استت و از ایتن رو ،نمتیتوانتد تحتت
شمول مقررات ماده  51پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانته ژنتو قترار گیترد (رضتایی،
 .)91 :2929در پی این واقعه ،نمایندگی ایران در آژانس ممنوعیت حمله به تمام تأسیستات هستتهای
اعم از بهرهبرداریشده و در حال ساخت را مطرح ساخت که این طرح در ستال  2991بتا تصتویب
قطعنامهای در کنفرانس عمومی آژانس به نتیجه رسید ).(GC(XXIV)/Res 533 October 1990
سومین نارسایی پروتکلهای فتوق التذکر ،مشتروطبتودن ممنوعیتت حملته بته تأسیستات
هستهای است .مقررات فوق الذکر ،حمله به نیروگاههای هستهای را صرفاً در مواردی که منجتر
به انتشار تشعشعات شود ،ممنوع نمودهاند .ایتن بتدان معناستت کته آن بختش از تأسیستات و
ساختمانهای نیروگاه هستهای که متضمن مواد هستهای و انتشار پرتو نیست ،متیتوانتد متورد
حمله قرار گیرد .همینطور نیروگاههای هستهای اگر تأمینکننده بترق عملیتات نظتامی باشتند،
حمایت خاص از آنها برداشته شده و هدف حمله مسلحانه واقع خواهند شد.
بهرغم خالءهای فوق ،امروزه حمله بته نیروگتاههتای هستتهای بتا شترایط معتین شتده در
پروتکلهای فوقالذکر از جمله ممنوعیتها یا محدودیتهای مقررشتده بترای متخاصتمین در

حقوق بین الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 822

زمان مخاصمات است و نقض آنها میتواند جنایت جنگتی تلقتی شتده و تحتت صتالحیت و
پیگیری محاکم بینالمللی کیفری قرار گیرد .امروزه در قوانین ملی بسیاری از کشورها ،حمله به
تأسیسات هستهای در زمان جنگ جرم قلمداد شده و قابل تعقیب و محاکمه میباشند.
ارمنستتان )) ،(Armenia penal code, 2003, Article 390. 3(1آذربایجتان

(Law on

)،protection of civilian persons and Right of prisoners of war, 1995, Article, 15
بالروس ) ، (Criminal code, 1999, Article 136فدراستیون بوستنی و

هرزگتوین (Criminal

)) ،code, 2000, Article 433(1کلمبیتا ) ، (Penal code 2000, Article 144اردن
)) Military Criminal code 2000, Article 41 (1)and (4استلواکی

(Draft

(Criminal code as

) Amended, 1960, Article 262و استاانیا ) (Penal code, 1995, Article 611از جملته
کشورهایی هستند که قوانین آنها حمله به تأسیسات هستهای را جرم جنگی قلمداد نمودهاند.

هـ .ممنوعیت مبتنی بر حقوق بینالملل خاص
قواعد حقوق بین الملل عام (قاعده منع توسل یتا تهدیتد توستل بته زور و استتثنالات آن) حملته
مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای را ممنوع اعالم کردهاند .رویته ارکتان
ملل متحد نیز این واقعیت را تأیید میکند که حمله یا تهدید به حملته مستلحانه علیته تأسیستات
هستهای با قواعد حقوق بینالملل مغایر بوده و قابتل توجیته نمتیباشتد .بته رغتم وجتود چنتین
ممنوعیتی ،وقوع عملی حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستتهای یتا تهدیتدهای متعتدد علیته ایتن
تأسیسات ،به ویژه از سوی رژیم اسرالیل و فقدان ممنوعیت مشخص و صریح حمله یا تهدید بته
حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای در حقوق بینالملتل عتام ،ایتن احستاس ضترورت را در
جامعه بینالملل ایجاد نمود که تالشهایی را در جهت خلق قواعتد ختاص بترای ممنتوعستازی
صریح و مشخص حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه این تأسیستات بته عمتل آورد .در ستال
 2922و با انعقاد پروتکلهای اول و دوم الحتاقی بته کنوانستیون چهارگانته ژنتو بخشتی از ایتن
تالشها به ثمر رسید و حمله به تأسیسات هستهای در زمان جنتگ تتابع محتدودیتهتایی شتد.
حمله مسلحانه رژیم اسرالیل به راکتورهستهای عراق در سال  2922و حمتالت نظتامی عتراق بته
نیروگاه اتمی بوشهر در زمان جنگ هشتساله تتالشهتای بتینالمللتی (رضتایی )92 :2929 ،در
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جهت انعقاد معاهده بینالمللی مبنی بر ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای را تشدید و تقویتت
نمود .نتیجه این تالشها خلق یک سلسله قواعد و مقررات نرم 2از طریق تصتویب قطعنامتههتای
خاص در مجامع بینالمللتی ذیصتالح و انعقتاد برختی استناد بتینالمللتی التزامآور 8در ستطح
بینالمللی بود که ادامه مقاله شامل تأملی کوتاه در مفاد این دو دسته از مقررات میشود.

 .8حقوق نرم
حمله مسلحانه اسرالیل به راکتور هستهای اوزیرا یا تموز در ستال  ،2922ضتمن آنکته موجتب
تصویب قطعنامههایی از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ستازمان ملتل و شتورای حکتام و
کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی گردید ،زمینههای تصویب قطعنامههای عام و کلی
از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر ممنوعیت حمله مسلحانه علیه تأسیستات هستتهای
را نیز فراهم آورد .حمالت مستلحانه عتراق بته نیروگتاه اتمتی ناتمتام بوشتهر درجریتان جنتگ
هشتساله سبب جدیشدن بیشتر موضوع در آژانس شد ،هرچند این نهاد تخصصتی بتینالمللتی
هیچ وقت این حمالت را محکوم نکرد .در این خصوص ،استدالل آژانس بینالمللی انرژی اتمتی
این بود که در زمان حمالت نیروگاه بوشهر راهانتدازی نشتده و ستوخت هستتهای در آن وجتود
نداشته و خطر تشعشعات رادیواکتیو منتفی بوده است (رضایی.)99 :2929 ،
آژانس در قطعنامه شماره  999مورخ  82ساتامبر  2925که ممنوعیت حمله یا تهدیتد بته حملته
علیه تأسیسات هستهای را به طور کلی مورد توجه قرار داده و اعالم داشت هر نوع حملته مستلحانه
یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ،نقض اصول منشور ملل متحد ،حقتوق
بینالملل اساسنامه آژانس محسو شده و توسعه کاربردهای صلحآمیز فناوری اتمتی را بته مختاطره
میاندازد .این قطعنامه از دولتها مصرانه خواست تالشهای بتینالمللتی ختود را جهتت انعقتاد و
تصویب فوری قواعد بینالمللی الزامآور مبنی بر ممنوعیت حمله مستلحانه علیته تمتامی تأسیستات
هستهای صلحآمیز به کار بندند .قطعنامه بعتدی آژانتس بته شتماره  599در تتاریخ اکتبتر  ،2991بته
پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران تصویب شتد .ایتن قطعنامته ،ممنوعیتت حملته یاتهدیتد بته حملته
مسلحانه را عالوه بر تأسیسات هستهای در حال کار ،بته تأسیستات هستتهای در حتال ستاخت نیتز
1. Soft Law
2. Hard Law

حقوق بین الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 618

توسعه داده و ضمن تکرار و تالید مقررات قطعنامه  ،999اشعار داشته است که حملته یتا تهدیتد بته
حمله مسلحانه علیه این تأسیسات موجب وضعیتی میگردد که در آن شتورای امنیتت ستازمان ملتل
بر اساس منشور ملل متحد علیه دولت حمله یا تهدیدکننده اقدام نماید .در ساتامبر  ،8119مجتدداً بتا
پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران ،کنفترانس عمتومی آژانتس ممنوعیتت حملته یتا تهدیتد بته حملته
مسلحانه علیه تأسیسات هستهای در حال کتار و ستاخت را در دستتور کتار ختود قترار داد و آن را
تصویب کرد .کنفرانس عمومی در این مصوبه خود پس از تأیید مفاد قطعنامههتای  999و  599یتک
بار دیگر حمله یا تهدید به حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز در حتال ستاخت و کتار را نتاقض
منشور ملل متحد ،حقوق بینالملل و اساسنامه آژانس اعالم نمود .هرچند این قطعنامهها ،درجه التزام
حقوق بینالملل قطعی یا سخت را ندارند ،اما نشانه و دلیل نگرانی و دغدغه بخش قابل مالحظتهای
از اعضای جامعه بینالمللی نسبت بته امنیتت و مصتونیت تأسیستات هستتهای در مقابتل حمتالت
مسلحانه محسو میشوند و مفاد آنها را نمیتوان در ارزیتابی مشتروعیت حمتالت یتا تهدیتد بته
حمالت مسلحانه علیه تأسیسات هستهای مورد مالحظه قرار نداد.

 .6حقوق سخت یا قطعی
به رغم تأکید قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل و همچنتین مقتررات برختی از
اسناد بینالمللی دیگر ،منجملته ستند اصتول و اهتداف منتع گستترش و خلتع ستالح هستتهای
(Principles and objectives of Nuclear Nonproliferation and Disarmament, NPT/ Conf
) /1995, 32, Dec 2مصو کنفرانس  2995بازنگری و تمدید معاهده منع گسترش سالحهتا بتر

انعقاد معاهده جهانشمول مبنی بتر ممنوعیتت حملته بته تأسیستات هستتهای ،تتا کنتون جامعته
بینالمللی موفق به انعقاد و تصویب چنین معاهدهای نشده است .در حال حاضر ،موافقتنامته 92
دسامبر  2922بین هند و پاکستان راجتع بته ممنوعیتت حملته بته تأسیستات هستتهای یکتدیگر
Agreement between India and Pakistan on the Prohibition of Attacks against Nuclear
 Installations and Facilities, December 31,1988و معاهده پلیندابا راجتع بته منطقته عتاری از

سالح هستهای در آفریقا ،تنها اسناد بتینالمللتی التزامآوری متیباشتند کته در ستطح دوجانبته و
منطقهای حمله به تأسیسات هستهای را ممنوع اعالم نمودهاند .این معاهدات صرفاً حمله مسلحانه
را منع نموده و ممنوعیت تهدید به حمله را مورد توجه و پیشبینی قرار ندادهاند.
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نتیجهگیری
به رغم تأکید و تصریح حقوق بینالملل عام مبنی بر ممنوعیت توستل یتا تهدیتد توستل بته زور در
روابط بینالملل و تسری ممنوعیت مقرر در این اصل به حمالت یا تهدید به حمالت مسلحانه علیته
تأسیسات اتمی ،حمله به تأسیسات هستهای در عمل اتفاق افتاد و تهدید به انجام چنین حمالتی نیتز
هر چند وقت یک بار انجام میگیرد .عمده این حمالت و یا تهدید به حمالت توسط رژیم استرالیل
علیه کشورهای منطقه ،منجمله جمهوری اسالمی ایران بوده است .چنین شرایطی مسئولیت ایتران در
تالش برای تقویت و تحکیم بیشتر حقوق بینالملل ممنوعیت حمله یا تهدیتد حملته بته تأسیستات
هستهای را دوچندان مینماید .هرچند تا کنون نقش ایران به نسبت سایر کشورها در اصترار و تأکیتد
بر ایجاد سازوکارهای حقوقی مؤثر بترای تتأمین امنیتت و مصتونیت و تعترضناپتذیری تأسیستات
هستهای قابل مالحظه بوده ،امتا مالحظتات امنیتتی ختاص کشتور در ایتن زمینته ایجتا متیکنتد
تالشهای آن با شدت و گسترش بیشتری و با استفاده از پتاسیل موجود در سازمانهای بتینالمللتی،
منجمله جنبش عدم تعهد جهت تحکیم و تقویت حقوق بینالملتل ممنوعیتت حملته یتا تهدیتد بته
حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای تداوم پیدا کند .در این خصوص ،بته طتور مشتخص انجتام
اقدامات و تالشهای زیر از سوی نهادها و مقامات ذیصالح کشور پیشنهاد میگردد:
 .2تالش بینالمللی در جهت رفع خالءها و محدودیتهای پروتکلهای الحاقی به کنوانستیونهتای
ژنو در خصوص ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در زمان مخاصمات مستلحانه و پیگیتری
قویتر انعقاد معاهده جهانی ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای.
 .8ضرورت صدور اعالمیه تفسیری از سوی کشور به هنگام الحاق به پروتکلهای  2922مبنی
بر توسعه حمایتهای مقترر در متاده  51پروتکتل اول و متاده  25پروتکتل دوم بته دیگتر
تأسیسات هستهای به ویژه تأسیسات غنیسازی.
 .9پیگیری انعقاد معاهدات منطقهای ممنوعسازی حملته یتا تهدیتد بته حملته مستلحانه علیته
تأسیسات هستهای .انعقاد معاهدهای در چارچو
جمله چنین معاهدات منطقهای محسو

ستازمان کنفترانس استالمی متیتوانتد از

شود .این امتر همچنتین ،رونتد انقعتاد معاهتدهای

جهانی در این زمینه در آینده را تسهیل و تقویت مینماید.
 .9تهیه و تدوین متن پیشنویس معاهدات جهانی یا منطقتهای در متورد ممنوعیتت حملته یتا
تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای و اراله آنها برای بحث و بررستی و انقعتاد
در نهادها و مجامع بینالمللی ذیصالح.
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