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چکیده

سالحهای دارای اورانیوم ضعیفشده در طی دو دهة اخیر ،در بعضی از مخاصمات بینالمللی مورد استفاده
قرار گرفته اســت؛ اما این سالح جدید دارای خصوصیاتی اســت که بحث مشروعیت استفاده از آن را در
حقوق بینالملل و بهخصوص حقوق بشردوستانه بینالمللی بهطور جدی مطرح میکند .آیا این سالح در
زمرة ســاحهای متعارف یا کشتارجمعی است و آیا آثار اســتفاده از آن محدود به زمان و مکان استفاده
اســت یــا آثار زیانبار بعدی هم دارد .درنهایت آیا اصول منع ایــراد صدمات زائد و آالم غیرضروری ،اصل
تمایز ،احتیاط و حفظ محیطزیســت که از اصول شناختهشده حقوق بشردوستانه بینالمللی است ،هنگام
اســتفاده از این سالح رعایت میشود؟ با بررسی این مسائل مشــخص میشود که به دلیل نهایی نشدن
پژوهشهای علمی ،هنوز نمیتوان به نتیجة کام ً
ال مشخصی در خصوص میزان آسیبزا بودن این سالح بر
انســان رسید همچنین رویه و استدالل حقوقی واحدی نیز در این زمینه در سطح بینالمللی وجود ندارد
و نظرات مراجع تخصصی بینالمللی تا حدود زیادی گوناگون و متفاوت است.
کلیدواژهها :سالح دارای اورانیوم ضعیف شده ،حقوق بشردوستانه ،بینالمللی ،اصل ضرورت نظامی ،اصل
تمایز ،اصل حفظ محیطزیست ،مخاصمات مسلحانه
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مقدمه

ســاحهای حاوی اورانیوم ضعیفشــده 3سالحهایی هســتند که از خاصیت چگالی زیاد اورانیوم
ضعیفشــده و استحکام فیزیکی آن برای نفوذ به داخل زره تانکها و سنگرهای مستحکم به کار
برده میشود .این سالح بر مبنای همجوشی هستهای 4عمل نمیکند .و طی دو دهة اخیر از سوی
امریکا و ناتو مورد استفاده قرار گرفته است.
برای درک صحیح عملکرد این نوع ســاح و در مرحله بعد شناسایی مجاز بودن یا نبودن استفاده
از این سالح در حقوق بینالملل ،باید در ابتدا ماهیت فیزیکی و شیمیایی فلز اورانیوم ضعیفشده
مورد بررســی قرار گیرد .میزان رادیواکتیو و سمیبودن آن در تحلیل موضوع بسیار حائز اهمیت
است ،چراکه در کاربرد قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی تأثیر این فلز بر سالمتی و محیطزیست
تأثیرگذار است.
بیان مسئله

در خصوص ســاحهای دارای اورانیوم ضعیف شــده ،عالوه بر کنوانسیونهای خاص بینالمللی،
قواعد عام و عرفی بهویژه در حقوق بشردوستانه بینالمللی وجود دارد ،بنابراین بررسی بیماریهای
احتمالی ناشی از عوارض استفاده از سالحهای اشارهشده چه کوتاهمدت و چه بلندمدت ،در بحث
ضرورت استفاده از این سالحها ،اعمال خسارتهای غیرضروری یا نامتعارف ،رعایت اصول تمایز و
احتیاط که درواقع از معیارهای عام شناســایی سالح متعارف و غیرمتعارف هستند ،میتواند مؤثر
باشد.
تأثیر این ســاح بر محیطزیســت نیز از حــوزة حقوق محافظت از محیطزیســت در مخاصمات
بینالمللی از مسائلی اســت که باید در کانون توجه قرار گیرد .درنهایت نیز باید بررسیهای فنی
و ماهیتی این ســاح در کنار قواعد حقوق بشردوستانه موردتوجه قرار گیرد تا بتوان در خصوص
مشروعیت استفاده از این سالح در حقوق بینالملل اظهارنظر کرد.
ضرورت و اهمیت پژوهش

ضرورت این پژوهش با طبقهبندی این نوع سالح مرتبط است .طبقهبندی این نوع سالح نیز میتواند
به درک قواعد حقوق بینالملل عرفی و موضوعه کمک مؤثری بنماید .در این راســتا اگر این سالح
در دســته سالحهای سمی یا شــیمیایی یا آتشزا باشد ،کنوانسیونهایی بینالمللی و اگر هستهای
باشد رأی مشــورتی دیوان بینالمللی دادگستری (در مورد سالحهای هستهای) )(ICJ, July, 1996:8
بهعنوان اسناد مکتوب بینالمللی وجود دارد؛ بنابراین الزم است تا نگاهی به عملکرد این سالح ازنظر
 .3معادل عبارت اورانیوم ضعیفشده در انگلیسی  Depleted Uraniumاست اما از عبارات , Q-Metal,D38 Depleted Alloyنیز استفاده میشود.
 .4فیوژن یا فوزیون یا همجوشی هستهای به معنی آمیختن هسته دو اتم و تشکیل هستهای سنگینتر است که این کنشوواکنش به آزاد شدن انرژی در
مقیاس زیاد میانجامد.
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فنی داشته باشیم تا اگر عملکرد این سالح در طبقهبندی سالحهایی باشد که بهطور رسمی ممنوع
هستند ،این موضوع شناسایی شود.
هدف پژوهش

هــدف این پژوهش ،جلبتوجه صاحبنظران رشــتة حقوق بینالملــل بهویژه متخصصان حقوق
بینالملل بشردوســتانه به مسائل و مواردی پیرامون سالحهای دارای اورانیوم ضعیف شده است
تا پژوهشهای علمی بیشــتری در خصوص این سالح و اثرات استفاده از آن در حقوق بینالملل
صــورت گیرد که در نتیجه آن آگاهی بخشــی عمومی بهویژه در ســطح مســئوالن حاکمیتی و
نیروهای نظامی بیشتر میشود.
سؤال و فرضیه

ســؤالی که این پژوهش مطرح کرده است در خصوص مشروعیت استفاده از این سالحهای دارای
اورانیوم ضعیف شــده در حقوق بینالملل است .با تمرکز بر این موضوع سؤال این پژوهش عبارت
اســت از :وضعیت حقوقی استفاده از ســاحهای دارای اورانیوم ضعیف شده در حقوق بینالملل
چیست؟
فرضیة این پژوهش آن اســت که صرفنظر از بحث ممنوعیت مطلق استفاده از سالح که نیازمند
نظریات کارشناسی ،پزشکی و محیطزیستی است و بهتدریج مشکالت استفاده از آن نمود بیشتری
مییابد ،کشورهای مدعی بیضرر بودن این سالح بر محیطزیست نیز بهتر است بحث آزادی کامل
استفاده از آن را مطرح نکنند.
روش پژوهش

در روش پژوهش با توجه به اینکه در مقاله حاضر برخی مفاهیم تبیین میگردند .روش توصیفی
مورد اســتفاده قرار میگیرد و درعینحال بهمنظور کشــف روابط پدیدهها ،فرایندها ،موضوعات و
بررســی عوامل بروز آنها از روش تحلیلی نیز استفاده شده است .ابزارهای جمعآوری اطالعات از
روشهای کمی ،اســتفاده از دادههای آماری موجود و از روش کیفی ،ابزار مطالعه اســناد و متون
مدنظر است.
چارچوب نظری

قبل از ورود به بحث سالحهای اورانیوم ضعیف شده ازآنجاییکه چارچوب نظری این مقاله مربوط
به حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه است در این خصوص بهصورت کوتاه توضیح داده میشود.
1 -1حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه مجموعهای از قواعد قراردادی یا عرفی بینالمللی است که بهصورت
مشــخص ناظر بر رفتار نیروهای متخاصم در منازعات مسلحانه بینالمللی یا غیر بینالمللی است؛
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بخشــی از حقوق بینالملل عمومی به استفاده از نیروی مسلح و رفتار با افراد در جریان مخاصمه
مســلحانه مربوط میشــود .مفهوم حقوق بینالملل بشردوســتانه در کل جایگزین مفهوم حقوق
جنگ یا بهطور جامعتر حقوق منازعه مســلحانه شــده است .این رشته از حقوق به مسئولیتها و
حقوق طرفین درگیر جنگ و ســایر بازیگران بهخصوص دولتهــای بیطرف بهویژه در ارتباط با
افراد غیرنظامی میپردازد .رعایت این قواعد و توجه به آنها از آن روی ضروری است که پیدایش
وضعیت جنگی خود برهم زنندة بسیاری از قوانین و مقررات است.
مهمترین قوانین بینالمللی حاکم بر حقوق بشردوستانه چهار معاهدة ژنو در سال  1949در مورد
بهبود سرنوشــت مجروحــان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشــت مجروحان و بیماران و
غرقشدگان نیروهای نظامی در دریا ،رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیرنظامی در
دوران جنگ اســت که تاکنون تقریباً تمام دولتها به آن پیوستهاند .تصمیمهای دادگاه نورنبرگ
و دو دادگاه ویژه که توســط شورای امنیت برای رسیدگی به اشخاص مظنون به تجاوزهای شدید
به حقوق بشردوستانة بینالمللی در یوگسالوی سابق و روآندا تشکیل شده از منابع مهم دیگر این
رشته از حقوق بینالملل هستند.
درمجموع باید گفت این مجموعه قواعد از کســانی که در مخاصمات شــرکت نداشــته و یا دیگر
ندارند ،حمایت میکند و هدف حقوق بینالمللی بشردوســتانه همانا حمایت از کرامت انســانی و
کاســتن از درد و رنج در هنگام جنگ است .موضوعی که درصدد آن است تا استفاده از هر سالح
و روش جنگی را محدود کند.
2 -2خصوصیات اورانیوم ضعیف شده
نوعی اورانیوم اســت که میزان کمتری اورانیوم  235قابل همجوشی در مقایسه با اورانیوم طبیعی
دارد .اورانیــوم طبیعی  25/99اورانیــوم  238و در حدود  74/0اورانیــوم  235و مقدار ناچیزی
اورانیوم  234اســت .درحالیکه اورانیوم ضعیف شــده پیرو فعل انفعاالت صورت گرفته در راکتور
هستهای مقدار زیادی از اورانیوم  235قابل همجوشی خود را از دست داده و میزان اورانیوم 235
آن تا  25/0درصد کاهش یافته اســت ،ازاینرو خاصیت رادیواکتیوی آن تا حدود بســیار زیادی
کاهش یافته اســت .گزارشهایی دایر بر وجود اورانیوم  236در سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف
شده دیده میشود .این ایزوتوپ دارای خاصیت رادیواکتیو است (UNEP/81) .چگالی اورانیوم ضعیف
شده بسیار زیاد است ( 1/19گرم بر سانتیمتر مکعب) که در حدود  69/0درصد چگالیتر از سرب
است.
کاربردهای نظامی فلز عبارت است از:
الف .استفاده در راکتهای نفوذکننده در زره سنگین
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ب .بهعنوان سپر در زرههای سنگین

گفتنی است که بحث مشروعیت استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده تنها مختص به
راکتهای نفوذکننده در زره است.
3 -3چگونگی عملکرد راکتهای ضد زره دارای اورانیوم ضعیف شده
در این راکتها میلهای از جنس اورانیوم ضعیف شــده قرار دارد که در اثر شلیک راکت و برخورد
با زره هدف ،بر اثر ســرعت و ضربه حاصل از شلیک در زره مورد نظر نفوذ میکند .درواقع سرعت
زیاد راکت و چگالی زیاد و اســتحکام فیزیکی میله اورانیوم ضعیف شده به نفوذ در زره میانجامد
نه کنشوواکنش شیمیایی یا رادیواکتیو یا انفجار مستقیم.
شــدت ضربه به پودر شدن حدود  20%از جرم اولیة میله حاوی اورانیوم ضعیف شده میانجامد و
گردی حاوی اکسید اورانیوم در محیط پخش میشود که تا حدود پنجاه متر اطراف محل اصابت
بهراحتی یافت میشود(Dan Fahey, 2001:3).
4 -4سابقة کاربرد سالحها
این سالحها بهطور گســترده در جنگ خلیجفارس (1991حدود  286راکت)(Gulf(Persian) War
) -and Health,2008بوســنی (1995حدود  11راکت) -کوزوو  11( 1999راکت) – عراق 2003
(حدود  75راکت) اســتفاده شــد ) (Fairle,2008:66و گزارشهایی دربارة استفاده از این سالح در
افغانســتان (قندهار) و لیبی نیز مطرح شده است .مشخص است با توجه به چنین سابقة کوتاه از
ساخت و استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده ،عرف بینالمللی در این خصوص شکل
نگرفته است؛ با توجه به اینکه دارندگان و استفادهکنندگان این سالح در سطح بینالمللی بسیار
محدود هستند.
5 -5بررسی مضرات اورانیوم ضعیف شده مؤثر بر محیطزیست و انسان
مســلم است درصورتیکه بتوان بهطورجدی آسیبزایی غیرمعمول این سالح را بر محیطزیست و
انسان مشخص نمود ،راه برای ارائة تعابیر حقوقی در راستای ممنوعیت استفاده از این سالحها بر
پایة قواعد حقوق بشردوســتانه باز میشود .در این راستا در ابتدا چندین اثر زیانبار میتوان برای
اورانیوم ضعیف شده در نظر گرفت:
الف .از نظر شیمیایی
ب .از نظر سمیبودن فلزات سنگین
ج .از نظر رادیواکتیو
د .از نظر رسوب عمومی در دستگاه تنفسی و ایجاد مشکالت تنفسی به علت استنشاق ریزگردها.
درواقع دو بازة زمانی برای تأثیر اورانیوم ضعیف شــده بر انسان قابلتصور است-1 :آثار کوتاهمدت
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 -2آثار بلندمدت .مهمترین اثر کوتاهمدت اورانیوم ضعیف شــده مســمومیت است و از مهمترین
عوارض بلندمدت احتمالی آن ســرطان خون ،نقص ژنتیکی ،ناباروری و آثار عصبی است(Hindin
Rita,2005:1-5).

در مقاالت پزشــکی بحث جدی در خصوص آثار کوتاهمدت اســتفاده از سالحهای حاوی اورانیوم
ضعیف شــده به چشــم نمیخورد .به نظر میرســد درصورتیکه فردی به طور گسترده در محل
اصابت راکتها به تانکها حضور داشته باشد ،مسمومیت پیدا میکند که پس از درمان در مراکز
درمانی ســامت ظاهری را به دست میآورد؛ اما درباره آثار بلندمدت آن مباحث مختلفی مطرح
شده است.
6 -6بررسی حقوقی
ماده  36پروتکل اول الحاقی کنوانســیونهای ژنو در خصوص ســاحها از دولتها میخواهد که در
هنگام استفاده از هر سالح جدیدی ،آنها باید مراقبت به عمل آورند 5که ماهیت و عملکرد سالح مغایر
با مقررات موجود حقوق بینالملل نباشد ) Protocol I, 1977:36).این ماده داللت به سالحهای جدید
دارد .به موجب این کنوانســیون سالح جدید سالحی است که در زمان تصویب پروتکل اول الحاقی
به کنوانسیونهای چهارگانة ژنو در مخاصمات مسلحانه استفاده نمیشده و روش بهکاررفته در سالح
در قبل از الزماالجرا شدن پروتکل یادشده وجود نداشته است .مشخص است که سالحهای اورانیوم
ضعیف شده دارای هر دو مشــخصه است و سالحی جدید است؛ بنابراین کشورهای استفادهکننده
ملزم هستند تا مراقبتهای الزم را به عمل آورند تا ماهیت و نحوة استفاده از این سالح مغایر حقوق
بینالملل نباشد .این مراقبت میبایستی در زمان طراحی ،ساخت ،آزمایش ،استفاده ،پس از استفاده
و احتماالً انهدام سالح لحاظ شوند .تعهد بینالمللی کشور استفادهکننده از سالح این است که مسائل
محاســباتی مربوط به نحوة عملکرد ،ماهیت کاربردی و ضرورت اســتفاده از سالح ،اسناد مطالعاتی
تولیدکننده ســاح ،گزارشهای پزشکی و علمی سالح را منتشــر کند یا در اختیار کمیته صلیب
ســرخ قرار دهد ) McClelland,2008:41).کارگروه بینالمللی صلیب سرخ بهعنوان مقام ناظر اجرای
کنوانســیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن از طریق تشکیل کمیتههای متخصصان یا
ســایر سازوکارهای اداری -اجرایی به بررسی ادعاها میپردازند .افزونبرآن سایر نهادهای بینالمللی
دارای صالحیت مثل شــورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ،مراجع قضایی بینالمللی مثل
دیوان دادگستری بینالمللی ،دیوان کیفری بینالمللی ،آژانسهای تخصصی سازمان ملل (در حوزه
صالحیت آنها) و سازمانهای منطقهای ممکن است بسته به ماهیت فعالیتشان ،در بررسی ادعاهای
کشور استفادهکننده از سالح دخیل شوند.
5. Ensure

 معمای مشروعیت استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیفشده در حقوق بینالملل



131

مراقبت الزم از ســوی کشور اســتفادهکننده از ســاح جدید هنگامی محقق قلمداد میشود که
تعهدات معاهدهای و اصول عام مربوط به کاربرد سالحها شامل اصل ممنوعیت ایراد صدمات زائد
و آالم غیرضروری ،اصل ضرورت ،اصل تمایز ،اصل احتیاط ،اصل حفظ محیطزیســت رعایت شده
باشند.
در ســال  2001کارگروه بینالمللی صلیب سرخ در راســتای اعمال ماده  36پروتکل اول الحاقی
کنوانسیونهای ژنو بیان میدارد:
«بر مبنــای حقوق بشردوســتانة بینالمللی ،قاعــدة صریحی در ماده  36پروتــکل اول الحاقی
کنوانســیونهای ژنو وجود دارد که برای  157دولت الزامی اســت؛ بنابراین کشورها باید مراقبت
کنند که استفاده از سالح جدید در مبنا یا روش مخالف مقررات حقوق بینالملل نباشد .مقررات
حقوق بینالملل ســاحی را که ماهیتاً یــا عم ً
ال منجر به ایراد صدمات زائــد و آالم غیرضروری
میانجامد یا بهصورت غیر متمایز [در هدف] عمل میکند یا صدمات گسترده طوالنی و شدید به
محیطزیست وارد میکند ،ممنوع کرده است»(Protocol I, 1977:36).
حال به بررســی انطباق این اصول با موضوع اســتفاده از ســاحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده
پرداخته میشود.
7 -7تعهدات بینالمللی دولتها
به دو دسته تعهدات ناشی از معاهدات و تعهدات ناشی از عرف بینالمللی قابلتقسیم است.
 1-7تعهدات معاهدهای

معاهدات بینالمللی ناظر به سالحها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 تعهدات به موجب کنوانســیونهای خاص در مورد ســاحهای کشتارجمعی و غیرمتعارف مثلکنوانسیون منع استفاده از سالحهای شیمیایی ()Chemical Weapons Convention
 تعهدات ناشی از معاهدات مربوط به سالحهای غیر کشتارجمعی تعهدات ناشــی از معاهدات عام که دربارة همه ســاحها کاربرد دارند؛ مثل کنوانسیون 1907الهه ( )Hague Convention,1907یا اعالمیه سنپترزبورگ ()Declaration Saint Petersburg,1868
یا کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن)Hague Convention,1907( .
 7-  2تعهدات به موجب کنوانسیونهای خاص در مورد سالحهای کشتارجمعی

حال باید دید که آیا سالحهای دارای اورانیوم ضعیف شده در قالب یکی از کنوانسیونهای مربوط
به ســاحهای شیمیایی ،میکروبی و هستهای که ناظر به ســاحهای کشتارجمعی و غیرمتعارف
هستند ،قرار میگیرد؟ در خصوص هر یک از این نوع سالحها کنوانسیونهایی جهانی یا منطقهای
وجود دارد:
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 7-2-1سالح شیمیایی

ازآنجاکه در سالحهای دارای اورانیوم ضعیف شده ،از مادة شیمیایی بهعنوان ماده اساسی و مهمات
تخصصی اصلی برای کشــتن مستقیم و آسیب زدن شیمیایی بیواســطه استفاده نمیشود ،این
ســاح در دامنة شمول کنوانسیون منع استفاده از سالحهای شیمیایی قرار نمیگیرد .استفاده از
سالحی برای نفوذ در زره در چارچوب مفهوم سالح شیمیایی نیست.
در زیر بند «ب» بند  1ماده  2کنوانســیون یادشــده آمده است که ســاحی شیمیایی است که
«تجهیزات و مهماتی که بهطور تخصصی برای کشــتن یا اعمال صدمه از طریق خصوصیات سمی
و ماده شیمیایی» در آن استفاده شده باشد.
 7-2-2سالحهای هستهای

در نظام حقوق بینالملل ،معاهدهای جامع برای منع اســتفاده از سالحهای هستهای وجود ندارد.
در رأی مشــورتی دیوان دادگستری بینالمللی در خصوص «ممنوعیت تهدید و استفاده از سالح
هســتهای» نیز صریحاً استفاده از سالحهای هســتهای در همه موارد ممنوع قلمداد نشده است و
بر رعایت اصول «ممنوعیت ایراد صدمات زائد و آالم غیرضروری» و «اصل تمایز» در هنگام دفاع
مشــروع -که ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارد -تأکید شده اســت )ICJ, July 8: 1996( .با این
شرایط دو مسئله در خصوص سالحهای اورانیوم ضعیف شده وجود دارد؛ اول اینکه تا چه میزانی
میتوان این ســاح را هستهای دانســت و دوم آنکه در خصوص ممنوعیت بینالمللی استفاده از
سالحهای هستهای تردید وجود دارد.
نمیتوان تعریفی جامع به واسطة نبود کنوانسیونی بینالمللی در خصوص سالح هستهای ارائه داد؛
اما کنوانسیونهای منطقهای در این مورد وجود دارد.
در پروتکل ســوم معاهدة اصالحی بروکســل تحت عنوان موافقتنامة پاریس ( )Paris,1954سالح
هستهای سالحی دانسته شده که با انفجار یا واکنشهای واپایش نشدة هستهای ،سوخت اتمی یا
به واســطة خاصیت رادیواکتیویته سوخت هستهای یا ایزوتوپها ،به مرگومیر یا آسیب جدی یا
مسمومیت گسترده میانجامد.
ماده یک معاهده «منطقه عاری از ســاحهای هستهای جنوب شــرقی آسیا» سالح هستهای را
ســاحی معرفی میکند که انفجاری اســت و از طریق آزاد کردن انرژی منجر به خســارتهای
گســترده میگردد (SEANWFZ,1955).بنابراین با توجه به تعریفهای اخیر؛ چون سالحهای دارای
اورانیوم ضعیف شده به واسطه فعلوانفعال رادیواکتیو منجر به تخریب نمیشوند و انفجار مستقیمی
در اثر برخورد میله حاوی اورانیوم ضعیف شده با زره هدف وجود ندارد (بهعبارتدیگر انفجار ناشی
از مهمات دیگری پس از نفوذ ســاح به داخل زره صورت میپذیرد) و درعینحال هدف استفاده
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از این ســاح انفجار کنترل نشده و ساطع شدن انرژی ناشی از واکنش هستهای نیست ،بنابراین
نمیتوان این سالح را سالح هستهای دانست)The National Academies Press, 2012( .
در بررســی اخیر به نظر میرسد با توجه به نحوة عملکرد و شدت آسیب سالحهای حاوی اورانیوم
ضعیف شــده این ســاح در قالب سالحهای کشــتارجمعی قرار نمیگیرد و از این جهت نمیتوان
ممنوعیتی برای آن بر پایة کنوانسیونهای کشتارجمعی قائل شد .حال باید دید آیا در کنوانسیونهای
مربوط به سالحهای غیر کشتارجمعی میتوان ممنوعیتی برای استفاده از این سالح یافت؟
 7-2-3تعهدات ناشی از معاهدات مربوط به سالحهای غیر کشتارجمعی

به جهت آنکه پارهای از سالحهای متعارف و رایج نیز آثار نامناسبی دارند؛ بعضی از کنوانسیونهای
بینالمللی درصدد ممنوعیت یا محدود کردن استفاده از آن سالحها شدهاند؛ مثل «کنوانسیون منع
اســتفاده از مینهای ضدنفر» ( )Anti-Personnel Landmines Convention,1997یا «کنوانسیون در
خصوص سالحهای خاص متعارف» ()The Convention on Certain Conventional Weapons,1981
با توجه به شیوة عملکرد سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده در «کنوانسیون مربوط به سالحهای
خاص متعارف» ،یکی از سالحهایی که ممنوع شده سالحهای آتشزا است؛ اما در شق  2زیر بند
«ب» بند  1ماده  1این کنوانسیون ،سالحهایی را که جهت نفوذ ،ایجاد انفجار و خاصیت تکهتکه
کردن طراحی شــدهاند و درعینحال دارای خاصیت جانبی آتشزا بودن هم هســتند ،نمیتوان
ســاح آتشزا در نظر گرفت؛ بنابراین بمبها ،راکتها و «آر پی جی» جز ســاحهای آتشزا قرار
نمیگیرند .ازآنجاکه هدف استفاده از سالح اورانیوم ضعیف شده نفوذ به زره است و ذوب اورانیوم
ضعیف شده در اثر سرعت باالی راکت که درواقع بهصورت ثانویه صورت میپذیرد و افزون بر آن
انفجار بعدی بعد از نفوذ سالح در زره توسط مهمات ثانویه به انهدام هدف نظامی میانجامد ،این
سالح در طبقهبندی سالحهای آتشزا قرار نمیگیرد.
 7-2-4ممنوعیت اســتفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده به موجب کنوانسیونهای عام مرتبط با حقوق
مخاصمات مسلحانه و عرف بینالمللی

در عرف بینالمللی قواعد مشــخصی برای اســتفاده از ســاحها وجود دارد کــه بعضی از آنها
در پارهای از کنوانســیونهای بینالمللی مثل کنوانســیون  1907الهه ،اعالمیه ســنپترزبورگ،
کنوانســیونهای چهارگانة ژنو و پروتکلهای الحاقی آن ،مطرح شــده است .در این راستا ،هنگام
استفاده از سالحهای جدید باید پنج اصل رعایت گردد -1:اصل ممنوعیت ایراد صدمات زائد و آالم
غیرضروری  -2اصل تمایز  -3اصل احتیاط  -4اصل ضرورت نظامی  -5اصل حفظ محیطزیست.
8 -8اصل ممنوعیت ایراد صدمات زائد و آالم غیرضروری
بــه این اصل در مقدمه اعالمیه ســنپترزبورگ ،ماده  23کنوانســیون  1907الهه و بند  2ماده

134

 فصلنامه علمی -پژوهشی «امنیتپژوهی» ،سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار 139۳



پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو  35اشاره شده است .در مقدمة اعالمیه سنپترزبورگ استفاده
از هر سالحی که مخالف انسانیت است...و بیهدف رنجهای انسانهای آسیبدیده را افزایش دهد
و آنها را در معرض مرگ قطعی قرار دهد ،مورد نکوهش قرار گرفته است .در زیر بند «ه» بند یک
ماده  23کنوانسیون  1907نیز استفاده از شیوههایی که رنجهای غیرضروری ایجاد میکند ،ممنوع
شــده اســت .در این ماده برای اولین بار عبارت «رنجهای غیرضروری» در سندی بینالمللی ذکر
شده اســت .در بند دو ماده  35پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو  1949نیز بهکارگیری
سالحها ،روشها و موادی که به ایراد صدمات زائد و آالم غیرضروری میانجامد ممنوع شده است.
گفتنی است که هر سه کنوانسیون در حال حاضر بیانگر عرف بینالمللی هستند.
حال در خصوص اعمال اصل ممنوعیت ایراد صدمات زائد و آالم غیرضروری در ســاحهای دارای
اورانیوم ضعیف شده ،چهار مسئله قابل طرح است:
در ابتدا؛ با توجه به اینکه ســاح حاوی اورانیوم ضعیف شــده بهطور مستقیم علیه انسان به کار
نمیرود؛ بلکه کاربرد اساســی اورانیوم ضعیف شــده در نفوذ به زره است و طرفداران مشروعیت
استفاده از سالحهای هســتهای از این موضوع در جهت انکار قابلیت اعمال این اصل در خصوص
این سالحها هستند؛ در این خصوص تفاسیر مختلفی مطرح شده است و عدهای اعمال اصل اخیر
را در موردی میدانند که از روشــی یا مادهای بهطور مســتقیم علیه هدف انسانی استفاده شود.
) (Avril,2009: 285–286ولی مخالفان استفاده از سالح بر این عقیده هستند که با توجه به ماهیت
این اصل اساساً نباید به تفاوت میان آثار اولیه و ثانویه سالح قائل گردید.
دوم آنکه آیا این اصل فقط مربوط به زمانی اســت که جنگ واقع شــده اســت و بهعبارتدیگر
اگر پس از پایان جنگ فردی آســیب ببیند ،این اصل قابل اعمال اســت؟ بهخصوص آنکه معموالً
آســیب دیدگان اورانیوم ضعیف شــده اطفالی هســتند که پس از جنگ در حوالی محل اصابت
اورانیوم ضعیف شــده به بازی مشــغول هســتند .در این خصوص هم به نظر نمیرسد اگر عملی
پس از پایان جنگ به ایراد خســارت شــود منجر به نادیده انگاشتن اصل ممنوعیت ایراد صدمات
زائــد و آالم غیرضروری گردد؛ بلکه دلیل قــوی بر کاربرد بند  1و  2ماده  35پروتکل اول الحاقی
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در کنار هم است )Justin McClelland,2003( .گفتنیاست که در بند
 1مادة اخیر آمده اســت که دامنة استفاده از سالحها توســط کشورها محدود نیست؛ اما به نظر
نمیرســد که مقدمة اعالمیه سنپترزبورگ در این مسئله قابل اعمال باشد چراکه در این مقدمه
صراحتاً به آســیبدیدگان مســتقیم جنگ اشاره شده اســت .بههرحال به نظر میرسد با اعمال
«اصل تمایز» دیگر بهطورکلی این مسئله قابلحل است؛ چراکه برحسب قاعده در هنگام منازعات
مسلحانه باید کاربرد سالح بهگونهای باشد که غیرنظامیان متأثر نگردند.
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سوم آنکه آیا کاربرد این اصل فقط مربوط به مبارزان است یا اشخاص شهروند و عادی را هم شامل
میشود؟ به نظر میرسد که با توجه به ماهیت این اصل نمیتوان تفاوتی میان مبارز و غیر مبارز در
نظر گرفت؛ اما بااینحال در آثار نویسندگان غربی تا حدودی به این تفاوت اشاره شده است؛ هرچند
که ظاهرا ً خود آنها هم اصراری جدی بر این تفاوت ندارند( .برای مثال در مقاله)Dan Fahey,1999 :
چهارم آنکه آیا واقعاً اورانیوم ضعیف شده طبق فرایند نظامی اخیر ،به صدمه جدی میانجامد و اگر
صدماتی هم قابل گزارش است اهمیت آن به حدی است که به نقض این اصل بینجامد؟
پاســخ به این سؤال میان موافقان و مخالفان استفاده از سالح یکسان نیست .درواقع پاسخ قطعی
به این ســؤال میتواند به حل قطعی مسئله داشتن یا نداشــتن مشروعیت استفاده از سالحهای
دارای اورانیوم ضعیف شــده بینجامد .در پاســخ به این سؤال ،موافقان اســتفاده از سالح مدعی
هستند آثار استفاده از ســاح قابل چشمپوشی است و مخالفان مدعی هستند که آثار این سالح
بر محیطزیست و انسان مخرب است و کلیة آثار مخرب آن در بلندمدت مشخص خواهد شد.
بهطورکلی مهمترین اصلی که تبیینکنندة مشــروعیت یا نبود مشــروعیت استفاده از سالحهای
حاوی اورانیوم ضعیف شده در حقوق بینالملل است ،اصل منع ایراد صدمات زائد و آالم غیرضروری
اســت .بهخصوص آنکه در مورد سؤال چهارم به بحثهای کارشناسی و پزشکی نیز نیاز است که
منجر به پیچیدهتر شدن موضوع میانجامد.
در خصوص اینکه واقعاً اورانیوم ضعیف شــده طبق فرایند نظامی اخیر تا چه حد به صدمه جدی
میانجامد و اگر صدماتی هم قابل گزارش اســت آیا اهمیت آن به حدی اســت که به نقض این
اصل بینجامد ،به بررســی نظرات مراجع تخصصی بینالمللی و پارهای نظریات تخصصی پرداخته
میشود.
9 -9گزارشهای سازمانهای تخصصی بینالمللی
کمیته فرعی حقوق بشــر سازمان ملل متحد ،ســازمان بهداشت جهانی ،آژانس بینالمللی انرژی
هســتهای و برنامة محیطزیست ســازمان ملل متحد اســنادی را پیرو پژوهشهای خود منتشر
کردهاند.
کارگروه فرعی سازمان ملل متحد در جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها

این کارگروه در ســه قطعنامه در سالهای  1996و  1997استفاده از این سالحها را ناقض حقوق
انسانها قلمداد کرده است)E/CN.4/SUB.2/RES/1996/16( .
10 10سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی بهعنوان سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد با همکاری برنامه
محیطزیست ســازمان ملل متحد ارزیابیهایی را در چهارده منطقه اصابت راکت در کوزوو انجام
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داده و در خصوص مســائل مرتبط با سالمتی انسانها در مناطق اصابت راکتها چنین اظهارنظر
کرده است:
«در گزارشهای اخیر برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (یونپ) که بر مبنای ارزیابیهای صورت
گرفته در مناطق منتخب اصابت [راکتهای اورانیوم ضعیف] در کوزوو (جمهوری فدرال یوگسالوی)
نشان میدهد که آلودگی ناشی از اورانیوم ضعیف شده محدود به چند ده متر در مناطق اصابت است.
آلودگی ناشی از گرد اورانیوم ضعیف شده در آب و گیاهان نیز کام ً
ال خفیف است و احتمال در معرض
قرار گرفتن جمعیت [شهری و غیرشهری] محلی هم بسیار کم است).)w.H.O,2003
درنهایت نیز خواســتار پاکسازی ســریع مناطق اصابت میگردد؛ اما تعهدی را در این خصوص
گوشزد نمیکند.
در شــیوهنامهای که توســط ســازمان بهداشــت جهانی در خصوص حضور کارمندان نظامی و
بهداشــتی در مناطق اصابت راکت منتشر شده ،آمده اســت که این افراد را درصورتیکه سالمت
هســتند ،میتوان به این مناطق اعزام کرد .در جای دیگری از این شیوهنامه آمده است که دلیلی
زیستمحیطی و بهداشتی برای بررسی مسمومیت با اورانیوم ضعیف شده در جمعیتهایی که در
نواحی اصابت زندگی میکند ،وجود ندارد.
امــا باوجوداین آییننامهای برای ارزیابی و درمان افرادی که احتمــاالً در معرض میزان باالیی از
اورانیوم ضعیف شــده قرارگرفتهاند به دســت میدهد و پس از ارائة پروتکل درمانی چنین عنوان
میدارد که:
«در اکثر موارد [آلودگی] هیچ اثر دائمی باقی نمیماند .در موارد حاد ممکن اســت به «اســیدوز
توبوالر» کلیــوی 6بینجامد .اگر تنفس غبار اورانیوم ضعیف شــده به جــذب میزان قابلتوجهی
ترکیبات اورانیوم ضعیف شده غیرقابلحل در آب بینجامد ،تحت نظر بودن بیمار در طوالنیمدت
در خصوص تومورهای ریوی ضروری اســت .درعینحال باید به بیمار گفته شود که احتمال تأثیر
این موضوع بر سالمتی اندک است»(W.H.O,2001:4).
در مورد یونیزه کننده 7بودن این ســاحها هم در گزارش این سازمان به مجمع عمومی سازمان
ملل متحد بهطور صریح اشــاره شــده اســت که آثار باقیمانده در محل اصابت موشکها یونیزه
کننده نیست() G.A/63/170, 2008:22-23ولی عوارض احتمالی ناشی از تماس مستقیم فرد با آثار
باقیمانده از اصابت موشک است.
6. Renal Tubular Acidosis
 .7یونیزاسیون به فرایندی گفته میشود که در آن با استفاده از کاتالیزورهایی از جنس پالتین و تیتانیوم قدرت یونی هیدروژن آب افزایش پیداکرده و به سمت محیط قلیایی یا
اسیدی گرایش پیدا میکندhttp://www.xn----ymcbc5kma66gbaa.com/%D9%81-92-09-15
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به نظر میرســد آنچه بیشــتر مدنظر مقام تدوینکننده این اسناد بوده است آن است که خطرات
اولیة بهداشــتی و زیستمحیطی این ســاحها در محیط غیرشهری شدید نیست یا قابلواپایش
اســت .ولی ظاهرا ً در خصوص آثار بلندمدت در ســند اول بهنوعی ابراز بیاطالعی شده است و در
ســند دوم باآنکه بهطور صریح از احتمال سرطانزا بودن گرد اکسید اورانیوم غیرقابلحل در آب،
ســخن به میان آمده است ،ولی دربارة اهمیت آن ســخن خاصی ارائه نشده است .از سوی دیگر
مشــخص اســت که ســند اول در خصوص کوزوو و هدف قرار گرفتن تانکها در خارج از محیط
شهری نگارش یافته است .ازاینرو ،به این سند نمیتوان جهت توجیه استفاده از سالحهای حاوی
اورانیوم ضعیف شده در شهر استناد کرد.
بههرحال به نظر میرســد این اسناد با مســامحة زیاد در خصوص عوارض احتمالی این سالحها،
بهخصوص عوارض بلندمدت تنظیم شدهاند(Parsons, 2002: 6).
11 11آژانس بینالمللی انرژی هستهای
این آژانس تنها به بحث رادیواکتیو و یونیزه کنندگی ضایعات باقیمانده در محل اصابت موشک میپردازد
و عنوان میدارد آثار رادیواکتیویته باقیمانده در محل بسیار خفیف است(G.A/63/170, 2008:21).
12 12نظرات پژوهشگران مستقل
این موضوع به کرات از ســوی پزشــکان و حقوقدانان موردانتقاد قرار گرفته است که در اینجا به
عوارض احتمالی ناشــی از استنشــاق ریزگردهای اورانیوم ضعیف شده در جنگ خلیجفارس که
توسط پژوهشگران مطرح شده ،اشاره میشود:
عارضهای منســوب به استفاده از ســاحهای دارای اورانیوم ضعیف شده با عنوان «سندرم جنگ
خلیجفارس» تعدادی از ســربازان درگیر در جنگ و اشــخاص ساکن مناطق نزدیک محل اصابت
موشــکها ،گزارشهایی را در خصوص عالئم آسیبشناســی (پاتولوژی) مطــرح کردهاند که به
مجموعه این عالئم سندرم جنگ خلیج [فارس] گفته میشود.
عالئم این سندرم پیچیده و پیشرونده بوده و درگیرکنندة اندامهای مختلف بدن است .این عالئم
عبارتند از :سردرد ،خستگی مفرط ،دردهای مفصلی و عضالنی ،اختاللهای روانی ،گیجی ،اشکال
در دید ،اختالل در راه رفتن ،از دســت دادن حافظه ،بزرگ شــدن غدد لنفاوی ،نارسایی ریوی و
اشــکاالت کلیوی .این عالئم در  20%سربازان آمریکایی که در جنگ خلیج [فارس] شرکت کرده
بودند ،مشاهده شد(Fairle, op cit:4) .
همچنیــن بهتدریــج و با گذر زمــان ،آثار بلندمدت اســتفاده از این ســاح در مقالههای علمی
قابلمشاهده شده است (Busby Chris, 2010:2828-2837) .این پژوهشها بهطور میدانی در مناطق
جمعیتــی اطراف محل اصابت موشــکها (بهخصوص در فلوجه) صــورت گرفته و عوارضی مثل

138

 فصلنامه علمی -پژوهشی «امنیتپژوهی» ،سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار 139۳



ســرطان ،ناباروری ،مرگومیر نوزادان ،سقطجنین ،تولد نوزادان با معلولیت و آسیب به دی.ان.ای
نیز بهعنوان آثار استفاده از این سالحها عنوان شده است)Faluji,2012( .
البته بعضی پژوهشگران نیز تردیدهایی در خصوص ارتباط این عالئم با غبار اورانیوم ضعیف شده را
مطرح کردهاند .بهعنوان نمونه در خصوص پژوهش صورت گرفته بر سربازان آمریکایی باید دو مسئله
را در نظر گرفت .اول آنکه در نحوه نمونهگیری جامعه مورد خطاب پژوهشگران ،باید اطالعات کافی
کســب شود تا راستی آمار اعالمشده تائید گردد .دوم آنکه وجود عالئم یادشده در بیست درصد از
ســربازان آمریکایی نمیتواند تنها بهعنوان نشانههای از اثرات استفاده از سالح اورانیوم ضعیف شده
باشد .افزون بر آنکه هشتاد درصد دیگر از نیروهای آمریکایی مصون از این عالئم بودند.
13 13اصل تمایز
زیر بند  4بند «ج» ماده  51پروتکل اول الحاقی به رعایت اصل تمایز اشــاره دارد و در آن عنوان
شده استفاده از سالحهایی که آثار مخرب آن قابلمهار نباشد ،ممنوع است .استفاده از این سالح
به جهت گســترش ذرات در هوا و خاک و آب میتواند به آســیب دیدن افرادی بینجامد که در
منطقه حضور ندارند و ازاینرو میتواند منجر به خدشــه بر اصل تمایز بینجامد .هرچند که اثبات
آسیب دیدن مستقیم افراد از اورانیوم ضعیف شده در نواحی دیگر موضوع مناقشه است.
14 14اصل ضرورت
اصل ضرورت به این معنی است که در استفاده از سالحهای مشکوک و احتماالً پرخطر ،اگر سالح
جایگزینی وجود داشــته باشد استفاده از سالح مشکوک مجاز نیست .در مورد این سالح مخالفان
بر این عقیده هستند که قدرت نفوذ زیاد این سالح در زره ،کاربرد سالح را موجه نمیسازد؛ چراکه
منظور از ضرورت نظامی -که مفهومی عام اســت -این نیست که بهمحض وجود توجیه نظامی از
هر ســاحی استفاده کرد .به نظر میرسد این ادعا تا حدودی صحیح است چراکه در مواردی که
اســتفاده از سالحی بهموجب ســایر اصول حقوق بینالملل بشردوستانه مشکوک است و فناوری
برای ساخت سالح مشابه با عملکرد سالح مشکوک وجود دارد ،استفاده از سالح مشکوک ضرورت
نداشــته باشد .امروزه با استفاده از فلز تنگستن میتوان ســاحهای مشابهی تولید کرد؛ بنابراین
کشــورهایی که از این فناوری بهرهمند هستند نمیتوانند با تکیه بر مفهوم ضرورت از سالحهای
دارای اورانیوم ضعیف شــده اســتفاده کنند؛ اما مقامهای نظامی امریکا و بریتانیا بارها از ضرورت
اســتفاده از راکتهای دارای اورانیوم ضعیف شده سخن به میان آورده(The Office of the Special
)Assistant to the Deputy Secretary of Defense for Gulf War Illnesses, 2001و از ارجحیــت این
ســاحها بر سالحهای حاوی تنگستن ســخن راندهاند؛ ولی درســتی این موضوع را نمیتوان از
ادعاهای کشورهای برخوردار از این سالحها استنتاج کرد.
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15 15اصل حفظ محیطزیست در حقوق بشردوستانة بینالمللی

در این اصل هم میان موافقان و مخالفان اســتفاده از این نوع ســاح اختالفنظر وجود دارد که
ریشه آن به میزان آسیب محیطی ناشی از این سالح مربوط میگردد.
بند  3ماده  35و ماده  55پروتکل اول الحاقی کنوانسیونهای ژنو به مسئلة حفظ محیطزیست در
مخاصمات مسلحانه اشاره دارد؛ اما برای آنکه بهموجب این مواد بتوان بحث ممنوعیت استفاده از
این سالح را نتیجهگیری کرد ،خسارت به محیطزیست باید گسترده ،به میزان باال و طوالنیمدت
و شــدید باشد .مشخص است که ســاحهای دارای اورانیوم ضعیف شده به محیطزیست آسیب
میزند؛ اما آیا شدت آن در حد موردنظر پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو است؟ تنها سند
بینالمللی که به آثار زیســتمحیطی اســتفاده از ســاحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده مربوط
میشود ،پژوهشهای صورت گرفته توسط برنامه محیطزیست سازمان ملل در مورد آثار سالحها
در کوزوو ،بوسنی و صربستان است که به مجمع عمومی سازمان ملل نیز ارسال شده است.
16 16پژوهشهای برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد در خصوص آالیندگی محیطی سالحهای
دارای اورانیوم ضعیف شده در کوزوو ،بوسنی و صربستان.

پژوهشهای برنامه محیطزیســت سازمان ملل متحد در سه منطقة کوزوو ،بوسنی و صربستان در
خصوص آثار اورانیوم ضعیف شــده بر محیط انجام گرفته اســت .در خصوص کوزوو اعالم شد که
ذرات باقیمانده در محیط دارای اثر رادیواکتیویته پایینی هســتند و از لحاظ ســمیبودن نیز در
کوتاهمــدت جای نگرانی جدی وجود ندارد؛ اما در خصوص آثــار احتمالی بلندمدت این فلز ابراز
نگرانی شده است .در سند منتشره آمده است:
«تردیدی جدی [توأم با نگرانی] در خصوص اثرات بلندمدت زیستمحیطی اورانیوم ضعیف شده بهخصوص
در منابع آبهای زیرزمینی وجود دارد»(The final report, Depleted Uranium in Kosovo,2011).
درنهایت این سازمان خواستار پاکسازی محل میگردد؛ ولی مشابه سایر سازمانها تعهدی را در
این خصوص عنوان نمیدارد.
در خصوص «صربســتان» عنوان میگردد که بعد از دو سال آثار رادیواکتیویته در محیط مشاهده
نمیشــود؛ اما آثار فلز در خاک قابل مشاهده اســت ولی درعینحال میزان فلز در هوا استاندارد
است(Depleted Uranium in Serbia and Montenegro,2011).
در خصوص «بوســنی» نیز عنوان میگردد که پس از هفت ســال (زمان انجام پژوهشهای پس
از جنگ)  25%اورانیوم موجود در خاک اکسیدشــده و دیگر فلز نیســت ،اما آلودگی در آبهای
زیرزمینی مشاهده میشود که میزان آن کم بوده و آثار کمی بر سالمتی دارد .در هوا هم آلودگی
مشاهده میشود ولی میزان آن کم است(Depleted Uranium in Bosnia and Herzegovina,2011).
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به نظر میرسد نتیجه نهایی پژوهشهای برنامة محیطزیست سازمان ملل متحد آنگونه که در گزارش
دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی ســازمان ملل آمده)(G.A/63/170Add1,Addendum, 2008: 5
دارای این مضمون است که در هر سه مورد میزان آالیندگی در حد هشدار نبوده؛ اما احتمال مشکل
در خصوص اثرات بلندمدت بهخصوص درباره آبهای زیرزمینی وجود دارد.
البته این سند به مصادیق خاصی اشاره دارد که نمیتوان آن را به تمام موارد تعمیم داد .از اینرو
همچنان اختالفات در خصوص میزان آثار زیستمحیطی این سالح مطرح است.
17 17تعهد به حفظ محیطزیست بهموجب قواعد حقوق بینالملل محیطزیست
در این خصوص ،اصلی تحت عنوان اصل احتیاطی در حقوق بینالملل محیطزیست وجود دارد که
بهموجب آن اگر دلیلی بر این باور وجود داشــته باشد که عمل خاصی به خسارت زیستمحیطی
میانجامد ،طرفی که در پی انجام فعل موردنظر است ،باید ایمنی فعل خود را اثبات کند حتی اگر
دالیل جامعی در خصوص آسیبزایی آن عمل وجود نداشته باشد(Morello-Frosch, 2002:60).
ایــن قاعده از قوانین «آلمان» و «ســوئد» وارد حقوق بینالملل شــده و اتحادیة اروپا هم آن را
بهعنوان اصلی بینالمللی پذیرفته اســت؛ اما امریکا آن را رد کرده اســت .بههرحال در خصوص
عرفی بودن این اصل نظر قطعی وجود ندارد .مهمترین اثر کاربرد این اصل آن اســت که بار اثبات
بیخطر بودن اســتفاده از سالحهای دارای اورانیوم ضعیف شده را بر کشورهای استفادهکننده بار
میکند .موضوعی که در سایر قواعد حقوق بینالملل در استفاده از سالحها وجود ندارد و تاکنون
توسط کشورهای استفادهکننده از این سالحها صورت نگرفته است.
18 18اصل بیطرفی
استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده میتواند به نقض حقوق کشورهای بیطرف بینجامد
چراکه در مواردی ورود ریزگردهای اورانیوم ضعیف شــده به خاک کشــور آنها را محتمل میکند.
پژوهشگرهای «یونان» اعالم کردهاند هنگامیکه باد از سمت «کوزوو» به سمت یونان میوزد آلودگی
رادیواکتیو منطقه  25%افزایش مییابــد (Peterson Scott,1999:50-66) .اما بااینحال اهمیت عنصر
ارادة کشــور استفادهکننده از سالح نیز میبایستی موردتوجه قرار گیرد .ولی ازآنجاکه احتمال نفوذ
ریزگردها به کشور بیطرف در مناطق مرزی زیاد است ،شاید بتوان در صورت اثبات قابل پیشبینی
بودن نفوذ ریز گردها به کشــور بیطرف ،اســتفاده از این سالح در مناطق مرزی یا سایر مناطق را
خصمانه و ناقض بیطرفی تلقی نمود.
19 19ممنوعیت مطلق اســتفاده از ســاحهای حاوی اورانیوم ضعیف شــده و تعهدات کشورهای
استفادهکننده از این سالح در شرایط فعلی

با توجه به مباحث مطرحشده بحث ممنوعیت مطلق استفاده از سالحهای دارای اورانیوم ضعیف شده
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یا مشروعیت کامل استفاده از آن با طرح مسائل مختلف از سوی موافقان و مخالفان با ابهامات جدی
مواجه است .مراجع بینالمللی نیز رفتارهای متعارضی از خود نشان دادهاند؛ برای مثال کارگروه فرعی
حقوق بشر سازمان ملل متحد در ســه قطعنامه در سالهای  1996و  1997استفاده از سالحهای
دارای اورانیوم ضعیف شده را ممنوع دانسته است؛ اما سایر آژانسهای تخصصی در پژوهشهای خود
در برخی مناطق تأثیر استفاده از این نوع سالحها بر مسائل زیستمحیطی را خفیف ارزیابی کردهاند.
مشکل اساســی که در مسئلة مشروعیت استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده وجود
دارد تا اتفاقنظر در خصوص آن صورت پذیرد ،بیشتر مسائل کارشناسی است تا مسائل حقوقی .در
کنشها و واکنشهای کشورها نیز نمیتوان رفتار واحدی را مشاهده کرد .کنوانسیونی بینالمللی
نیز بهطور خاص استفاده از ســاحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده را ممنوع نکرده است .در این
خصوص سه نوع رفتار از سوی دولتها قابل مشاهده است .کشورهای استفادهکننده از این سالح
مثل «امریکا»« ،انگلســتان» و «ایتالیا» مدعی هســتند که این سالحها فاقد آثار جدی بهداشتی
و زیســتمحیطی هستند .تعدادی از کشــورها مثل «جاماییکا» این سالحها را سالحهای کثیف
میدانند و عدهای از کشــورها مثل «اتریش» پژوهشهای سازمانهای بینالمللی یا پژوهشهای
بعدی را در این خصوص حائز اهمیت میدانند.
کاگروه بینالمللی صلیب ســرخ هم خواهان پژوهش بیشــتر از سوی کشــورها و نهادها شده و
خواســتار چرخــش آزاد اطالعات در خصوص این پژوهشها شــده اســتComments of the( .
 )International Committee of the Red Cross,2001مجموعه عوامل یادشــده به نبود اتفاقنظر در
خصوص مشــروعیت نداشتن استفاده از این سالح انجامیده اســت .درنتیجه این نداشتن توافق،
متأسفانه در عمل ،از این سالح در سطح جهانی استفاده میشود.
مســئله دیگر قابلطرح این اســت که در شــرایط نبــود اتفاقنظر در میان دولتها ،هر کشــور
اســتفادهکننده از سالح چه تعهدی قبل از اســتفاده از سالح در برابر بی حاشیه بودن استفاده از
این ســاح دارد؟ کارگروه بینالمللی صلیب سرخ در راســتای اعمال ماده  36صرفاً اعالم نتیجه
پژوهش توسط استفادهکنندگان را دستکم در شرایط فعلی بسنده قلمداد کرده است .ولی برخی
حقوقدانان با توجه به اصل احتیاط در حقوق بینالملل محیطزیست خواستار اثبات بیخطر بودن
سالح برای محیطزیســت توسط استفادهکنندگان هســتند و به عبارتی بار اثبات بیخطر بودن
استفاده از سالح را بر عهده استفادهکنندگان قرار دادهاند نه کشور زیاندیده(Shah Nikhil, 2004).
20 20ممنوعیت موردی استفاده از سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده
اما در شــرایطی صرفنظر از بحث «ممنوعیت مطلق» بهطورقطع استفاده از سالح دارای اورانیوم
ضعیف شــده ممنوع است که از آن بهعنوان «ممنوعیت موردی» یاد میشود .این موارد به شرح
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زیر است:
 در مواردی که کشــور استفادهکننده دارای فناوری اســتفاده از تنگستن در سالحهای ضد زرهباشــد .در این حالت این کشورها در راستای رعایت اصل ضرورت نمیتوانند از سالحهای اورانیوم
ضعیف شده استفاده کنند.
 اســتفاده از سالح بدون رعایت اصل احتیاط بهطورقطع ممنوع است؛ به این معنی که از سالح،استفاده نامناسب به عمل آید؛ بهعنوان مثال:
 از این سالح برای تخریب اماکن و یا زرههای غیرمستحکم استفاده شود. از سالح در اماکن شهری استفاده شود. از سالح به حدی استفاده شود که بهطورقطع به محیطزیست آسیب وارد شود. از سالح در مناطق مرزی کشورهای بیطرف استفاده شود. از این سالح در مناطق تأمین آب شهری استفاده شود. اگر منطقه اصابت راکت در اختیار کشور استفادهکننده از سالح قرار گیرد آن دولت متعهد استمنطقه را پاکسازی کند.
با توجه به اینکه کلیه آثار و نتایج استفاده از این سالح مشخص نشده است و احتمال اثر منفی بر
اصولی چون تمایز ،حفظ محیطزیســت ،ممنوعیت ایراد صدمات زائد و آالم غیرضروری به هنگام
استفاده از این سالح به نسبت دیگر سالحها بیشتر است؛ به همین جهت توصیه میشود دولتها
حساسیت بیشتری در استفاده از این سالح به خرج دهند.
نتیجهگیری
سالحهای حاوی اورانیوم ضعیف شده به سبب ایجاد گرد رادیواکتیو که در آب حل شدنی هستند
و درعینحال از طریق باد قابلانتقال هســتند امکان تأثیر نامطلوب بر محیطزیست از سوی آنها
وجود دارد؛ امری که این سالحها را از سایر سالحها متفاوت میسازد .حقوقدانان و کارشناسان و
مراکز تخصصی بینالمللی مختلف در خصوص میزان تأثیر و شدت این آلودگی احتمالی ناشی از
این ســاح ،همنظر نیستند .هرچند که تا حدودی آلوده بودن این سالح را تأیید کردهاند؛ ولی در
مورد شدت آن نظر مشترکی ندارند؛ بنابراین با وجود قواعد عام در حقوق بشردوستان-که به آنها
اشاره شد -به سبب ابهام در مباحث کارشناسی (و نه حقوقی) که بیشتر پزشکی و زیستمحیطی
اســت ،نظری قطعی در میان دولتها و سازمانهای تخصصی مسئول در عرصة بینالمللی وجود
ندارد؛ هرچند که احتمال وارد آمدن صدمات و خسارات به اشخاص غیر درگیر در جنگ بهواسطه
استفاده از این سالحها وجود دارد.
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