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مقدمه
حقوق بينالملل بعنوان مجموعه قواعد ناظر بر نظم حقمموقی حمماک بممر روابممط کنشممگران
بينالمللی ،دستاورد توسعه و تحمموالت تمماریخی تلقممی میگممردد کممه بممر مناسممبات سياسممی
حکمفرما گردیده است .مسلما قدرتهای بزرگ نقش بسزایی در این تحوالت داشممتهاند.
این مسئله از قرن  17ميالدی تاکنون مسئلهای انکارناپذیر است .مسئله مه برای بسياری از
پژوهشممگران ایممن اسممت کممه در ایممن مممدت حقمموق بينالملممل در راسممتای تحقممق اهممداف
قدرتهای بزرگ و در سایة آن شکل گرفته و رشد یافته است .حتی در بسياری از ممموارد
قدرتهای بزرگ بویژه ایاالت متحده امریکا ،آنجا که حقوق بينالملممل را در تعممارض بمما
منممافع و اهممداف خممود دیممده ،از آن کنمماره گرفتهانممد .خممروج امریکمما از دیمموان کيفممری
بينالمللممی و سممازمان یونسممکو را میتمموان بممه عنمموان نمونممه ذکممر کممرد .بسممياری محققممين
رئاليست ،مانند نيکو کریش 1و فيليپ سمماندرز 2نيممز حقمموق بينالملممل را ابممزاری در دسممت
قدرتهای بزرگ برای رسيدن به منافع خممود میپندارنممد و معتقدنممد حقمموق بينالملممل در
اینکه کشورهای قدرتمند را با خود همممراه کنممد درمانممده اسممت .ایممن در حممالی اسممت کممه
فلسممفه وجممودی حقمموق بينالملممل پممس از شممکلگيری نظممام بينالملممل وسممتفاليایی ،مهممار
زیادهطلبی و قدرتجویی دولتها و به طممور خمماص ،قممدرتهای بممزرگ بموده اسممت .در
ر استای بررسی مبحثی که مطرح شد این پرسممش مطممرح میشممود کممه قممدرتهای بممزرگ
نظام بينالملل در شکلگيری و گسترش حقوق بينالملل چه نقشممی دارنممد در ادامممه ایممن
فرضيه مطرح میشود که قدرتهای بزرگ به علت جایگاهی که به لحمماظ توانمنممدیهای
مختلف دارند؛ از طریق نهادسازی ،تهيه پيشنممویس معاهممدات بينالمللممی ،شممکل دادن بممه
معاهدات ،تفسير قوانين ،عرفسازی و هنجارسازی و مجازات ناقضممين حقمموق بينالملممل؛
نقش کليدی در شکل دادن و گسترش حقوق بينالملل دارند.
پژوهش قصد دارد با ارائه شواهد تاریخی نقممش قممدرت های بممزرگ ،بممویژه ایمماالت
متحده امریکا و روسم يه (شمموروی سممابق) را در تحمموالت حقمموق بينالملممل نمموین مممورد
بررسممی قممرار دهممد .در ایممن پممژوهش تحمموالت تمماریخی حقمموق بينالملممل بممه دو دوره
کالسيک و مدرن تقسي شده است .مبنای این تقسممي بندی پایممان جنممگ جهممانی دوم و
1. Nico Krisch
2. Philip Sanders

دهشیار و عمرانی| 287

شکل گيری سازمان ملل متحد است .زیرا از این تاریخ به بعد به دال یل بسممياری از جملممه
ایجاد سازمان ملل متحد ،حقوق بين الملل نسبت به گذشته رشدی سریع و همهجانبه پيدا
کرد .پژوهش سعی دارد دوره مدرن ،یعنی مقطع بعد از جنگ جهممانی دوم را در حمموزه
مباحث مربوط به حقوق فضایی مممورد بررسممی قممرار دهممد .در دوره کالسمميک ،قممدرت
نظامی مخصوصا قدرت دریایی کشورهایی نظير انگلستان بود که به آنهمما ایممن امکممان را
داده بود تا در تحمموالت حقمموق بين الملممل ایفممای نقممش کننممدولی در دوره مممدرن ،ایممن
جایگاه و توانمندی قدرت های بزرگ بخصوص در زمينه تکنولوژی و فناوری میباشممد
که به این قممدرت ها فرصممت داده اسممت تمما در شممکل دادن بممه قواعممد حقمموق بينالملممل،
مخصوصا در حوزه های نوین پيشقدم باشند.

پیشینه پژوهش
در مورد قدرت های برتربطور جداگانه و حقوق بين الملل نيز بطور مسممتقل ،بممه صممورت
کتاب یا مقاله و  ...منابع فراوان است .برخممی از مهمتممرین منممابع بممدین شممرح میباشممند.
کتاب «تراژدی قدرتهای بزرگ» تاليف جان مرشایمر و ترجمه غالمعلمی چگنمیزاده؛
کتابی است که با رویکرد واقعگرای تهاجمی بممه بررسممی آنارشممی در نظممام بينالملممل و
رقابت قدرت های بزرگ برای کسب برتری در زمينههای گوناگون می پممردازد .در ایممن
راستا از مثالهای تاریخی نظيممر جنگ هممای جهممانی اول و دوم بهممره میبمرد .وی هممدف
اصلی دولت ها را کنترل حداکثری منابع ثروت جهممان و نيممل بممه هژمممونی میدانممد .ایممن
کتاب دیدگاه خوبی در مورد چگونگی اقدامات قممدرت های بممزرگ بممه خواننممده ارائمه
می دهد .انتشارات دفتر سازمان ملل در (می  ،)2017در مجموعه ای تحت عنوان «حقوق
بينالملل فضایی :اسناد سازمان ملل » بممه طممور مبسمموطی بممه حقمموق بينالملممل فضممایی در
چهار بخش پرداخته است .بخش نخست مربوط به معاهدات سازمان ملل متحد در مورد
حقوق فضایی است ،بخش دوم اصول م صمموب مجمممع عمممومی در مممورد حقمموق فضمما،
بخش سوم قطعنامه های مصوب مجمع عمومی در این حوزه و بخش چهممارم مربمموط بممه
سایر اسنادی است که در این زمينه وجود دارد .با مطالعه این مجموعه اطالعات کمماملی
در مورد حقوق فضایی بدست میآید.

 | 288پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |10شماره  | 36بهار ()1400

محمودی ( )1390در مقالهای با عنمموان «تممأثير فناوریهممای علمممی بممر توسممعه و تحممول
حقوق بينالملل فضایی» ،به این بحث پرداخته است که چگونه فنمماوری بممر توسممعه حقمموق
بينالملل فضایی تأثيرگذار بوده است .همچنين وی به نقش دو ابرقدرت امریکا و شوروی
سابق در اثرگذاری به شکل دادن به قواعد عرفی و در مرحلممه بعممد تممدوین قواعممد حقمموق
فضایی اذعان نموده است و نحمموه ایممن اثرگممذاری را نشممان داده اسممت .کتمماب «حاکميممت
قدرت یا حاکميت قانون ارزیابی سياستها و اقدامات امریکا در مورد معاهدات امنيتی»،
تأليف نيکول دلر ،آرجون ماکيخانی و جان باروز است .این کتمماب بيممانگر رونممد برخممورد
دوگانه ایاالت متحده با حقوق بينالملل و سازمانهای بينالمللی و معاهدات امنيتممی اسممت
و در نوع خود اثری بدیع ،مستدل و حقوقی است« .دنيای بیقانون؛ امریکمما ،قانونگممذاری
جهانی و قانونشکنی» ،اثر فيليپ ساندرز و ترجمه اصغر دستمالچی است .نویسنده در ایممن
کتاب قصد دارد به این نکته بپردازد که علیرغ اینکه با دنيایی مملو از قمموانين ،مقممررات،
آیين نامهها و نظامنامهها مواجه هستي  ،ولی چند قدرت بزرگ خودسرانه و بنا بممه منممافع و
مطامع سلطهجویانه خود ،مقررات و قواعممد پذیرفتممه شممده بينالمللممی را کممه غالبمما خممود از
بانيان وضع آن بودهاند ،زیر پا میگذارند.
نيکو کریش ( ،)2005در مقاله «حقمموق بينالملممل در عصممر هژمممونی :قممدرت نممابرابر و
ایجاد نظ حقوقی بينالملل» به مسائلی چون حقوق بينالملل و قممدرتهای مممافوق ،ارزش
نهادها برای کشورهای قدرتمند ،رئاليس  ،حقوق بينالملل و قممدرتهای هژمممون ...اشمماره
میکند .در این مقاله نيز به نقش هژمون در نهادسازی و توسعه حقوق بينالملل اشاره شده
است .هرچند نویسنده در مواردی به ابزارانگاری حقوق بينالملل در مممواردی کممه بممه نفممع
هژمون نيست نيز اشاره کرده است .با بررسممی مختصممری از منممابع موجممود میتمموان گفممت
اکثر این منابع به صورت مستقي نقش قممدرتهای بممزرگ در توسممعه حقمموق بينالملممل را
مورد بررسی قرار نمیدهند و هر کدام جنبممهای از مباحممث حقمموق بينالملممل و یمما مباحممث
مربوط به قدرتهای بزرگ را بيان میکنند .از اینرو این پممژوهش بمما گممردآوری مطالممب
پراکنده از منابع گوناگون ،سعی کرده است در جهت پيدا کردن پاسخی جامع به پرسممش
پژوهش و پر کردن بخشی از کاستیها در این حوزه گام بردارد.
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چارچوب تئوریک پژژژوهش؛ تحلیژژل سیسژژتمی رابطژژۀ حقژژوق و سیاسژژت
بینالملل
سيست عبارت است از «یک چممارچوب نظممری بممرای مممدون سمماختن دادههممای مربمموط بممه
پدیدههای سياسی و همچنين مجموعممهای یکپارچممه از روابممط کممه بممر پایممه یممک مجموعممه
مفروض از متغيرهای سياسی استوار است» (دوئرتی و فممالتزگراف .)188 :1384 ،در یممک
سيست فرض بر این است که آن سيست از بخشهای مختلفی تشکيل شممده اسممت کممه هممر
یک کارویژهها و وظایف خاص خود را انجام میدهد و بين اجممرای آن روابممط مکمممل و
متقابل وجود دارد.

عناصر سیستمی حقوق بینالملل
هر سيست باز دارای مشخصات چهارگانه زیر است:
الف -ورودی یا درونداد :ورودیهای سيست عبارت است از «مجموعه عناصری که بممه
صورت خواستهها ،منافع ،پشممتيبانیها و مخالفتهمما وارد سيسممت میشممود و پممس از تبممادل
محيط و سيست  ،به صورت برونداد از نظام خارج میشود .روابط بينالملل ،شممکل دهنممده
بيشترین ورودیهای این سيست است» (قوام .)30 :1381 ،جامعه بينالملل به مفهوم محمميط
نظامی حقوقی بينالمللی ،یک هویت کامال پویا و سيال است که هنوز دامنه ،حد و مممرز و
محدودۀ آن تعریف و تثبيت نشده است .این جامعه در عصر کالسمميک حقمموق بينالملممل،

محدود به حوزه سياسی– فرهنگی اروپا و با محوریت دولت ملممی بممود ،ولمی امممروزه ایممن
محيط نظامی دستخوش تغيير و تحول گردیده و به کل جهان گسترش پيدا کرده است.
 پردازش یا فراگرد :پردازش به عمل تبدیل ورودیهمما بممه خروجممی سيسممت اطممالقمیشود .آنچه در این مرحلممه حممائز بيشممترین اهميممت اسممت ،وجممود سممازوکارهای سيسممت
حقوقی بينالمللی میباشممد کممه فراینممد پممردازش دادههممای ورودی سيسممت را امکممانپممذیر
مینماید .ایممن مجموعممه سممازوکارها شممامل آیينهمما و رویممهها ،فراینممدهای تصمي سممازی،
ساختارها و نهادهای سيست حقوقی اسممت کممه عمممل پممردازش را بممه سممرانجام میرسممانند.
بخشی از عوامل تأثيرگذار در فرآیند پردازش را میتوان بر حسب درجه اهميممت اینگونممه
برشمرد -1 :در نظامی که واضعان و تابعان یکی هستند و هنوز مرجعممی برتممر از دولممتهمما
وجود ندارد؛ عمل پردازش تابعی از اراده نممابرابر تابعممان و هویممت و منطممق رفتماری آنممان،
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رویهها و آیينهممایی از قبيممل رأیگيممری و اجممماع ،اقممدام ،سممکوت و اعتممراض اسممت؛ -2
نهادهای بينالمللی و اتحادها و ائتالفهای درون سممازمانی باتوجممه بممه شخصمميت حقمموقی
آنان؛ هرچند مقاومت دولتها در تعيين دستور کممار سممازمانهممای بممينالمللممی قابممل انکممار
نيست (نقيب زاده.)44 :1388 ،
پ -خروجی یا برونداد :ورودیهای سيست در جریان عمل پردازش ،به همممان کيفيممت
زمان عرضه و ظهور در متن سيست باقی نمیمانند و به هویممت تممازهای تبممدیل و بممه محمميط
سيست ارائه میشود .کارآمدی و تأثيرگذاری سيسممت حقمموقی بممه برونممدادهای آن وابسممته
است.
ت -بازخورد مثبت و منفی« :زمانی که یک خروجممی سيسممت بمما مؤلفممههای تأثيرگممذار
محيط سيستمی سازگار میافتد ،همان خروجی در مرحلة بعممد بممه عنمموان یممک ورودی بممه
کالبد سيست نفوذ کرده و در راستای رشممد و تکامممل سيسممت  ،ایفممای نقممش مینمایممد کممه
اصطالحا به آن بازخورد مثبت گفته میشود .در مواردی نيز برخی از خروجیهای سيست
حقوقی با منافع و اهداف برخی از تابعان سيست حقوقی در تعممارض اسممت و یمما همخمموانی
ندارد ،در این موارد معموال تابعان اصلی سيسممت در برابممر آن ایسممتادگی میکننممد و آن را
نمیپذیرند و یا خروجی مورد نظر را نق« میکنند که در این موارد بازخورد منفی است.
اگر بازیگران مخصوصا بازیگران اصمملی نظممام بينالملممل از خروجیهممای سيسممت حقمموقی
بينالملل خرسند شوند عالقممه مشخصممی بممه حفممظ و کممارایی سيسممت پيممدا خواهنممد کممرد»
(دوئرتی و فالتزگراف .)192 :1384 ،یکممی از نمونممههممای بسمميار گویممای بممازخورد منفممی،
صدور قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينممههممای گونمماگون بممينالمللممی
است که به دليل برخورد با منافع شممماری از دولممتهممای قدرتمنممد ،بمما اقبممال آن دولتهمما
مواجه نشده و به مرحله اجرا در نمیآید.

کار ویژههای سیستم حقوقی بینالملل
الف -ایجاد تعادل و نظم :مهمترین کارویژۀ نظام حقوق بينالملل ایجمماد تعممادل و نظم
است ،یعنی فاصله گرفتن از وضعيت طبيعی که هرج و مرج ،ویژگی اساسی آن محسمموب
میشود« .این مسئله از طریق سازوکارها و قواعد حقوقی و نظارت بر اعمال تابعان سيسممت
حقوقی صورت میگيرد» (فرانکل.)62 :1372 ،
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 مشروعیتبخشی باه وضاعیتهای اجتمااعی :دومممين کممارویژه سيسممت حقمموقیبينالمللی ،مشروعيتبخشی به وضعيتهای اجتماعی در حال شکلگيری و تثبيت اهداف
سازگار با سيست است .مفهوم این ایده آن است کممه نظممام حقمموقی بينالمللممی از پممذیرش
وضعيتهای مغایر با ارزشها و اهداف خود رویگردان است و تمما حممد امکممان بممه تعممدیل
آنها میپردازد.
پ -پیشگیری و بازدارندگی« :فقر ،بيماریهای عفونی ،تخریب محيط زیست ،شممکاف

شمال – جنمموب ،مخاصمممات مسمملحانه ،تروریسم  ،سممالحهای کشممتار جمعممی و جنایممات
سازمانیافته فراملی ،مهمترین تهدیدات پيشروی جامعه بينالمللی اسممت کممه پيشممگيری و
کنترل آنها از مهمترین کارویژههای یممک سيسممت حقمموقی در روابممط بينالملممل بممه شمممار
میرود» (آزادبخت.)168 :1389 ،
به نظر میرسد تحليل مبتنی بر نظام ،مبنممای مناسممبی بممرای بررسمی روابممط بمين حقمموق
بينالملممل و قممدرت در روابممط بينالملممل باشممد .آنچممه بممه عنمموان سياسممتها و راهبردهممای
کشورها عنوان میشود در واقع بروندادها یا خروجی کشورهاست کممه در نظممام بينالملممل
محممل تالقممی بمما خروجممی دیگممر کشورهاسممت .از تالقممی ایممن خروجیهمما ،رفتارهممای
همکاریجویانه ،ستيزهجویانه و یا رقابتآميز شکل میگيرد .قواعممد حقمموق بينالملممل نيممز
که به عنوان خروجی نظام حقوقی سيسممت قلمممداد میشممود ،اگممر مممورد توجممه و رضممایت
کشورها بویژه قدرتهای بزرگ قرار گيرد ،با بازخورد مثبت مواجه شده و قمموام مییابممد،
ولی اگر مخصوصمما بمما عممدم اسممتقبال و ناخشممنودی کشممورهای قدرتمنممد مواجممه شممود ،بمما
بازخورد منفی مواجه شده و ممکن است مورد بیاعتنایی و انکار قرار گرفته و رد شود .بممه
طور کلی وحدت ناهمگن جامعه بينالمللی ،تضاد خواسممتهها ،اراده معطمموف بممه قممدرت و
نمونممههای دیگممر مممانع شممکلگيری یممک نظممام حقمموقی منسممج و تأثيرگممذار در حقمموق
بينالملل شممده اسممت و تمما کنممون بسممياری از ورودیهممای سيسممت حقمموقی بينالمللممی ،بممه
صورت قانون در نيامدهاند.

عملکرد قدرتهای بزرگ در قبال حقوق بینالملل فضا
«مفهوم قدرتهای بزرگ تحليلهای واقعگرایانه را از روابط بينالمللمی منتقممل میکنممد و
بممر اسمماس آن کشممورها بممه قممدرتهای بممزرگ ،متوسممط و کوچممک تقسممي میشمموند»
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) .)Khajeh & Kahrazhi, 2014: 95کشممورهای قدرتمنممد در عرصممه نظممام بينالملممل
دارای قممدرت نظممامی ،اقتصممادی و سياسممی بيشممتری نسممبت بممه سممایر کشممورها هسممتند
) .)Kratochwil, 2000: 86این قمدرتها دارای توانمنممدیهایی در زمينممههای مختلممف
سياسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هستند که آنها را در مقایسه بمما کشممورهایی
که این توانمندیها را ندارنممد در موقعيممت ممتممازی بممرای فعاليممت در عرصممههای مختلممف
بينالمللی قرار داده است .یکی از این موارد نقشی است که در زمينه ایجاد قواعد حقمموقی
بينالمللی دارند.

ایجاد عرف بینالملل توسط قدرتهای بزرگ
«دولتهاى بزرگ تمایل دارند تا قالبهاى رسمى توافقهاى بينالمللى را دره شممکنند و
در قالبهاى جدید غيررسمى مانند عرف ،هنجارها و استانداردهاى حقمموق نممرم مقممررات
حقوق بينالملل را شکل دهند» (موسیزاده« .)266 :1395 ،قممدرتهای بممزرگ از قممدرت
عظي خود برای تحميل نظ مممورد پسندشممان در سممطح نظممام بينالملممل اسممتفاده میکننممد»
).)Layne, 2006: 31

الف -ایجاد عرف در حقوق فضا توسط قدرتهای بزرگ
حقوق فضا عبارت است از مجموعه مقررات و قوانين بينالمللی که بر روابممط کشممورها بمما
یکدیگر و روابممط آنهمما بمما سممازمانهای بينالمللممی کممه در زمينممه تحقيقممات فضممایی عمممل
میکنند حاک است و نيز تدوین یک سلسله قوانين بينالمللی را بر اسمماس اصممول حقمموق
بينالملل که ناظر بر فضای ممماورای جممو کممرات آسمممانی اسممت ایجمماب مینمایممد .روابممط
اجتماعی نوینی که بر اثر پيشرفت در علوم فضایی شممکل گرفتممه ،بمما دنيممایی کممه تمما امممروز
ناشناخته بود پيوند خورده است و بر همين اساس ،رشته جدیدی در عل حقوق الزم است
تا این پيوند را تنظي نموده و بر آن حاک گردد (الهویی نظری.)380 :1392 ،
حقوق بينالملل فضایی بيش از هر رشته دیگر حقمموق بينالملممل ،تحممت تممأثير فنمماوری
توسعه یافته و حجم زیممادی از قواعممد و مقممررات حقمموقی را در خممود جممای داده اسممت و
دشوار است که رشته دیگری از حقمموق بينالملممل را بتمموان یافممت کممه اینچنممين وابسممته بممه
فناوری باشد (محمودی .)295 :1390 ،در این رابطه باید گفت قممدرتهای بزرگممی ماننممد
روسيه و ایاالت متحده امریکا در مباحث مربوط به فضمما و فناوریهممای فضممایی نسممبت بممه
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سایر کشورها پيشقدم بودهاند .بنابراین حقمموق مربمموط بممه فضمما تمما حممدود زیممادی متممأثر از
اقدامات و فعاليتهای این دو کشور است .تحليل رویممه کشممورها پمميش از انعقمماد معاهممده
فضای ماورای جو نشان میدهد که عرف اولين منبع حقوق بينالملل فضممایی بمموده اسممت.
در واقع ،یکی از ویژگیهای حقوق فضا این است که اولين منبع حقوقی آن عممرف اسممت
(.)Halunko, 2019: 35
بدین ترتيب رویه دولتها در زمينه کاوش و استفاده از فضای ماورای جو منجممر بممه
ظهور تعدادی از اصول و قواعد مه حقمموق بينالملممل فضممایی شممده اسممت (محمممودی،
 .) 310 :1390این مسئله به این دليل است که پس از اینکه رویه ای شکل گرفت و توافق
ضمممنی دولت همما بممه رعایممت آن ایجمماد شممد ،می توانممد در اسممناد بينالمللممی الزماالجممرا
منعکس شود .برای مثال می توان به اصل عرفی «عمدم امکممان تملمک ملممی فضمما» اشمماره
کرد .اصل سوم مورد اشاره «اعالميه اصول کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جممو»
تصریح می دارد« :فضای ماورای جو و دیگر اجرام آسمانی نمیتواننممد از طریممق ادعممای
حاکميت یا به وسيله بهره برداری یا اشغال یا به هر طریق دیگر مممورد تملممک ملممی قممرار
گيرند» (حسينی.)11 :1392 ،
تمام محتوای اصل مذکور با تغييرات بسيار انممده در ممماده دوم معاهممده اصممول 1967
انعکاس یافت .مانفرد الکز ،حقوقدان برجسممته و قاضممی دیمموان بينالمللممی دادگسممتری ،بمما
وجود انعکاس قاعده مذکور ضمن معاهممدهای الممزامآور ،در نظممر مخممالف خممود در قضمميه
فالت قاره دریای شمال اظهار داشت که قاعده «عدم امکان تملک ملی فضا» نتنها پمميش از
درج ضمن «معاهده اصول  ،»1967بلکه حتممی پمميش از آن کممه در «اعالميممه اصممول »1963
بدان تصریح گردد در زمره اصول عرفی حقوق بينالمللی محسوب گردیده و الزم االتباع
برای تمامی دولتها میباشد .در تأیيد نظر پروفسور الکممز میبایسممت گفممت« :زمممانی کممه
معاهده اصول حاک بر کمماوش و بهرهبممرداری از فضممای ممماورای جممو نهممایی شممد ،هممر دو
قدرت فضایی جهان ،یعنی شمموروی و امریکمما ،فعاليتهممای متعممدد و متنمموع فضممایی را بممه
انجام رسممانده بودنممد ،اممما در ایممن دوران ،طممی هيچیممک از فعاليتهممای مممذکور و توسممط
هيچیک از این دولتها ،تمام یا بخشی از فضای ماورای جو مورد ادعممای حمماکميتی آنهمما
قرار نگرفت» (حسينی .)11 :1392 ،بهعنوان نمونه در سال  1959خروشچف ،نخست وزیر
اسبق اتحاد جماهير شوروی سابق ،اعالم کرد که «اهتزاز پرچ شوروی روی کممره ممماه بممه
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هيچ وجه نشانه حاکميت آن کشور بممر ممماه نيسممت» .آیزنهمماور و کنممدی ،رؤسممای جمهممور
اسبق ایاالت متحده نيز به نوبه خود در سالهای  1960و  1963به نام ایاالت متحممده همممان
نظممر را اعممالم کردنممد (الهممویی نظممری .)384 :1392 ،برخ می از حقوقممدانان در خصمموص
شکلگيری عرفی قاعده «آزادی فضا» عنوان میکنند که آزادی فضا علیرغ رویه تعممداد
معدودی از دولتها (ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهير شوروی سممابق) و عممدم تکممرار
آن توسط سایر کشورها ،صرفا به واسطه پذیرفته شدن و شناسایی آن توسط سایر کشورها
در زمره قواعد حقوقی در آمد (موسیزاده.)259 :1395 ،
مانفرد الکز ،1اندکی پممس از انعقمماد اولممين معاهممده سممازمان ملممل در خصمموص فضممای
ماورای جو اظهار داشت« :اولين اشيایی که توسط کشورهای پرتاب کننده به فضا فرستاده
شدند قلمرو هوایی دولتهای مختلف را درنوردیدند .با این وجود نممه دولتهممای پرتمماب
کننده از دولتهای فمموق اجممازهای حاصممل نمودنممد ،و نممه دولتهممای اخيممر اعتراضممی بممه
دولتهای پرتاب کننده شیا صورت دادند .بدین ترتيب در مممدت زمممانی کوتمماه ،آزادی
عبور و مرور در فضای ماورای جو به عنوان یک قاعده حقوق بينالمللی تأسيس و توسممط
کشورهای دیگر شناسایی شد» (حسينی .)13 :1392 ،بممه لحمماظ سيسممتمی بایممد گفممت ایممن
قدرتهای بزرگ هستند که به واسطه توانمندیهای خود در حوزه عرف پيشرو هسممتند و
همچنين رضایت و واکنش مثبت آنهمما بممه خروجیهممای سيسممتمی باعممث تثبيممت رویممههای
ناشی از عرف میشود.

ب -هواپیمای بدون سرنشین
وسایل نقليه هوایی بدون سرنشين (پهپاد) جدید نيستند .دهها سال است کممه وجممود دارنممد،
اما اخيرا آنها محبوبيت زیممادی پيممدا کردهانممد .بمما توسممعه فناوریهمما ،پهپادهممای مممدرن نيممز
پيشرفتهتر شدهاند و امکانات برای استفاده از آنها بيشتر شده اسممت کممه سممؤاالت قممانونی و
نظارتی جدیدی را ایجاد میکند ).(Chamoso & Others, 2018: 2

آنچه در حقوق بينالملل جر یان دارد این است که هر دولتممی از حاکميممت کامممل و
انحصاری بر قلمرو هوایی خود برخوردار است و هيچ گونه حممق عبممور بی ضممرری بممرای
هواپيماهای خارجی در این منمماطق وجممود نممدا رد .در نتيجممه غيممر از شممرایط اضممطراری،
1. Lachs
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هرگونه ورود به حوزه هوایی ملی توسط هواپيماهای خارجی منوط بممه رضممایت دولممت
حاک است که به صورت یکجانبه و یا همانطوری که جهممت پروازهممای تجمماری بيشممتر
معمول است ،به صورت معاهدات دوجانبه و بمما قيممد عمممل متقابممل اعطمما میشممود .بممرای
ورود و عبور هواپيماهای نظامی یا سممایر هواپيماهممای دولتممی معممموال اخممذ اجممازه ویممژه
ضروری است .بعالوه از هواپيماهممای خممارجی خواسممته می شممود کممه فقممط از مسمميرهای
(کریدورهای) هوایی مشممخص حرکممت کننممد و طبممق قمموانين داخلممی برخممی دولتهمما،
هواپيماهای خارجی دولتی باید از مقامات مسئول هوایی نيز کسب اجازه کنند (بلدسو و
بوسچک.)234-235 :1375 ،
ماده  8کنوانسيون  1944شمميکاگو نيممز مقممرر مممیدارد« :هميچ هواپيمممای بممدون خلبممانی
نمیتواند بدون کسب مجوز از یک دولت متعاهد کنوانسيون بر فراز قلمممرو آن بممه پممرواز
درآید و میبایست که این پرواز با رعایممت شممرایط منممدرج در آن مجمموز صممورت گيممرد»
(طالئی و زرنگار .)43 :1396 ،بنممابراین قمموانين بينالمللممی اجممازه اسممتفاده از هواپيماهمای
بدون سرنشين بر فراز قلمرو یک کشور را نمیدهد .ولی این عمل توسممط امریکاییهمما بممه
کرات در کشورهای مختلف انجام شده است تا جایی که با توجيهاتی کممه ارائممه کردهانمد
این مسئله به صورت یک عرف بينالمللی نمود پيدا کرده است.
در هممر صممورت سمماخت هواپيماهممای بممدون سرنشممين و توسممعه آن در دهممههای اخيممر
چالشهای حقوقی را در چارچوب استفاده از آنها در ورای مرزهای ملی بویژه برای اهممداف
نظامی بوجود آورده است .پس از حادثه  11سپتامبر  ،2001از هواپيماهای بدون سرنشممين بممه
عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عمليات موسوم به «جنگ با تروریسم »
استفاده شد و این کمماربرد تمما زمممان حاضممر ادامممه یافتممه اسممت .ایممن در حممالی اسممت کممه ایممن
هواپيماها حتی در خارج از ميدانهای نبرد و مخاصمات مسلحانه نيز به کار گرفتممه میشمموند
(طالئی و زرنگار .)35 :1396 ،به طور مثال ،حمممل و نقممل کاالهممای پزشممکی در مواقممع نيماز
جدی محدود به هواپيماهای بدون سرنشين شده است .از جمله این موارد میتمموان بممه حمممل
مشتقات خون و مواد دارویی به بيمارستانها ،حواد تلفات جمعی و کشتیهای دریمایی در
مواقع تقاضای حساس اشاره کرد ( .)Thiels & Others, 2015: 104ایممن تغييممر کمماربری
هواپيماهای بدون سرنشين تهدید بزرگی نسبت به اصل عدم توسل به زور و همچنين احتممرام
به قواعد حقوق بشممر و حقمموق بينالمللممی بشردوسممتانه محسمموب میشممود .بممر مبنممای قواعممد
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پذیرفته شده حقوق بينالملل ،استفادههای مختلف از هواپيماهای بدون سرنشين چه در زمممان
صلح و چه زمان جنگ تابع محدودیتها و قواعممدی اسممت (طالئممی و زرنگممار.)35 :1396 ،
ولی ایاالت متحده بدون وجممود قممانون بينالمللممی در ایممن مممورد ،بارهمما از ایممن نمموع هواپيممما
استفاده کرده است .به عنوان نمونه؛ در جنگ ویتنام ( ،)1972-1964درگيری اسرائيل /لبنممان
( ،)1982در عمليممات طوفممان صممحرا و عمليممات سممپر صممحرا ( )1991-1990و در عمليممات
آزادی عراق ( ،)2006-2001پهبادها ماموریتهای مختلفی را به دستور امریکا اجممرا کردنممد
).(Demir & Others, 2015: 319

هواپيماهای بدون سرنشين اولين بار در مقياس چشمگير به منظممور انجممام عملياتهممای
نظارت و شناسایی در مخاصمات مسلحانه ،توسط امریکا در جنممگ ویتنممام در دهممه 1960
ميالدی بکار گرفته شد .همچنممين در دهممه  1990در بوسممنی و هرزگممویين و کمموزوو و در
قرن حاضر در جنگهای افغانستان ( )2001و عممراق ( )2003بکممار گرفتممه شممد .اخيممرا نيممز
امریکا در عراق در جریان مبارزه عليه گروه داعش از هواپيماهای بدون سرنشممين اسممتفاده
کرده است .با این حال اگرچه این نوع هواپيما در گذشممته بممرای شناسممایی و اطالعممات در
موارد زیادی بکار گرفته میشدند ،اما امروزه بيشتر بممه عنمموان ابممزاری بممرای شممليک مممواد
منفجره و پرتاب موشکها در عمليات موسوم بممه «کشممتار هدفمنممد» تروریسممتها شممناخته
میشوند .پس از حادثه  11سپتامبر  ،2001امریکا در قالب استراتژی «جنممگ بمما تروریسم »
به افغانستان و برای اولين بار از هواپيماهای بدون سرنشين مسلح خود در جریان این جنگ
که از اکتبر  2001آغاز شد استفاده کرد (طالئی و زرنگار .)36-37 :1396 ،در ایممن راسممتا
جورج بوش پسر ،رئيس جمهور وقت امریکمما ،بمما کسممب مجمموز کنگممره امریکمما مبنممی بممر
تجویز استفاده از نيروی نظامی عليه عملکرد بينالمللی تروریس  ،از پهپادها عليه القاعممده و
طالبان استفاده کرد ) .(Ryan, 2010: 101پایان جنگ سرد و ظهور تهدیممد جدیممدی بممه
نام تروریس موجب حمله به افغانستان و تالش در حممذف طالبممان شممد (سممليمی و عيمموض
زاده .)150 :1395 ،جرج بوش بعد از حمله به افغانستان در جنگ عراق و در تممالش بممرای
براندازی رژی صدام به این روش ادامه داد .دامنه ایممن اقممدامات بممه کشممورهای پاکسممتان،
یمن و سومالی ،سوریه و کشورهای دیگر نيز تسری یافته است (طالئممی و زرنگممار:1396 ،
 .)36-37به عنوان مثال در سال  2010گزارش شد که دولت باراه اوباما ،رئيس جمهممور
وقت امریکا ،مجوز انجام دو برابر ميزان حمالت هواپيماهای بدون سرنشين امریکمما را کممه
در سال  2009در شمال غرب پاکستان صورت گرفته بود صادر کرد .این ميزان تنها بممرای
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یک سال بود که در آن حمممالت هواپيماهممای بممدون سرنشممين بيشممتر از حمممالت صممورت
گرفته توسط این هواپيماها در کل دوران ریاست جمهوری جرج دبليممو بمموش بمموده اسممت
).(Maslen, 2012: 598
این در حممالی اسممت کممه در بسممياری از ممموارد همميچ مخاصمممه مسمملحانهای بممين ایممن
کشورها و امریکا وجود نداشته است .مسممأله بعممدی ایممن اسممت کممه هرگونممه اسممتفاده از
هواپيماهای بدون سرنشين بر فراز قلمرو دیگر دولت همما تممابع اصممل حاکميممت سممرزمينی
است (طالئی و زرنگار .) 36-37 :1396 ،همچنين باید گفت بممر اسمماس ممماده  51منشممور
ملل متحد ،مشروعيت استفاده از زور در مقام دفاع مشروع از شواهد و قرائن قطعممی دال
بر وقوع یک حمله مسلحانه ناشی می شود .بنابراین صرف وجود شواهدی مبنی بر توطئه
و طرح ریزی احتمالی یک حمله کافی نخواهد بود .بنابراین شاید بتمموان گفممت واکممنش
نظامی صورت گرفته در پی حمالت  11سپتامبر  2001مجاز تلقی می شود ،اما تداوم این
جنگ تا زمان حاضر در افغانستان بر این اساس مورد قبول نيست .عده ای از صاحبنظران
معتقدند که حمالت انجام شده توسط هواپيماهای بدون سرنشين امریکمما بممه پاکسممتان و
یمن را نيز می توان تحت عنوان دفاع مشروع امری قانونی تلقی کرد .ا ین افممراد در واقممع
تفسيری موسع از ماده  51منشور ملل متحد به دست می دهند و با تأکيد بر مفهمموم دفمماع
مشروع پيشگيرانه یا پيشدستانه این مسئله را توجيممه می کننممد .ایممن افممراد معتقدنممد حملممه
نظامی یک بازیگر غيردولتی عليممه یممک دولممت ،دیپلمات همما ،نظاميممان و شممهروندان آن
کشور؛ حق دفاع مشروع مصرح در ماده  51منشور ملل متحممد را بممه دنبممال دارد و همميچ
یک از عبارات منشور متضمن این مفهوم نيست که دولتی که مورد حمله واقع شده تنها
درون مرزهای خود یا دولت مورد حملممه می توانممد بممه حممق دفمماع از خممود اسممتناد کنممد.
بنابراین حاميان سياست امریکا در اسممتفاده ا ز هواپيماهممای بممدون سرنشممين چنممين نتيجممه
می گيرند که دفاع مشروع می تواند حتی خارج از وضعيت مخاصمات مسلحانه و بممدون
موافقت دولتی که از داخل قلمرو آن حمالت عممامالن غيممر دولتممی نشممأت میگيممرد نيممز
مجاز و مشروع باشد (طالئی و زرنگار.)49 :1396 ،
جرج بوش در این باره مدعی بود در شرایطی که حممواد مهيممب ناگهممانی ناشممی از
حمله تروریستی (بممه خصمموص سممالح های تخریممب و کشممتار جمعممی) میتوانمد موجممد
خساراتی شود ،منتظر ماندن برای یک تفسير دقيق از مفهوم حملممه مسمملحانه قابممل قبممول
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نخواهد بود ) .(Valun, 2011: 10در راستای دکتممرین بمموش ،کنممت اندرسممون معتقممد
است که امریکا می تواند برنامممه هواپيماهممای بممدون سرنشممين خممود را بمما اسممتناد بممه حممق
گستردهتر دفاع مشروع پيشگير انه یا پيشدستانه اجرا کند کممه شممامل حممق تبعممی و فرعممی
دفاع از خود در برابر تهدیدهای ادامممه دار اسممت .ایممن رویکممرد دولممت امریکمما ناشممی از
تفسير موسع ماده  51منشور ،منجر به شکل گيری و اجرای تئوری دفاع پيشدسممتانه شممده
است (طالئی و زرنگار.)50 :1396 ،
بر این اساس توليد هواپيماهممای بممدون سرنشممين طممی سممالهای اخيممر بممه شممدت رو بممه
افزایش بوده است .به جز چند بازیگر پيشگام در استفاده از این هواپيماهمما ماننممد امریکمما و
اسرائيل ،با توجه به پيشرفتهای روزافزون تکنولمموژی در چنممد سممال گذشممته ،کشممورهای
مختلف جهان اع از بزرگ و کوچک لزوم استفاده از این هواپيماها را به دالیل مختلممف
احساس کرده و درصدد دستيابی به توليد یا خرید آنها برآمدهاند .در حال حاضممر بمميش از
 50کشور جهان از جمله چين ،برزیل ،روسيه ،ترکيه ،هند ،پاکستان و ایممران از تکنولمموژی
هواپيماهای بدون سرنشين برخوردار شدهاند (طالئی و زرنگار.)40 :1396 ،

شکل دادن به معاهدات مربوط به حقوق فضایی توسط قدرتهای بزرگ
در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم ،پيشرفت قابل تمموجهی در فنمماوری فضممایی در
کشورهایی مانند آلمان ،شوروی و امریکا صورت گرفت .طبيعتا ایممن فعاليتهمما در دوران
جنگ تقویت شد و در نهایت منجر به پرتمماب اسممپوتنيک در  1957توسممط شمموروی شممد،
اولين ماهوارهای کممه در مممدار زمممين قممرار گرفممت (محمممودی .)308 :1390 ،پرتمماب ایممن
ماهواره سرآغاز فعاليتهای فضایی دولتها به حساب میآید (عبدالهی و حسينی:1394 ،
 .)533در آوریل  1961یوری گاگارین ،اولين پرواز فضایی با سرنشممين را تکميممل کممرد و
در  1969نيل آرمسترانگ ،اولين انسانی بود که پا به یک جممرم سممماوی دیگممر گممذارد .از
آن زمان روشن بود که بممه منظممور اجتنمماب از تعارضممات در رویممه کشممورها وضممع قواعممد
حقوقی در این زمينه ضروری است (محمودی .)308 :1390 ،در واقممع ،نيماز واقعمی بممرای
تدوین هنجارهای حقمموقی بينالمللمی از فعاليتهممای فضممایی در اواخممر دهممه  1950اتفمماق
افتاد ،هنگامی که ایاالت متحده و اتحاد جماهير شوروی موفق به اجرای اولمين برنامممههای
فضایی خود شدند (.)Sidorova, 2013: 2

دهشیار و عمرانی| 299

در دو دهه نخست عمممر اکتشمماف فضممایی ،پرتمماب سممفينهها و ماهوارههمما دارایممی ملممی
دولتها به شمار میآمدند .اما اوایل دهممه  1970کممه شممرکتهای خصوصممی و مؤسسممات
شروع به ساخت ماهوارههای خود نمودنممد ،ایممن مسممئله در حوزههممای ممماهوارهای اهميممت
زیادی پيدا کرد .این فعاليتها که روز به روز توسط دولتهمما و بخشهممای خصوصممی در
زمينه اکتشافات تجمماری ممماورای جممو بممویژه پرتمماب سممفينهها و قمرهممای مصممنوعی انجممام
میشممد ،ایجمماد یممک رژیم خمماص تحممت حقمموق بينالملممل را در خصمموص ممماورای جممو
ضروری مینمود (جوینر.)349 :1387 ،
شکلگيری حقوق فضایی ،متضمن خصيصههای بدیعی است که همزمان با بکر بممودن
حقوقی قلمرو مربوط و با فایده جهانی پيوند خورده به این قلمممرو و بمما نقممش مسمملط یممک
گروه کوچک از دولتها در این زمينه و در مرتبه اول ایمماالت متحممده و شمموروی ارتبمماط
دارند .در واقع بنای فرایند تدوین ،تلفيق مذاکرات دوجانبه مابين دو ابرقدرت است که در
مرحله بعد سازمان ملل متحد به جای آنها نشسته است و بممه اسممتنتاج اصممول عمممومی قابمل
اعمال در قطعنامهها و معاهداتی میپردازد که رسممالت جهممانی دارنممد (کممک دیممن:1382 ،
.)864

الف -معاهدات چندجانبه؛ موافقتنامه ایستگاه فضایی بینالمللی
پس از گسترش حضور انسان در فضای ماورای جو ،تالشهایی در سطح بينالمللممی بممرای
جبران نقایص معاهدات فضایی در زمينه نحوه اعمال صالحيت بر افراد در فضممای ممماورای
جو صورت گرفت کممه «مهمتممرین آنهمما مقممررات منممدرج در «موافقتنامممه ایسممتگاه فضممایی
بينالمللممی» اسممت کممه در سممال  1998بممين دولتهممای دخيممل در طممرح ایسممتگاه فضممایی
بينالمللی یعنی کانادا ،ایاالت متحده امریکا ،روسيه ،ژاپن و آژانس فضایی اروپایی منعقد
شد» .توضيح آنکه به همراه این سند ،دولتهممای دخيممل در ایممن طممرح ،اقممدام بممه امضممای
یادداشت تفاهمی کردند که به موافقتنامه مزبور منض شد« .بر اساس بند شش از ممماده 11
این یادداشت تفاه  ،دولتها مأمور بممه تهيممه و تنظممي دسممتور العملممی شممدند کممه ممموارد و
ترتيبات زیر را پوشش دهد :تعيين سلسلهمراتب حاک بر سرنشينان ایستگاه فضممایی ،نحمموه
تقسي مدیریت ميان مسممئوليتهای افممراد حاضممر در ایسممتگاه و مراکممز مسممتقر در زمممين و
مقررات انضباطی» (امينزاده و عالقهبند حسينی.)46 :1393 ،
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«طبق مفاد ماده  22موافقتنامه ایستگاه فضایی صالحيت اوليمه و اصمملی قابمل اعمممال بممر
فضانوردان و سرنشينان حاضر در ایستگاه فضایی صالحيت دولتهای متبوع آنان اسممت و
تنها در صورت تعلل در محاکمه موافقت دولت مذکور با استرداد فرد خمماطی یمما انقضممای
مهلت سه ماهه که در طی آن دولت خسممارت دیممده و دولممت متبمموع فممرد خمماطی فرصممت
رایزنی برای حل و فصل طرق تعقيب و مجازات را دارند ،طرق مجازات به شکل دیگممری
دنبال خواهد شد» (امينزاده و عالقهبند حسممينی .)47 :1393 ،پمميش از ایممن موافقتنامممه کممه
دومين موافقتنامه از این نوع است« ،دولتهای امریکا ،کاناد ،ژاپن و تعدادی از دولتهای
اروپایی (در قالب سازمان فضایی اروپایی) در سال  1988اقدام به انعقاد نخستين موافقتنامه
ایستگاه فضایی کردند ،که البته بنا به دالیلی که مهمترین آن را میتوان پایان جنممگ سممرد
و بازتعریف رابطه شوروی و دولتهای غربی در زمينه همکاریهای بينالمللی در عرصممه
کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو دانست ،چندان مممؤثر و مفيممد نبممود و بممه همممين
دليل موافقت نامه جدیدی با هدف الحاق شوروی به این پروژه در تمماریخی کممه ذکممر شممد
انعقاد یافت» (امينزاده و عالقهبند حسينی .)46 :1393 ،مشخص است کممه قممدرت بزرگممی
مانند روسيه میبایست در مراحل ورودی و پردازش چنين موافقتنامممه مهمممی نقممش داشممته
ب اشد و از خروجی آن راضی باشد ،در غير این صممورت ایممن موافقتنامممه بممه سممختی شممکل
اجرایی و مشروعيت مییابد.

ب -نقش قدرتهای بزرگ از طریق سازمان ملل متحد در زمینه حقوق فضا
سازمان ملل ،نقش مهمی در تکامل حقوق بينالملل فضایی موجود ایفا نموده اسممت .بمما
وجود این ،در ابتدا دغدغههای این سازمان ،واکنش بممه بهرهبممرداری نظممامی از فضمما در
مسابقه فضایی بود که ميان دو ابممر قممدرت ایجمماد شممده بممود .در مقابممل؛ مجمممع عمممومی
سازمان ملل ،کميته استفادههای صمملحآميز از فضممای ممماورای جممو (کوپمموس) را ایجمماد
نمود .در واقع پس از پرتاب اسپوتنيک  1توسط شوروی س ابق ،مجمع عمممومی سممازمان
ملل متحد در سال  ،1958قطعنامه شماره  1348را به تصممویب رسمماند کممه مطممابق بمما آن
«کميته ای موقت» برای استفاده صلح آميز از فضای ماورای جو تأسميس شممد .یممک سممال

دهشیار و عمرانی| 301

بعد با قطعنامه  ، 1472این کميته موقت به کميته دائمی کممه بممه کوپمموس 1معممروف اسممت

تبدیل شد ).)Maogoto & Freeland, 2007: 1

وظيفه کوپوس ،بررسی حوزه همکاری بينالمللی و مطالعه ابزارهای ممکن و عملممی و
اثربخشی به برنامهها در استفادههای صلحآميز از فضای ماورای جو است .مجمع کوپمموس
در آغاز فعاليتهای خود ،پارامترهایی را تعریف نمود کممه طبممق آن کشممورهای عضممو در
مطالعه مسائل حقوقی در کاوش فضای ماورای جو راهنمایی شمموند .ایممن پارامترهمما شممامل
موارد ذیل بود:
* اعمال حقوق بينالملل و منشور ملل متحد در فضای ماورای جو؛
* آزادی کاوش و استفاده توسط همه کشورها مطابق با حقوق بينالملل؛
* منع تصاحب فضا توسط هر کشوری.
 18کشممور از جملممه امریکمما و شمموروی بممر مبنممای سممطح فنمماوری فضممایی و موقعيممت
جغرافيایی خود کميته را تشکيل دادند .در ابتدا این کميته ،کميتممه ممموقتی مجمممع عمممومی
بود و در سال بعد به عنموان کميتممه دائم بممه کممار خممود ادامممه داد و در همممان زمممان تعممداد
اعضای آن به  24عضو افزایش یافت ،ليکن با جنگ سرد اعضا به دو گروه تقسممي شممدند.
افزایش اعضای کوپوس که اکنون به  69کشور رسمميده اسممت ،تصمممي گيری را دشمموارتر
مینماید و حصول مصالحه ميان این  69کشور بمما دیممدگاههای سياسممی مختلممف و سممطوح
اجتماعی فرهنگی مختلف دشوار به نظر میرسد (محمودی.)316 :1390 ،
فرایند تدوین حقوق بينالملل فضایی لزوما مفصل ،پرمشقت و زمممانبر اسممت و شممامل
بيانيههای رسمی ،بحثهای کلی ،مذاکرات مفصل و بررسی و ویرایش اسممت .پممس از آن
در مورد پيشنویس ،فرآیند وفاق عام اعمال میشود .وفاق عممام یممک سمماختار مممذاکرهای
چند مرحلهای است که به موجب آن ابتدا قممدرتهای بممزرگ در یممک موضمموع مممذاکره
میکنند و به مح« آنکه منافع مشترهشان تعيين شممد ،مممذاکرات بعممدی سممایرین را زیممر
چتر در میآورد ).(Sreejith, 2008: 342
پس از آنکه متن از طریممق وفمماق عممام در کوپمموس مممورد توافممق قممرار گرفممت ،مجمممع
عمممومی آن را مممورد تصممویب قممرار میدهممد .اگممر مممتن در قالممب معاهممده باشممد کشممورها
میتوانند تصمي بگيرند که آن را امضا یمما تصممویب کننممد و یمما بممدان ملحممق شمموند و اگممر
1. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
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معاهده نباشد ،این متن در قالب اعالميه اصول حقوقی باقی میماند .وفاق عام عاملی اسممت
که برای توفيق قانونگذاری ملل متحد معتبر شناخته شده است .ارائه این شيوه کممه اول بممار
در کميتممه اسممتفادههای صمملحآميز از فضممای ممماورای جممو (کوپمموس) مممورد اسممتفاده قممرار
گرفت ،تحت تأثير وقایع جنگ سرد بود .برای مثال در ابتدا ،شوروی بممر وتمموی مطلممق در
درون کوپوس پافشاری میکممرد و از مشممارکت در هممر زمينممهای خممودداری مینمممود .در
مقابل امریکا بر این نظر بود که باید آیين رأیگيری اعمال شود .در جمع این دو دیممدگاه،
آیين وفاق عام پيشنهاد شد .اسمماس وفمماق عممام ،کنممار گممذاردن رأیگيممری و تممالش بممرای
حصول به یک توافق باالتفاق است .ریيس جلسه تعيين میکند که آیا این رضایت وجممود
دارد .اگر چنين رضایتی وجود داشته باشد ،او به مذاکرات خاتمه میدهد و موضوعی کممه
مورد تصمي گيری قرار گرفته است را اعالم میکند .در صممورتی کممه وفمماق عممام صممورت
نگرفت ،رأیگيری انجام میشود .تاکنون در کوپوس از آیممين رأیگيممری اسممتفاده نشممده
است و این نهاد شاید تنها نهادی باشد که وفاق عام را در خالصترین شکل خممود اسممتفاده
میکند (محمودی.)316 :1390 ،
اقدام اوليه این کميته به تصویب اعالميه  1963در خصوص «اصول حقمموقی حمماک بممر
فعاليت کشورها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ممماورای جممو» منجممر شممد .ایممن اعالميممه
اساس معاهده  1967فضا را تشکيل میدهد که به عنوان «منشور کبيممر فضمما» شممناخته شممده

اسممت ) .)Maogoto & Freeland, 2007: 1تصممویب ایممن معاهممده عزمممی را بممرای
دستيابی به معاهدات دیگر ایجاد کرد و سبب انعقاد چهار معاهده بينالمللی دیگر به شممرح
ذیل شد -1 :موافقتنامه  1968در خصوص نجات فضانوردان ،بازگشت آنها و بازگردانممدن
اشيای پرتاب شده به ماورای جو که «موافقتنامه امداد و نجات یمما نجممات» ناميممده میشممود؛
 -2کنوانسيون  1975در خصوص ثبت اشيای پرتاب شده به ماورای جممو کممه «کنوانسمميون
ثبت» ناميده میشود؛  -3کنوانسمميون  1975در مممورد مسممئوليت بينالمللممی بممرای خسممارت
ناشی از اشيای فضممایی کممه «کنوانسمميون مسممئوليت» ناميمده میشممودو  -4موافقتنامممه 1979
حاک بر فعاليت کشورها در ماه و سایر اجرام سماوی که «موافقتنامه ممماه» ناميممده میشممود
(جاللممی و آقاحسممينی .)696 :1395 ،ممموارد ذکممر شممده بممه عنمموان مهمتممرین منممابع حقمموق
بينالملل فضایی محسوب میشوند (پورقصاب و کاکاوند.)97 :1395 ،
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آنچه از بر رسی این معاه دات مشخص می شود این است کممه رژی م حقمموقی فعلممی
فضا پراکنده و ناکافی است و نمی تواند پاسخگوی مسائل مربوط به استفاده فزاینده از
فضمما باشممد (نممواده تمموپچی .)315 :1386 ،در خصمموص حفممظ محمميط فضمما نيممز وضممع
همان گونه است و حتی می توان گفت بحث آلممودگی محمميط فضمما در ایممن معاهممدات
تقر یبا نادیده گرفته شممده اسممت .البتممه بممه تممدریج حقمموق بين الملممل قممراردادی کممه تمما
حدودی به برخی از جنبه های حفظ محيط فضا می پردازد توسعه یافته است .برای مثال
«منع آلو دگی فضا با مواد رادیواکتيو» توسط معاهده  1963مسکو مربوط به منع نسممبی
آزمایشهای هسممته ای تسممهيل گردیممد و معاهممده ای بممين امریکمما و شمموروی سممابق بممه
تصویب رسيد که به موجب آن اجسام حامل سممالح های هسممته ای یمما سممالح هایی کممه
قدرت تخریبی عظيمی دارند به مدار زمين پرتاب نشوند (جاللی و آقاحسينی:1395 ،
 .) 708در هر صورت باید در مورد قلمرو فضایی و قوانينی کممه در ایممن زمينممه بوجممود
می آید به نقش قدرت های برتر نظام بين الملل در این زمينه ها اذعان کرد .بایممد گفممت
استفاده از فضا از دیربمماز در اختيممار دو کشممور ایمماالت متحممده و روسمميه بمموده اسممت.
بناب راین مشارکت این دو کشور در هر رژی م حقمموقی حمماک بممر فضمما جهممت تضمممين
موفقيت آن رژی  ،شرط اساسی محسوب می شو د .در کوپوس ه همانطور کممه نحمموه
مذاکرات و رأی گيری مشخص می شممود می تمموان دریافممت کممه نقممش ایممن دو کشممور
قدرتمند و پيشرفته در زمينه فضایی نسبت ببه سممایر کشممورها بيشممتر اسممت و نمی تمموان
تصور کرد قاعده ای در این زمينه بدون موافقت این دو کشور شکل بگيرد .همممانطور
که جوینر مط رح کرده است؛ کوپوس از زمان تأسيس خود در استيالی ایاالت متحده
و شوروی سابق قرار داشته است (جوینر.)352 :1387 ،
روشن است که به لحاظ سيستمی نيممز دو قممدرت امریکمما و روسمميه (شمموروی سممابق)
تأثير قاطعی در تمام مراحل ورودی ،پردازش ،خروجی و بممازخورد مباحممث مربمموط بممه
حقوق فض ا دارند .در واقع ورودی مباحث مربوط بممه حقمموق فضمما مسممتقيما توسممط ایممن
قدرتها تهيه می شود ،هرچند پردازش توسط سازمان ملممل و کوپمموس انجممام میشممود،
ولی به نقش دو ابرقد رت در کوپمموس اشمماره شممد ،واضممح اسممت کممه ایممن دو قممدرت از
خروجی سيست نيز راضی هستند و مشکلی در زمينه بازخورد پيش نمیآید.
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کنارهگیری هژمون از حقوق بینالملل
1

«ریشه هژمونی به واژهای یونانی به معنای رهبری بر میگممردد .در روابممط بينالملممل یممک
هژمممون ،رهبممر گروهممی از دولتهاسممت» )« .(Griffiths, 2005: 63اصمملیترین مفهمموم
هژمونی عدم تعادل قدرت در سيسممت بينالملممل را نشممان میدهممد کممه در آن یممک دولممت
چنممان قدرتمنممد اسممت کممه میتوانممد رهبممری و تسمملط بممر ایممن سيسممت را اعمممال کنممد»
) .)Antoniades, 2008: 3از دیدگاه مرشایمر ،2بعنوان یک واقعگممرای تهمماجمی ،3تنهمما
راه دستيابی به امنيت رسيدن به مرحله هژمونی است .یک قدرت بزرگ حتممی زمممانی کممه
نسبت به سایر رقبای خود به برتری نظامی قاطع دست یابممد ،بمماز هم در جسممتجوی راهممی
برای افزایش قدرت خود است و این امممر بممه وسمميله رسمميدن بممه جایگمماه هژمممونی حاصممل
میشود (مرشایمر« .)39 :1390 ،هژمون منابعش را صرف ایجاد ثبات در سيست بينالمللی
میکند .این کار از طریق ایجاد کاالهای عمومی صورت میپذیرد» .(Destradi, 2008:

 )10ولی ممکن است هژمممون نسممبت بممه برخممی خروجیهممای سيسممت حقمموقی بينالمللممی
ناراضی باشد که در این صورت واکنشهای منفی نشممان میدهممد .ایممن ادعممایی اسممت کممه
بسياری از پژوهشگران حوزه روابط بينالملل بممویژه واقعگرایممان ،بيممان میدارنممد و مممدعی
هستند که قدرتهای بزرگ اگر حقوق بينالملممل را در راسممتای منممافع خممود نبيننممد از آن
کناره میگيرند و حتی آشکارا آن را نق« میکنند .در ذیل به برخی اقممدامات امریکمما در
این راستا پرداخته میشود.

الف -بیتوجهی امریکا به تعهدات خود پس از تصویب معاهدات
ایاالت متحده در رابطه با بسياری از تعهدات معاهدهای خود ،سياست انجام تعهدات را در
صورت مصلحتآميز بودن دنبال میکند .بممرای مثممال ،منممع گسممترش سممالحهای هسممتهای
ایجاب میکند که امریکا مذاکرات را با حسننيت برای انجام اقدامات مممؤثر در رابطممه بمما
توقف مسابقه تسليحاتی هستهای در آیندهای نزدیک و نيز خلع سالح هستهای دنبال کنممد،
اما امریکا تنها تعهد به خلع سالح هستهای را در سياست ملی هستهای خود گنجانده اسممت.
1. Leadership
2. John Mearsheimer
3. Aggressive Realism
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در عمموض در بممازنگری وضممعيت هسممتهای خممود در ژانویممه  ،2002بممرای حفممظ نيروهممای
هستهای مدرن و بزرگ خود برنامهریزی میکند .بهرغ بیتوجهی به تعهدات خلع سممالح
خود تحت ان پی تی ،امریکا نقش برخورد با کشورهایی را ایفمما میکنممد کممه بممه تعهممدات
خود تحت ان پی تی عمل نمیکنند .در نمونهای دیگر ،ایاالت متحده به عنوان عضمموی از
کنوانسيون سالحهای شيميایی ،متعهد به انجام ملزومات گزارشدهی و بازرسی اسمت اممما
کنگره قانونی را وضع نموده که پایبندی امریکا را در قبال تعهممداتش محممدود میکنممد .یمما
کنوانسيون سممالحهای ميکروبممی ،ایمماالت متحممده را از سمماخت سممالحهای ميکروبممی منممع
میکند اما این کشور در اواخر دهه  ،1990بمبی را آزمایش کرد که مسلح بممه سممياه زخم
بود .همچنين امریکا از یک معاهده امنيتی سی ساله بمما روسمميه یعنممی معاهممده موشممکهای
ضد بالستيک خارج شد (ساندرز.)77 :1388 ،

ب -ایاالت متحده امریکا و دیوان کیفری بینالمللی
ظهور دیوان کيفری بينالمللی معمایی تازه فممراوری قممدرتهای بممزرگ قممرار داده اسممت،
بهگونهای که این قدرتها وجود دیوان را تهدیدی بممرای منممافع خممود در نظممر میگيرنممد
).(Sewall & Kaysen, 2007: 2

تشکيل دیوان بينالمللی کيفری در سال  1381( 2002هجری) مخالفتهای سرسختانه
دولت ایاالت متحده بمما آن را در پیداشممته اسممت .امریکمما کممه خممود از پيشممگامان تأسمميس
دیوان کيفری بينالمللی بود ،چون روند تأسيس دیوان مطابق منافعمماش پمميش نرفممت از آن
کنار کشيد و حتممی در راسممتای تضممعيف آن عمممل میکنممد (عباسممی و کيممانی.)7 :1391 ،
امریکا  4مورد را به عنوان مانعی برای تأیيد دیوان اعالم کرد -1 :قدرت موجود در دیمموان
توسط هيچ نهادی بررسی نشده و بازپرسی ایجاد شده در دیوان در مقابل هيچ دولممت و یمما
نهادی به غير از خود دادگاه پاسخگو نيسممت؛  -2معاهممده رم در حمموزه اختيممارات شممورای
امنيت سازمان ملل دخالت کرده است اما از منشور سازمان ملل تبعيت نمیکند؛  -3دیوان
به خود اجازه پيگرد حقوقی اتباع امریکمما را میدهممد کممه از ایممن طریممق حاکميممت ایمماالت
متحده را مخدوش میکند و  -4ممکن است دیمموان ،مسممئوالن و نظاميممان امریکممایی را بممه
دالیل سياسی احضممار نماینممد .در واقممع ایممن دادگمماه بممه کشممورهای عضممو اجممازه میدهممد
سربازان امریکایی را به دالیل سياسی مته سازند (امممينزاده و صممدرزاده .)47 :1388 ،در
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واقع بي کيفرخواست یا محاکمه اتباع امریکایی از سوی دیوان ،هسته اصمملی نگرانیهممای
ایاالت متحده را شکل میدهد (.)Sewall & Kaysen, 2007: 2

پ -خروج امریکا از توافق هستهای با ایران
در  14ژوئيه سال  23( ،2015تير  ،)1394ایران و شش قممدرت ایمماالت متحممده ،انگلسممتان،
فرانسه ،روسيه ،چين و آلمان یک برنامه جامع اقدام مشتره (برجام) را تنظي کردنممد .در
این توافق ایران در ازای برداشتن سطح گستردهای از تحری های ایماالت متحممده ،اتحادیمه
اروپا و سازمان ملممل متحممد ،محممدودیتهایی را بممرای اطمينممان از صمملحآميز بممودن برنامممه
هستهای خود پذیرفت ( .)kerr & katzman, 2018: 1متعاقب امضای ایممن سممند و تنهمما
پس از شش روز ،در تاریخ  29تير  ،1394قطعنامه  2231شورای امنيت سازمان ملل متحممد
به تصویب رسيد که بر اساس آن ،تحری های قبلی شورای امنيت ملغی شده و کشممورهای
امضا کننده برجام ،موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند (دلخوش:1396 ،
 .)53ایاالت متحده در دوره ترامپ با بیاعتنایی نسبت به شورای امنيمت سممازمان ملممل کممه
برجام را تصویب کرده بود و بیاعتنایی به مخالفت کشورهای اروپایی ،روسيه و چين ،در
سخنرانی خود در  13اکتبر  2017در مممورد راهبممرد جدیمد خممود پيرامممون ایمران ،پایبنممدی
تهران به برجام را تأیيد نکرد (سليمانزاده و دیگران .)274 :1397 ،سرانجام در پممی تممالش
آمریکا برای خروج از برجام ،ایاالت متحده در روز  18اردیبهشت  1397رسما از برجام
خارج شد.

ت -خروج ایاالت متحده از سازمان بهداشت جهانی و معاهده آسمان باز
ترامپ در  21مه  2020تصمي خود را بممرای خممروج از معاهممده آسمممانهای بمماز 1علنممی و
اعالم کرد به دليل تخلف روسيه ،به صورت رسمی در اکتبر  2020از معاهده آسمممانهای
باز خارج میشود .طبق این معاهده دولتها میتوانند بمما تجهيممزات حسممگر پيچيممده بممرای
اطمينان از اینکه آنها برای اقدام نظامی آماده نمیشوند ،بر فراز آسمان اعضا پممرواز کننممد.
ای من معاهممده سممال  1992در زمممان جممورج بمموش پممدر بممرای شممفاف کممردن فعاليتهممای
هواپيماهای جاسوسی و نظامی بين آمریکا و روسيه امضا و از  2002اجرایی شممد .امریکمما،
1. Treaty on Open Skies
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خودداری روسيه را از دادن مجوز پرواز بر فراز منطقه کالينينگراد و منمماطقی از گرجسممتان
که زیر کنترل روسيه است ،به عنوان تخلممف ذکممر کممرده اسممت .در سممپتامبر  2019روسميه
اجازه پرواز شناسایی بر فراز ناحيهای از مرکممز روسميه را کممه در آن مممانور نظممامی برگممزار
میشد به آمریکا و کانادا نداد .در اکتبر همان سال گزارش شد که دونالد ترامپ ،خممروج
از معاهده آسمانهای باز را در دست بررسی دارد ).)Sanger, 2020: 1
همچنين دولت ترامپ در جوالی ( 2020تير ماه  )1399به سممازمان ملممل متحممد اطممالع
داد که از سازمان بهداشت جهممانی خممارج خواهممد شممد ،ایممن اطالعيممه باعممث میشممود کممه
ترامپ در اواخر ماه مه شرکت در سازمان بهداشت جهممانی را خاتمممه دهممد .ترامممپ بارهمما
مدعی شده است که دولت چين با همکاری سازمان بهداشت جهانی شيوع ویروس کرونمما
را برای مدتی پنهان کرده است ).(Lee, 2020
با بررسی سياستهای اعالمی و اعمممالی ترامممپ میتمموان اسممتدالل کممرد کممه او در بهتممرین
وضعيت ،پيرو انزواگرایی جدید است .نمموانزواگرایی خواسممتار پایممان یممافتن یمما کمماهش برخممی
تعهدات سياست خارجی ایاالت متحده امریکاست ،اممما در عممين حممال بمما تممداوم برخممی دیگممر
موافق است .نوانزواگرایی نوعی بينالمللگرایی گزینشی است ،نه انزواگرایی مطلق .ترامممپ بممه
صممراحت مخممالف تعهممدات بينالمللممی امریکاسممت (زمممانی و نيمماکویی.)103-104 :1398 ،
ریچارد همماس ،رئمميس شممورای روابممط خممارجی امریکمما میگویممد« :سياسممت خمارجی ترامممپ
مضمون خود را پيدا کرده است و آن دکترین خروج است .امریکا قراردادهای مه بينالمللممی
را تره کرده یا تهدید کرده است که از آنها خارج میشود .از جمله پيمممان تممرنس پاسممفيک،
توافقنامه تغييرات اقليمی پاریس ،نفتا ،یونسکو و برجام» ).(Haass, 2020
بنابراین میتوان گفت هژمون آنجا که حقوق بينالملل را در راستای منافع خممود نبينممد
در صورت لزوم آن را نادیممده میانگممارد ( .)Krisch, 2005: 373طممرح ایممن مبحممث بممه
دليل مالحظاتی بود که بسياری نسبت به نيات و اهداف واقعی هژمممون و قممدرتهای برتممر
در مورد حمایت از قواعممد حقمموق بينالملممل دارنممد .ایممن مالحظممات میتوانممد جنبممهای از
واقعيت را به همراه داشته باشد .درست اسممت کممه ایمن انتقممادات مهم هسممتند و گمماهی در
بردارنده اطالعات مهمی میباشند ،ولی تقليلپذیری حقمموق بينالملممل بممه قممدرت و منممافع
کشورها کار غلطی است .اشاره شد کممه منممافع ملممی کشممورهای قدرتمنممد ممماله عمممل و
راهنمای اقدام آنها در عرصه روابط بينالملل است .ولی این مسئله نيممز مهم اسممت کممه در
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هر صورت حقوق بينالملل در پس اقدامات این کشورها بممه پمميش رانممده میشممود .قواعممد
حقوقی به نسبت سایر کشورها ،اهميت و سممود بيشممتری بممرای هژمممون دارد .بمما اسممتفاده از
قواعد حقوقی ،هژمون میتواند نظ مورد نظر خود را به وجود آورد .هزینههای اداره نظام
بينالملل را کاهش دهد و مشروعيت بيشتری برای خممود و نظمممی کممه ایجمماد کممرده اسممت
بدست آورد .بنابراین به عنوان نتيجه میتمموان گفممت کشممورهای قدرتمنممد موجممد ،تثبيممت
کننده و حامی و پشتيبان حقوق بينالمللاند ،زیرا به نفع آنها و در راستای منممافع آنهاسممت.
در مواردی نيز که آن را بر خالف منافع خود بدانند تا حد امکان از آن کناره میگيرنممد و
حتی آن را نق« میکنند.

نتیجهگیری
امروزه ضرورت و اهميت حقوق بينالملل برکسی پوشيده نيست .اگرچه نمیتوان بسياری
از نظریات واقعگرایان را نادیمده گرفممت ،ولممی میتمموان مطمممئن بممود کممه رعایممت حقمموق
بينالملل نسبت به گذشته بسيار بيشممتر شممده اسممت .قممدرتهای بممزرگ در گذشممته آزادی
عمل بيشتری برای اقدامات خود در عرصه نظممام بينالملممل داشممتند ،ولممی امممروزه رعایممت
حقوق بينالملل برای هر کشوری که میخواهد از خود چهرهای موجه به نمممایش بگممذارد
الزامآور است .اگرچه نقمم« قواعممد حقمموقی نيممز از سمموی قممدرتهای بممزرگ بممه کمرّات
صورت پذیرفته و در قبال آن دست به تفسير و تغيير قواعد نيز زدهانممد ،ولمی بایممد یممادآور
شد که در عرصه جهانی هيچ حکومت و قوه مجریممهای کممه بخواهممد قمموانين را اجممرا کنممد
وجود ندارد ،بنابراین حقوق بينالملل برای اجرایی شدن نياز به حمایت قدرتهای بزرگ
دارد .در مورد چرایی و چگونگی تعيين کننده بودن قدرتهای بممزرگ در شممکلگيری و
گسترش حقوق بينالملممل همممانطور کممه بحممث شممد ایممن عمممل از طممرق مختلممف صممورت
میپذیرد .مواردی مانند عرفسازی و هنجارسممازی و همچنمين شممکل دادن بممه معاهممدات
حقوقی بينالمللی نشان از نقش بارز قدرتهای بزرگ نظام بينالملل از جملممه هژمممون در
ایجمماد ،تثبيممت و حمایممت از حقمموق بينالملممل دارد .ایممن مسممئله بممه دليممل جایگمماه و
توانمندیهای قدرتهای بزرگ در زمينههای مختلف صورت میگيرد.
در دوره نوین عالوه بمر قممدرت نظممامی کممه پشممتوانه مهمممی بممرای قممدرتهای بممزرگ
میباشممد ،بایممد بممر قممدرت اقتصممادی ،فرهنگممی و بخصمموص توانمنممدیهای علمممی و
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تکنولوژیک این قدرتها اشاره کرد .این توانمندیها باعث شده است تا در مسممائل نمموین
مانند حوزه فضایی نيز قواعد حقوقی اول بار در سممایه عملکممرد ایممن کشممورها بممه صممورت
عرف در بياید و در مرحلممه بعممد ایممن قممدرتها نقممش اصمملی را در شممکلگيری معاهممدات
مربوطه داشته باشند.
بررسی اقدامات امریکا و روسمميه در زمينممه حقمموق فضمما نشممان داد کممه ورودیهممای
سيست حقوقی بين المللی با توافممق ایممن دو کشممور شممکل می گيممرد .در مرحلممه پممردازش
ممکن است کشورهای دیگری و همچنين نهادهای بين المللی مربوطه نيز دخيممل باشممند،
ولی خروجی سيست حقوقی هر چه باشممد بایممد مممورد رضممایت ابرقممدرت ها واقممع شممود،
وگرنه این قدرتها اب زارهای الزم برای نادیده گرفتن این خروجی ها را دارند .بممه طممور
خالصه ،اگرچممه در پممژوهش نشممان داده شممد کممه قممدرت های بممزرگ آنجمما کممه حقمموق
بين الملل را در راستای منافع خود نبينند از آن کناره می گيرند و یا آن را نق« میکنند،
ولی مسئله اصلی این است که در پس اقدامات این کشمورها حقمموق بينالملممل بممه پمميش
رانده میشود .می توان گفممت دليممل شممکل دادن و حمایممت از حقمموق بينالملممل توسممط
قدرت های بزرگ این است که این مسئله برای ایممن کشممورها سممودمند اسممت ،چممرا کممه
حقوق بين الملل هزینه حفظ نظام را برای قدرتهای بزرگ ک میکند ،سایر کشممورها
از این طریق با قدرت های بزرگ ،مخصوصا هژمون همراه می شوند و اقممدامات هژمممون
از این طریق مشروعيت بيشتری مییابد .بنابراین قدرت های بزرگ موجد ،تثبيت کننممده
و حامی حقوق بينالملل میباشند.
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 دلخوش ،عليرضا« ،)1396( ،برجام و پسابرجام از دیدگاه حقوق بينالملل» ،سياست خارجی،سال سی و یک  ،شماره .1

 زمانی ،محسن ،نياکویی ،امير« ،)1398( ،واکاوی عوامل مممؤثر بممر خممروج امریکمما از برجممام»،مطالعات روابط بين الملل ،سال دوازده  ،شماره .45

 ساندرز ،فيليپ ،)1388( ،دنيای بیقانون ،امریکا ،قانونگذاری جهانی و قانون شکنی ،ترجمممهاصغر دستمالچی ،تهران :دفتر مطالعات سياسی و بينالمللی.

 سليمانزاده ،سعيدو اميدی ،علی و براتی ،سحر« ،)1397( ،راهبممرد سياسممت خممارجی ترامممپ:هيبرید نوانزواگرایی -واقعگرایی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی سياستگذاری عمومی ،دوره
 ،8شماره .28
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 سليمی ،حسين ،عيوض زاده ،حسن« ،)1395( ،مبانی نظری تداوم نمماتو پممس از جنممگ سممرد»،مطالعات روابط بينالملل ،سال نه  ،شماره .35
 طالئی ،فرهاد ،زرنگممار ،احسممان« ،)1396( ،پویممایی قواعممد حقمموق بينالملممل و امکانسممنجیاستفاده از هواپيماهای بدون سرنشين» ،مجلس و راهبرد ،سال بيست و چهارم ،شماره .91

 عبدالهی ،محسن ،حسينی ،سيدمحمد« ،)1394( ،مسئوليت بينالمللی دولتها برای زبالممههایفضایی و سازوکارهای حل و فصل اختالفهای ناشی از آنها» ،مطالعات حقمموق عمممومی،
دوره  ،45شماره .4

 فرانکل ،جوزف ،)1372( ،نظریه معاصر روابط بينالملل ،ترجمه وحيد بزرگمی ،تهممران :نشمراطالعاتی.

 قوام ،عبدالعلی ،)1381( ،اصول سياست خارجی و سياست بينالملل ،تهران :سمت.کک ،دین ،)1382( ،حقوق بينالملل عمومی ،جلممد  ،2ترجمممه حسممن حبيبممی ،تهممران :انتشممارات
اطالعات.

 مرشایمر ،جان ،)1390( ،تراژدی قدرتهای بزرگ ،ترجمه غالمعلی چگنیزاده ،تهران :دفترمطالعات سياسی و بينالمللی.

 محمودی ،سيدهادی« ،)1390( ،تأثير فناوریهای علمی بر توسعه و تحممول حقمموق بينالملمملفضایی» ،فصلنامه پژوهش حقوق ،سال سيزده  ،شماره 32

 -موسیزاده ،رضا« ،)1395( ،راهبرد نوین قانونگذارى در حقوق بينالملل بمما تأکيممد بممر تحممول

مفهمموم رضممایت دولتهمما :بررسممى ممموردى توافممق بينالمللممى  2015پمماریس» ،فصمملنامه
پژوهشهاى روابط بينالملل ،دوره نخست ،شماره .19

 نواده توپچی ،حسين« ،)1386( ،رژی حقوقی فضای ممماورای جممو زمممين و چالشهممای پمميشروی آن» ،راهبرد ،شماره .46

 -نقيب زاده ،احمد ،)1388( ،نظریههای کالن روابط بين الملل ،تهران :قومس.
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