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 یادی از آرشاگا
 حقوقدان و سیاستمدار بزرگ جهان سوم 

 
 منصورياندکتر ناصرعلی 

 

ت ل  تلیر ر اگر سازمان ملللم مد ل  

المللی و به منظور ت والت ج ی  روابط ب ن

م هللر  لله ب حللدر   للو  توسلل ه و تماملل

را ههلله   للو   0991الملللمد ههلله ب ن

الملم نامگذاری کرهه اسل  املاد بله ب ن

گریزناپذیر و تیسل  بلارد عنوان ت ارنی 

این واپس ن ههه قرن ب سدم هنوز به ن مه 

ف ل ان برجسلده تلرین راه نرس  ه شلاه  

 المللی بوهه اس .  وق انان ب ن

پس از آنمه هر آسدانه این هههد بله 

و هللانری  0د م حللم ویرالللی0999سللا  

 0991فللوت کرهنلل د از سللا   2بللات لو 

                                                           

( Michel Virallyبرای آشنایی با ا وا  و افملار ویراللی   .1

یاه اسداه م حم ویراللید »رک. هکدر ناصرعلی منصوریان: 

د مجلله   لوقید   «  وق ان ب ن المللی و ف لسوف   لو 

 .021-99د صص 0869زمسدان -د پائ ز00

اسلداه   لو  بل ن المللم  (Henri Batiffolهانری بات لو    .2

هرگذشل . وی  0999نلوامرر  21خصوصی هانحگاه پلاریس هر 

صا ب کداب ملصم هوجل ی هر   و  ب ن الملم خصوصلی اسل  

که اول ن و مهمدرین مرجع مدخصصان این رشلده هر اروپلا 

 شرح  ا  او رک.:به شمار می روه. برای آگاهی ب حدر از 

M. Ancel: "In Memorial Henri Batiffol (1905-1989)", in Revue International de Droit Compare, 

Vol, 42, No. 2, Avril – Juin 1990, pp. 457 – 458.  
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تللاکنون جام لله جهللانی   وقلل انان و 

هللللای بللللزرچ هیگللللری  للللون ه هللللر

مللارک آنسللمد رنلله  8دکلوهآلررکل  للار

 6درونالل  گراوسلون 5دپلم روتلر 1دهاوی 

شللار   9دمللانلره الکللس 9دبرتوللل  گللل من

 01دم م علی  مم د خ منز هوآرشاگا 9دروسو

و باالخره تاراسلوفد  00دخوزه ماریا روها

را یمی پس از هیگلری از  02آگو و باسد  

 هس  هاه. 

                                                           

3. Claude – Albert Colliard. 

هر هو از  (Rene Davidو رنه هاوی    (Marc Ancel مارک آنسم  .4

برزچ فرانسوی   و  تطر  ی بوهن . آنسلم مسسلس  اسداهان

مرکز   و  تطر  ی پاریس  خ ابان سن گ لو(( م سلوب ملی 

فوت کره. برای آشنایی ب حدر بلا  0991گرهه. او هر سا  

 شرح  ا  او رک.:

X. Blanc – Jouvan, A. Tunc, R. Badinter: "Marc Ancel (1902 – 1990)", in R. I.D. C., Vol. 42, 

No. 4, Oct – Dec. 1990, pp. 1093-1103.  

 0991مله  26رنه هاوی د اسداه بزرچ   و  تطر  ی که هر 

هرگذش  آرار ارزشمن ی هر   و  تطر  لی و هاوری تجلاری 

از خوه به جاگذاشده اس . کدلاب اصللی رنله هاویل  بله 

فارسی ترجمه ش ه اس . رک. نظامهای بزرچ   وقی م اصلرد 

راقید هکدر  س ن صلائی و هکدر م م  ترجمه هکدر عزت هللا ع

 .0861آشورید مرکز نحر هانحگاهید تهراند 

5. Paul Reuter.  

6. Ronald Harry Graveson. 

7. B. Goldman. 

8. M. Lachs. 

9. Charles Rousseau. 

10. Eduardo Jemenez de Arechaga.  

11. Jose Maria Ruda.  

12. Nikolai Konstantinovitch Tarassov, Roberto Ago, Suzanne Bastid. 
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اسداه هانحلگاه سلوربن و کل  ار که 

رئ س افدخاری هانحم ه   و  گرنوبم بوهد 

د آی نله 0990تا هنگا( ملرچ هر اانویله 

الملم هر اروپلا ن م قرن ت والت   و  ب ن

رف . کداب اصلی اسداه کل  لار شمار میبه

 08به فارسی برگرهان ش ه اس .

والنی هر پللم روتللر کلله سللال ان  لل

م عملومی المللهانحگاه پاریس   لو  بل ن

صلا ب کدابهلای مد ل ه هر  کرهدت ریس می

الملم و روابط هیپلمات ک اسل .   و  ب ن

 فوت کره. 0991آوریم  09وی هر 

ی گراوسوند اسداه م لروف رونال  هار

الملم خصوصی هر ک نگزکالج لن ن   و  ب ن

 01هرگذش . 0990بوه که هر پنجم اانویه 

الملم برتول  گل مند اسداه   و  ب ن

صوصی سابق هانحگاه پلاریس هارای آرلار خ

مد لل هی هر زم نلله   للو  شللرکدهای  نلل  

 فوت نموه. 0998مل دی اس . او هر سا  

لرهالکسد اسللداه لهسللدانی   للو  مللان

المللللی ن بلل نالملللم و قا للی هیللوابلل ن

                                                           

رک. نهاههای روابط ب ن الملمد ترجمله و ت   لق از  .15

-0839هکدر ه ای  فلسلید مجل  او د تهلراند نحلر نلود 

 .0890مجل  هو(د نحر فاخدهد 

 برای آگاهی ب حدر از شرح  ا  او رک.:. 14

J. G. Collier: "ln Memory of Professor Ronald Harry Graveson", in British Yearbook of 

International Law, Vol. LXI, 1990, PP. IX –X.  
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هلای هاهگسدری که هر  رف اری از ان یحله

 01  للوقی جهللان سللو( شللهرت هاشلل د هر 

 ه هرگذش .هر اله 0998اانویه 

شللار  روسللود اسللداه بللزرچ   للو  

با سلال ان ب ن الملم عمومی که همزملان 

ا ب هراز تلل ریس هر هانحللگاه سللوربن صلل

لملللم اامد للاز و ملل یر مجللله   للو  ب ن

عمومی مندحره هر پاریس بوهد پس از نلوه 

 0998فوریه  01و یک سا  زن گی پربار هر 

 05هارفانی را وهاع گل .

اسلداه سلابق  هکدر م مل علی  ممل د

گاه تهلران و مدلرجم هانحم ه   و  هانحل

شار  روسلو کداب   و  ب ن الملم عملومی 

 80( هر 0819 اندحارات هانحگاه تهلراند 

 06.هر پاریس هرگذش  0892ارهیرهح  

روهاد اسداه آرااند نلی  خوزه ماریا

للم و قا لی و رئل س سلابق الم  و  بل ن

ه المللی هاهگسدرید ت ریرلا  سلهیوان ب ن

( ریاسلل  هیللوان هاوری 0998-0990سللا   

ایاالت مد ل ه هر الهله را ل  هعاوی ایران

هر  0991هار بوه. وی هر هلدم اوئ ه عه ه

 اسپان ا فوت کره.

                                                           

 0892د از پلای ز 08-01رک. مجله ت    ات   وقید   . 11

 . 520-509د صص 0898تا تابسدان 

 .225-222رک. هماند صص  .13
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ن موالی کنسداند نوویچ تاراس  که از 

الملللی هاهگسلدری قا ی هیوان بل ن 0995

هر الهه هرگذش .  0991سپدامرر  29بوه هر 

م اران باساب ه روس هر وی از جمله س اسد

بزرچ جهان سوس ال سم به  زمره   وق انان

 0960تلا  0956رف . ب ن سلالهای شمار می

تاراس د کنسو  شوروی آن زمان هر تهلران 

 بوهه اس .

اخ را  ن زد هرماههای فوریه و ملارس 

و تللن هیگللر از (د ه0898 زمسللدان  0995

الملللید بله ترت لب   وق انان بزرچ ب ن

و پروفسللور سللوزان باسللد  د  قا للی آگللو

 09.هارفانی را وهاع گلدن 

                                                           

روبرتللو آگو  وقلل ان م للروف ایدال للایید اسللداه  .13

المللم  س ون   لو  بل نعضو و سپس رئ س کمهانحگاه ر(د 

. بله عنلوان عضلو انسلد دو   لو  سازمان ملم مد   بوه

الملم از  هار سا  پ ش به ریاسل  آن برگزیل ه شل ه ب ن

 بوه. برای آگاهی از زن گ نامهد آرار و افمار او رک.:

Le droit international a l'heuure de sa codification – Etude en l'honneur de Roberto Ago, vol. l, 

Milano – Dott, A. Giuffre Editore, 1987. PP. XI –XIX, 1-47.  

خانم سوزان باسلد     وقل ان محلهور فرانسلوید اسلداه 

هانحگاه پاریسد عضو انسد دو   و  ب ن الملم و انسد دو 

المللم افدخاری جام ه فرانسوی   و  بل ن فرانسه و رئ س

 .Jاو  بلاهوان   بوه. شهرت او هر ابد ا به خلا ر پل ر 

Basdevant) المللی هاهگسدری بوه. هر قا ی و رئ س هیوان ب ن

 موره سوزان باسد   رک.:

P. M. Eisemann: "Suzanne BASTID (1906 – 1995)" in Clunet N 2, avril-mai-juin 1995, PP. 263-

265.  
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ب ن   وق انان مزبور قا لی اهوارهو 

خ منز هو آرشلاگا کله اخ لرا  هر  هلار( 

به  ور ناگهانی هر یک  اهره  0991آوریم 

ومر لللم جلللان باخللل د از اهم للل  ات

ار بلوه. آگلاهی از ای برخلورهال اههفو 

 و هرس گلرفدن از هلای اوزن گی و ان یحه

 وقل انان و ا  بلرای  ویژگ های انسلانی

المللی بلس  لرورت رجا  جام ه کنونی ب ن

 هاره.

 

1 

 زندگی

خ منز هو آرشاگا هر هحلدم و اهواره 

هر شلللهر موندللله ویللل ئو  0909اوئلللن 

حم ه   لو    اروگوئه( مدول  ش . هر هان

هانحگاه جمهوری  اروگوئه( ت ص الت علالی 

ر ب سل  ه 0912  و  را  ی کره و به سا  

و  هار سلالگی هکدلرای   لو  گرفل . او 

سا  ب ل  بله عنلوان اسللداه   لو   هار 

الملمد کلار  را هر هانحلم ه موندله ب ن

وی ئو شروع کره و م ت ب س  و سه سا  هر 

ان همان هانحگاه ت ریس نموه. هر این زمل

 ملم الملمب ن   و  هح  سا  عضو کم س ون
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 ریاسلللل  و (0969-0960  بللللوه مد لللل 

ه ه هاشل . پان زههم ن اجالس ه آن را برع

آرشللاگا هر آن سللالها ت ل لهللای   للوقی 

ارزشمن ی از خوه برجای گذاش . همچنل ند 

محاور   وقی هولل   0969-0966 ی سالهای 

بارسلونا تراکحن نلزه اسپان ا هر هعوای 

المللی هاهگسدری بوه و هر سا  هیوان ب ن

نماین گی اروگوئله را هر کنللرانس  0969

م مد   راجع به   و  م اهل ات  ویلن( مل

عه ه هاشل . هر همل ن هوران یلک بلار به

حور اروگوئله را پلذیرف .  م ا( وزارت ک

بوه و م ارن با ب ران ارزشلها  0969سا  

هر نسم جوان تظلاهرات هانحلجویی کله هر 

روکسم و جاهای هیگر شلروع شل ه بپاریسد 

بوه هر مونده وی ئو ن لز  هلره نملوه و 

ا کره. پروفسور آرشاگا که بله گسدر  پ  

ام   پ اهه کرهن آرمانهای ملی و انسانی 

ل   ه ت م م اخال  س اسی هر مملم  مسسوخو

وزارت را پذیرفده بوهد وقدلی هر برابلر 

هانحللجویانی قللرار گرفلل  کلله اصللو  و 

بوه  ارزشهایی را که خوه به آنان آموخده

کحل  ن د برفراز سنگرهایحلان فریلاه ملی

اه  تر و شلرافدمن تر از آن خویحدن را ص
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هی  که هر برابرشان م اوم  کن  و هسدور 

 سرکوبی هه  الجر( از وزارت اسد لا کره.

بللله قضلللاوت هر هیلللوان  0991هر 

المللی هاهگسدری برگزی ه ش . پلس از ب ن

شش سا  به م ا( ریاس  هیوان رس   که تا 

از آن هم  عه ه هار آن بوه. پس 0999سا  

ا  سللرب گرهیلل  یو عمللل صللال  دهای علمللی

بارهللا بلله هممللاری بللا آن هیللوان فللرا 

خوان ه شوهد زیلرا مد اقرلا  بله عنلوان 

قا ی مورهی هر هعوای فلالت قلاره  تلونس 

عل ه جمهوری عربی ل رلی( و هعلوای فلالت 

قاره  جمهوری عربی ل ری عل له مالل ( و 

هر سا  اخ ر به عنوان محاور   وقی هول  

ملرز هریلایی و ت  یل  »ب رین هر هعوای 

ت  ل ن « مسائم سرزم نی ب ن قطر و ب رین

 0991گرهی د و برای آخرین بار هر ملارس 

هر برابر هیلوان همچلون هم حلله روشلن و 

هق ق خطا به ایراه کره. عالوه بر آند به 

المللید اولی هر یاس  هو هاوری مهم ب نر

(  بل ن 0991-0999  09هعوای رینروواریور

ومی هر هعوای ت  ی  زالن نو و فرانسه و ه

                                                           

18. Rainbow Warrior. 
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( ب ن هولد ن 0992-0999  09منا ق هریایی

 فرانسه و کاناهاد منصوب ش .

قا ی آرشاگا به م ا( ریاس  هاهگلاه 

اهاری بانک جهانی و عضلوی  ه لیت علملی 

م الهله و عضلوی  المللبل نآکاهمی   لو  

و هر  21الملم ن ز رس  انسد دو   و  ب ن

 هسلن رام ا  علمی مانلی او هو 0999سا  

المللم از  رف جام ه آمریمایی   و  بل ن

 هریاف  کره.

اسداه آرشاگا عالوه بر زبلان ملاهری 

 اسللپان ایی( بلله زبانهللای فرانسلله و 

انگل سی ن ز مسلط بوه و آرار مد  هی هر 

المللم و نظلا( های مخدل    و  ب ن نهزم

  وقی ل س اسی سازمان ملم مد   از خلوه 

رفدله ن آرللار گنخسلد  به جای گذاش . از

المللی توسلط  م و فصم اخدالفات ب ن» ون 

سه هر سلا  « شورای امن   به زبلان فران

  للو  »د تللا آرللار ال للق او  للون 200951

                                                           

19. La delimitation des zones maritimes. 

المللم هر شهای آرشاگا به انسلد دو   لو  بل نگزار .20

م لم غالرلا  « هاوری ب ن هولدها و شرکدهای خارجی»خصوص 

 المللی اس . از جمله رک.:رجوع   وق انان و هاوران ب ن

Institute of International Law, Yearbook, Vol. 68, Tome I, Session of St. Jacques de 

Campostelle, 1989, PP. 31 – 39, 52 – 55.  

21. E. Jimenez de Arechaga: "Le traitement des differends internationaux par la Conseil de 

Securite," in R. C. A. D. I., Vol. 85, 1954, pp. 1-105. 
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کلله هر سلا  « الملم هر رلث اخ ر قرنب ن

المللم عنوان هرس عا(   و  بل ن به 0999

زبان انگل سی هر آکاهمی   لو  عمومی به 

همگی نمونله  22دالملم الهه ارائه هاهب ن

هایی از هانش ارفد هق د صرا   و لطافل  

 هرک   وقی او م سوب می شون . 

 سلل  خ منللز هوهوران قضللاوت و ریا

المللی هاهگسدری از آرشاگا هر هیوان ب ن

جمله پربارترین سالها هر کارنامله ایلن 

ترین مرجلع قضلایی هن لا بله شلمار عالی

و روه. با کوشحهای فمری و ت   ریاس  امی

بوه که مدن اصال ی آی نامه هاخلی هیلوان 

به تصویب نهایی رس  : مدنی  0999هر سا  

« م للراغ غنلی»که همواره به عنلوان یلک 

 28.شوههوره ریاس  او یاه می

                                                           

22. E. Jimenez de Arechaga: "International Law in the Past Third of a Century", General Course 

of Academy of International Law of the Hague, in R. C. A. D. I., Vol. 159, 1978/l, pp. 1-343.  

هر این خصوص به خطابه بزرگ اش  قا ی آرشاگا توسلط  .25

المللی (ریاس  کنونی هیوان ب نM. Bedjaoui قا ی م م  بجاری 

الملللی هر هیوان بل ن 0991روز او  اوئ ه هاهگسدری هر 

هاهگسدری ایراه ش د مراج ه شوه. مدن خطابه مزبلور کله 

 اقرا  هر مجموعه آراء هنوز رسما  اندحار ن افده اس د مد

به مثابه جزئلی از  0991المللی هاهگسدری سا  هیوان ب ن

ت  یل  ملرز هریلایی و مسلائم »اسناه هیوان هر هعلوای 

محاور  که آرشاگا هر زمان فوت« سرزم ن ب ن قطر و ب رین

   وقی آن بوهد مندحر خواه  ش .
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از هلداه و شش سلا    لات اهواره و 

خ منز هو آرشاگا م رارهلای غنلی   لوقی 

م لراغ  21؛هیگر ن ز به جای مانل ه اسل 

هر آنها ان یحله هلای  لق هایی که نوشده

 لرانه و ع الدخواهانه یک   وق ان جهان 

ن و رساترین وجهلی تجللی سو( به زیراتری

 ان .پ  ا کرهه

بللل یهی اسللل  زنللل گی انسلللان و 

هایش از یم یگر تلم ک ناپذیرنل . ان یحه

رسدگاران جهان همان گونه زن گی می کنن  

ان یحن  کله گونه میان یحن  و همانکه می

کننلل . ایللن اسلل  کلله شللناخ  یملل زنلل گی

های اسداه آرشاگا به همان ان ازه ان یحه

 زن گی او اهم   هاره.

 

 

 

2 

                                                           

برای آگاهی ب حدر از شلرح  لا  اهوارهو خ منلز هو . 22

 آرشاگاد رک.: 

- Annuaire de la Cour Internationale de Justice, 1985 – 1986, PP. 40 -41.  

- R. C. A. D. I., Vol. 159, 1978/l. PP. 6-7. 

- The Interntional who's who, 57th. Edition, Europa publications Limited, 1993 – 1994. 

شاگا هر سلا   998هر صل ه  میخذ اخ ر می خوان م کله آر

با مارتافریرا ازهواج کرهه وصلا ب سلله پسلر و هو  0918

 هخدر اس .
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 هاانديشه

دللرین آرللار اسللداه بللا مطال لله مهم

هلای حلهآرشاگا می توان خطلو  کللی ان ی

  وقی او و ه ف نهایی تالشهای فملریش را 

 هر هو عنوان زیر تلخ ص کره:

 المللی.  ناو . تیم ن صلح و امن   ب

 هو(. ت  ق ع ال  جهانی.

 

 اول. تأمین صلح و امنیت بین المللی

با مطال ه نخسد ن هرسلی کله اسلداه 

هر آکلاهمی   لو   0951بله سلا   آرشاگا

 للم و فصللم »الملللم الهلله راجللع بلله بلل ن

« المللی توسط شلورای امن ل خدالفات ب نا

ا به ارائه کرهد خطو  اساسی اعد اه او ر

الملللی و لح و امن ل  بل نلزو( تیم ن ص

ز( اسل  هر ایلن ن حی که شورای امن ل  ال

ن هرک نمللوه؛ تللواخصللوص ایلللا کنلل  مللی

هلای ال لق او بلا اعد اهی کله هر نوشلده

ت ل لهای محابه اما گسلدرهه تلر تملرار 

 ش ه اس .

به ع  ل ه او مرنلای صلال    شلورای 

نخسد ن بن  ماهه او  منحور اسل  »امن   

یللم  للم و فصللم نگ زیربنللای راکلله سلل
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توسلط سلازمان مللم آم ز اخدالفات مسالم 

شوه و ند جدلا  بله وسل له مد   م سوب می

شورای امن   اس  کله ایلن رایلم پ لاهه 

 25.«گرههمی

هر  ار وب انجا( وظای  شورای امن   

و مجمع عمومی سازمان ملم مد  د آرشلاگا 

 خواسدار آن اس  که: 

یه سازمان ملم مد   بای   مای  بالسو»

ای عل ه تجاوز اعما  نمایل د اعلم از 

اینمه این تجاوز توسط کحلورهای بللزرچ 

صللورت گ للره یللا کحللورهای کو للکد 

بنابرایند هو قانون وجوه ن اره؛ یملی 

 26.«کو مهابرای بزرگها و هیگری برای 

 

آرشاگا با اشاره بله تجربله هخالل  

مان ملللم هر کللره نهایدللا  ند جلله سللاز

 گ ره:می

مدجاوز هر کرهد شورای  با مدوق  کرهن»

امن   سازمان ملم مد   به وجه کلاملی 

به هل ف اساسلی ا  نائلم شل د اینمله 

                                                           

رک. مجموعه هروس آکاهمی   و  ب ن الملم الههد سابق  .21

 . 02(د ص 20الذکر  پانوش  شماره 

 

 . 99 هماند ص. 23
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نرای  پ روزی نظامی به هس  آوره بلمه 

 29.«بای  تجاوز را سرکوب و م  و( کره

 

 0961آرشللاگا هر سللا   اسللداه وقدللی

الفلات و نآم ز اخ  م و فصم مسالم»مو وع 

هر  لار وب را « الملللیامن   جم ی بل ن

یمایی مطرح و عملمره سازمان کحورهای آمر

المللم الهله تل ریس هر آکاهمی   لو  ب ن

کن د باز هلم اعد لاه  را بله ایجلاه می

ت و  هر ممان سم جهانی صللح بله صلرا   

 هه :نحان می

هرس  اس  که     شورای امن   ایجلاب »

کره که هر س سدم منحور ابلزاری بللرای 

انل الی آن رکن  جرران کمروهها و  ال 

پ  ا شوه و به هم ن جه  ن ز مرکز ر م 

سازمان ملم مد   بلا قط نامله ات لاه 

  بله برای تیم ن صلحد از شورای امن ل

کم اند لا  مجمع عمومی و تر ا  به هب ر

التی یاف د اما نرای  از این ت و  تحم 

های مدوالی که م   ا  با تصویب قط نامه

س ار وس ع مجمع عمومی و قرو  اکثری  ب

اعضا انجا( گرفده اسل د  نل ن ند جله 

گرف  که این گونه جایگزینی قل رت ملی 

                                                           

 . 011هماند ص  .23
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توان  به نلع سلازمانهای منط له ای و 

به زیان صال    نظا( جهانی سازمان ملم 

مد   تما( شوه؛ نظامی که خوه ممان سم 

 29«یمپار ه ای را بوجوه آورهه اس .

 

سرانجا(د آرشاگا پس از ن لم نظلرات 

ده از   وق انان قاره آمریملا کله آن هس

ای سد ال  مطللق تصلم م گ ریهلای منط لها

ای آمریملایی را هر زم نله سازمان کحوره

کرهنل د المللی توج ه و تیی   میصلح ب ن

 گوی :هر برابرشان مو ع می گ ره و می

 ن ن تزی نه ف للط اشلدراه بلمله بلس »

خطرناک اس د لذا بای  توجله کلره کله 

منحور ملم مد  د سازمان براساس س سدم 

توانل  بله یلک کحورهای آمریمایی نملی

هول  عضو مجوز   وقی ههل  کله اعملا  

آنمه اجازه ای از سلازمان زور کن د بی

ملم مد   وجوه هاشلده باشل . تل اب ر 

اعما  فحارد هر صورت اتخاذد ف لط بله 

  وشر ی قابم توج ه ان  که هولل  مسللس

                                                           

28. E. Jimenez de Arechaga: "La coordination des systems de I'ONU et I'Organisation des Etats 

Americains pour le reglement pacifique des differends et la securite collective." In R. C. A. D. I., 

Vol. III, 1964/I, P. 495. 
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   هد خوه بله آنهلا محلروعتصویب کنن 

 29«.هاهه باش 

 

ت ل لهللا و تالشللهای فمللری اسللداه 

ا راجلع بله تلیم ن صللح و امن ل  آرشاگ

المللی برمرنای اعد اهی اس  کله بله ب ن

انی به عنللوان هل فی هلزو( ت  ق ع ال  ج

انسانی هاره. این اس  که با  لل   هلره 

پوش  و س اسی و هانحگاهید لراس قضاوت می

قضایی بله و ساخدار ب انی  قلمش ن ز رنگ

 گ ره. خوه می

 

 دوم. تحقق عدالت جهانی

از  0969رشللاگا هر سللا  اسللد لای آ

کحور اروگوئله و امدنلاع او م ا( وزارت 

بی تظللاهرات هانحللجویاند بلله از سللرکو

شمم گویای روح ع الدخواهی اوس . بهدرین 

تا ع ال  ل   س اسی پذیرفده بوه واو مسس

ه اجدماعی را هر کحور  م  ق کن د نه آنم

 لرانه کسانی کله اصالحهر برابر تظاهرات 

شللل ارهای مطللللوب خلللوه او را فریلللاه 

یسلد . نله سلا  قضلاوت هر باکح  ن د می

 ملوازات به و هاهگسدری المللیب ن هیوان

                                                           

 . 599 هماند ص .23
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اصللو   81آمللوخدن هر فمللریش تالشللهای آند

وی را نسلر  بله المللید ررات ع ال  ب ن

 هه .ا  نحان میهمان اعد اه اول ه

منحلور  92م ا( تلسل ر ملاهه  او هر

 لوالت هیلوان ملم مد ل د پلس از آنمله ت

 المللی هاهگسدری را هر سالهای اخ لرب ن

گسدرهه عرف  ویژه هر آنچه به کاربرهبه ل

موره ب ث قرار  ل ش ب ن المللی مربو  می

هه د هرباره وظ له هیواند به اعدرلار می

 گوی :مضمون آراء خوه آند  ن ن می

یلل  اصللو  منصلللانه را بلله هیللوان با»

عنوان جزء انلماک ناپلذیر   لو  بل ن 

الملم پ اهه کن  و همه مال ظاتی را که 

هرس  و سزاوار می شماره هق  ا  مل نظر 

قرار هه  تلا بله ند جله ای منصللانه 

 80«برس .

 

                                                           

آرشاگا اعد لاه هاره کله مراجلع و مراکلز علملی و  .50

  وقید م م بروز و ظهور م صلو  فملری و جایگلاه  ضلور 

کسانی اس  که ساب ا  آموخده و برای کار و ارائله هانلش 

 خوه آم ه ان  نه برای کسب آن. هر این موره رک.: 

UN. Gilberto Amado Memorial – The Amendments to the Rules of Procedure of the I. C. J., 

Lecture deliveres on 15 June 1972 by E. Jimenea Arechaga, September 1972, P. IV. 

31. E. Jimenez de Arechaga: "Commentaire d'Article 92 (chapter XIV", in J. P. Cot et A. Pellet, 

la Charte des Nations Unies, 2a edition, Economica, Paris, 1990, p. 1262.  
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که به یلاه  هلارم ن آرشاگاد هنگامی

گوگروس وس و برای گرام  اش  قرن تول  و 

پلرهازهد بل ش اه سخن میخا ره او به ایر

از همه به جایگاه ملهو( عل ال  هر کلال( 

 گوی :کن  و میگروس وس تم ه می

نخسد ن رگه تلمللر گروسل وس و فلسلله »

  للوقی او بللاور عملل  ش بلله اولویلل  

جهانحمو  ع ال  اس  ]...[ هر شرح  ا  

رای وی او گلده ش ه اس  که: عل ال  بل

هر  توان گل عالی ترین فض ل  و  دی می

 82«برگ رن ه همه فضایم بوه.

 

او هر ه ف   و  ن ز ایجلاه ت لو  و 

  للر بلله منظللور ن للم بلله علل ال  را تغ

 ب ن : می

  و  به عنوان رون ی کله اجلازه ملی »

هه  یک تغ  ر منظم بله ند جله برسل د 

توص   ش ه اس . اگلر ایجلاه تغ  للر و 

منسجم   و  مممن ت و  هر  ار وب رون  

                                                           

32. T. M. C. Asser Institut, International Law and the Grotian Heritage, The Hague, 1983, P. 4. 

آرشاگاهر پانوش  هملان صلل هد هر آنچله بله شلرح  لا  

 گروس وس مربو  می شوه. به میخذ زیر ارجاع می هه :

Knight: The Life and Works of Hugo Grotius, London, 1925, P. 11.  
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ش سللم ند جلله نارنگللرههد شللور  و آ 

 88«اجدناب ناپذیر آن خواه  بوه.

 

آرشللاگا هر راسللدای جسللدجوی ت  للق 

جللای مهمللی بللرای مسللیله  علل ال  جهللانی

م اس . او المللی هولدها قائل   ب نومسس

هر « الملم عملومی  و  ب ن» من هرس عا( 

ای ت ل  م اله و همچن ن  ی 81آکاهمی الهه

 85د«الملللی هولدهلال   ب نومسس»عنوان 

بس اری از مو وعات ملوره ب لث و شلایان 

کله  لالمللی هولل  را نتوجه مسسل   ب 

کن  تجزیه و ت ل م می لشوه ذیال  تلخ ص می

 گوی :و به آنها پاسخ می

ه کله . اسداه آرشلاگا اعد لاه هار0

الملللی ل   بل نوعناصر اصلی ت  لق مسلس

المللی هول د یمی ترک یک ت ه    وقی ب ن

 86.ی اندساب این عمم به هول اس  و هیگر

                                                           

 . 09همان م الهد ص  .55

رک. مجموعه هروس آکاهمی   و  ب ن الملم الههد سابق . 54

 . 239-208(د صص 22الذکر  پانوش  شماره 

35. E. Jimenez de Arechaga et Attila Tanzi: "La responsabilite internationale des Etats", in 

Droit International – Bilan et Perspectives, M. Bedjaoui, T. 2, UNESCO, 1991, PP. 367 – 403. 

 . 839رک. م اله اخ رالذکرد ص  .53
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. او هر ارترا  با ا لراز مسلسل   2

راد جز هر مواره اسدثنایید  89تئوری خطا

 نمی پذیره اما ع   ه هاره:

نلی تئوری خطا هر   لو  بل ن المللم »

ند جلله را ال لا کنل  کله نرای  ایلن 

المللی بای  صلرفا  مردنلی ل   ب نومسس

باشلل . غ رمنط للی  89«توجلله زیللان»بللر 

خواه  بوه که نلی تئلوری خطلا را بله 

ل  د به وعنوان یمی از عناصر ت  ق مسس

به شللمار « توجه زیان»  اصم م نای قرو

 89.«آوریم

 

بنللابرایند آرشللاگا اعمللا  تئللوری 

را هر صورت وجلوه ترت رلات « توجه زیان»

زیانهای خار  ای و هر موره ت  ق عه نامه

 11پذیره.ال اهه و خطرناک می

و خ منز هو آرشاگاد هولل  . اهواره8

 را هر صورت ارتملاب عملم غ رمحلروع بله

  و میخوذ به جرران والمللی مسسل اظ ب ن

هلذا اسلدثنائاتی ن لز هان ؛ معخسارت می

                                                           

37. La faute. 

38. Le risque. 

 . 892همان م الهد ص . 53

برای مطال ه کامم اسد الالت اورک. همان م اللهد صلص  .40

892-892. 
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ل   قائلم اسل  کله اهلم وبراین نوع مسس

یان هیل هد  آنها عرارتنل  از: ر لای  ز

و  10هفاع محروعد قاعل ه  الل  ا طراری

 12.فورس مااور

بجللاوید رئلل س کنللونی هیللوان ا للی ق

ر تللاریخ او  المللللی هاهگسللدرید هبلل ن

منظلور ای کله بله لی خطابله 0991اوئ ه 

خ منلللز هو  قا لللی اهوارهو گرام  اشللل 

گ لری گونه ند جلهآرشاگا ایراه کرهد این

 نموه:

اگر قرار باش  خصلا  او را تنهلا هر »

هو وااه توصللل   کنللل مد آنچللله از 

  رسل  د ویژگ های او به خلا ر( خواهل

قرار « ن مویی»و « ساهگی» اس ؛ و اگر 

باش  با هو کلمه ن ز زنل گی شلغلی وی 

را ارزش ابی نمای م  و من خویحلدن را 

م(د آنچله برای  ن ن کاری کو ک می ب ن

کننل ه او به هرسل  تلرین وجله توصل  

و « ل اقللل »خواهللل  بلللوهد هو وااه 

 «اس .« توا ع»

 

                                                           

41. l'etat de necessite. 

 .899-892م الهد صص  رک. همان .42
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 ف  ان اسداه آرشاگا جلایو باالخرهد 

یرالی راد که پنج سا  خالی اسداه م حم و

 ور ناگهانی هن ا را وهاع بهپ ش او ن ز 

کنل  و ملا را بله وسوسله گل د ت اعی می

کحان : اگر م حلم ویراللی بله میم ایسه 

ا  بللر   للو  زات ا ا لله گسللدرههمللوا

الملم م اصر و ان یحله س اسلی غلربد ب ن

های   وقی جهان که ان یحهنحان هاهه بوه 

و( را ن ز شناخده اس  و بله  مایل  از س

کحللورهای توسلل ه ن افدلله گللرایش هارهد 

هو خ منزهوآرشلللللاگاد همزملللللان اهوار

های   وقی جهان سو( وری هر ان یحهباغو ه

زیس د بله خلوبی نحلان هاهه که هر آن می

هانلش   لو   به همان ان ازه بلر بوه که

« غلرب»الملم م اصر و تلمرات س اسلی ب ن

 مسلط اس .
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