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چکیده
توسل به زور وممنوعیت آن دو اصل مهم در حقوق بینالملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِدو
مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور و ممنوعیت آن در حقوق بینالمللی
است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر از
منظر اسناد بینالمللی از جمله منشور سازمان ملل محکوم است .هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور
در روابط بینالمللی نیست .تنها یک کشور زمانی میتواند از زور استفاده نماید که مورد تجاوز واقع
شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود .مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنهادر
صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده
حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی
تهدید میکند .بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی
شورای امنیت باشد ،نقص صریح مشنور سازمان ملل محسوب میگردد ماده  51منشور سازمان ملل
متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زور گرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به
صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است .بنابراین اصل توسل به زور
در روابط بینالملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید
با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یکجانبه
استفاده از قدرت توسط کشورهای قویتر تلقی نشود.
واژگان کلیدی :مبانی توسل به زور ،ممنوعیت توسل به زور ،حقوق بینالمللی ،شورای امنیت،
منشور سازمان ملل
* گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
** گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران؛ استاد تمام گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) mirabbasi@ut.ac.ir
*** گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران؛ استادیار گروه حقوق ،واحد بوئین زهرا ،قزوین،
ایران.
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مقدمه
طـرح نـظـریـه منع توسل به زور پـس از تــا سـیــس سـازمــان مــلل متحـد را
بـیشتر باید به دلیل پـیـامـدهـا و تجربیات تـلخ دو جـنــ جـهـانــا اول و دوم بـه
شمار آورد .در این خصوص و پـس از تصـویب منشـور تسـاوی حاکمیـت دولـتهـا
(گذشته از بزرگی و یا کوچکی کشورها) بعنوان یکی از اصول و ارکان حقوقی جهـانی
مورد پذیرش قرار گرفت و کشورها متعهد شـدند از تهدیـد یـا اسـتفاده از زور یـا هـر
روش دیگری علیه تمامیت سرزمینی و اسـتقالل سیاسـی کشـورهای عضـو خـودداری
نمایند .با این حال و علیرغم ممنوعیت توسل به زور براساس منشـور ،تحـت شـرایطی
خاص استفاده از نیروی نظامی در منشور ملل متحد پیشبینی شده است کـه حـق دفـاع
مشروع جمعی و فردی و اقدام شورای امنیت در صورت حمله تجاوزکارانه علیـه یکـی
از اعضاء ملل متحد برای بازگرداندن صلح و آرامش به جامعه جهانی از آن جمله است.
بر همین اساس دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدامهای شورای امنیت در قالـب فصـل
هفتم منشور بوده و هرگونه اقدامی در خارج از چارچوب منشـور ملـل متحـد و بـدون
مجوزهای الزم شورای امنیت را میتـوان در شـمول اقـدامهـای تجاوزکارانـه کشـورها
محسوب نمود .اشاره منشور صرفاً در ارتباط با روابط بین کشـورها و براسـاس روابـط
میان حاکمیتها و دولتها شکل گرفته است و البته همانطوری که اشاره شد ،دورنمای
این شکلگیری را بایستی در شرایط پس از جن جهانی دوم جستجو نمود.
بروز رویدادها و فجایع انسانی دهههای اخیر ،چـون نسـلکشـی کـوزوو ،آفریقـای
غربی ،دارفور سودان و ...ضمن جریحهدار نمودن احساسات ،عواطف و وجدان جامعـه
جهانی ،تبعات امنیتی چون هجوم آوارگان به مرزهای بینالمللی را به همراه داشـته ،کـه
خود از عوامل بر هم زننده صلح و ثبات جهانی است .بدین ترتیب بایستی اذعان نمـود
که با وجود بروز فجایع انسانی در دهههای اخیر و تعلل ناشی از تصمیمگیـریهـای بـه
موقع شورای امنیت در به نتیجه رسیدن اقدامی خاص ،کارایی نظام امنیت جمعی بطـور
واقعی زیر سئوال رفته است گرچه شاید بتوان گفت نظام امنیت جمعی در جلوگیری از
بروز یک جن جهانی دیگر تاکنون موفق عمل نموده است.
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 -1-1مفهوم توسل به زور
توسل به زور ،عمری به درازای تاریخ جوامع انسانی دارد و تحوالت قابـل تـوجهی
را به خود دیده است .از آزادی اقدام به جن و حتی تقدیس آن ،تا منـع حقـوقی .هـر
چند در نظام بینالمللی معاصر و در عرصه روابط بـینالملـل ،پدیـده توسـل بـه زور و
خشونت وجود دارد و به نظر نمیرسد که در آینده نیز جامعـه بـینالمللـی از شـر ایـن
مصیبت رهایی یابد .اصل منـع توسـل بـه زور بـارزترین اصـلی اسـت کـه در حقـوق
بینالملل عرفی به عنوان قاعده آمره شناخته میشود این اصل با مکاتب فلسـفی حقـوق
بینالملل ارتباطی وسیع و تنگاتن دارد .جن و کاربرد زور که در ادوار گذشـته و بـه
لحاظ حقوق بینالملل کالسیک ،اصل حاکم بر روابط بینالدول بوده اسـت ،امـروزه بـه
صورت عامل مخرب حقوق بینالملل شناخته میشود( .رستمینژاد )8 :1393،
در واقع اصل منع توسل به زور بارزترین اصلی است که در حقوق بینالملل عرفـی
به عنوان قاعده آمره شناخته میشود این اصل با مکاتب فلسفی حقوق بینالملل ارتباطی
وسیع و تنگاتن د ارد .جنـ و کـاربرد زور کـه در ادوار گذشـته و بـه لحـاظ حقـوق
بین الملل کالسیک ،اصل حاکم بر روابط بینالدول بوده است ،امروزه به صـورت عامـل
مخرب حقوق بینالملل شناخته می شود ولی از آنجـا کـه مکاتـب فلسـفی دارای جنبـه
ثبوتی و دائمی میباشند ،از این رو تحلیل تغییر نگاه حقوق بینالملل در حوزه توسل به
زور از دورهای به دوره دیگر ضروری میباشد .به هر رو ،در طـول تـاریخ نویسـندگان
حقوق بینالملل در باب مسأله ی جن سه رویکـرد متفـاوت اتخـاذ نمـودهانـد .گـروه
نخست ،استفاده از زور را به طور مطلق رد می کنند .دومـین گـروه ،آن را بـدون قیـد و
شرط میپذیرند و گروه سوم ،جن را وضعیتی غیرطبیعی و مضـر مـیانگارنـد کـه در
برخی شرایط ،بالیی ضروری است( .رستمینژاد)11 :1393،
 -2-1سابقه جواز توسل به زور
در خصوص کاربرد قدرت توسل به جن در مناسبات بینالمللـی دو نظریـه یـا دو
رفتار کامال متفاوت وجود داشته است :یکی توسل به زور و دیگری منع توسل بـه زور.
این دو روش در مقاطعی از زمان به عنوان رفتار یا نظریه غالب عملکـرد کشـورها قـرار
گرفته است .عـصر بــاستان ،دوران جــن هـای وحشـیانه ،و اصـل ابتـدایی و قاعـده
اسـاسی در آن اقـدام بـه جن بود ،تا جایی که قراردادهای صلح در آن زمان تنها برای
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مدت زمان محدودی منعقد میگردید و هر از چند گاهی احتیاج بـه تـمدید یا انعقاد بـا
شرایط جدید داشت .از نظر تاریخی استفاده از زور و اقدام به مداخله در جهت حمایت
از بشریت ،البته نه در مفهوم امروزی ،به قرون وسطی برمیگردد در آن زمان مداخله بـه
عنوان اقدامی در جهت حمایت از مردم ستمدیده توسط مـذهب کـاتولیک مـطرح شـد
و به مردم اجازه داد کـه بـرای نـجات دیگران اقدام به مداخله نمایند .همچنـین بعـد از
آن پیمانهای دوجانبه یا چندجانبهای در جهت حمایت از حقوق اقلیتها منعقد گردیـد
کـه عـموماً مـفاد این پیمانها از این قرار بود که جمعی از دولـتهـا حــق دارنــد در
کشور دیگری که به حمایت از اقلیت ملتزم شده ،ولی آن را رعایت نکردهانـد ،دخالـت
کنند( .کروبی)8 :1384،
تنها نظریهای که توانست ،به خصوص در قرون وسطی ،توسل بـیقیـد و شـرط بـه
زور را تا انـدازهای مـحدود کـند ،نظریه جن عادالنه یا مشروع بـود کـه در آن زمـان،
اسـاسا دارای ریشه های مذهبی و ناشی از تفوق تفکرات نشأت گرفته از مکتب مدرسی
محسوب میگردید .با عبور از قرون وسطی و ورود به عصر مــدرن ،در اواخــر قــرن
هفدهم و به دنبال ظهور دولت -ملت های سرزمینی مبتنی بر ملیت و محدود بـه حـوزه
جغرافیایی خاص ،اگرچه دیگر صلح به عنوان حالت پیش فرض روابط بـین دولـتهـا
شناخته میشود ولی بـاز هـم هـر دولتی صرفا به دلیل داشتن توانـایی ،مجـاز بـود کـه
مبادرت به جـن نـماید .در قـرن نوزدهم رفتار عمومی کشـورها بسـیار نامشـخص و
مبهم بود؛ در این دوران اقدام به جن بر هـیچگونه تـوجیهی مـبتنی نبـود و صـالحیت
مبادرت به آن کامال ارادی بود( .یاقوتی )1116: 1390،در واقع در این دوره دولتهـایی
که از قدرت بیشتری برخوردار بودند به خود اجازه میدادند کـه بـا توسـل بـه زور بـه
اهداف خود بر سند که نمود عینی آن در دو جن جهانی اول و دوم متبلور شد .میثـاق
جامعه ملل در  28آوریل  ،1919در کـنفرانس صـلح ورسای و برای جلوگیری از بـروز
جنگی دیگر تصویب شد .از زمان تصویب میثاق جامعه مـلل و بـه دنبال آن ،معاهـدات
لوکارنو و به ویـژه مـیثاق بـریان -کلوگ ،حقـوق مــوضوعه بــه سـمت ممنوعیـت و
الاقل مـحدودیت تـوسل به زور متمایل شد .در سـال  1928میثـاق بریـان -گلـوگ یـا
پیمان پاریس در زمینه منع توسل به زور و تحریم جنـ تـدوین شـد ایـن پیمـان عـام
نخستین سند در طول تاریخ بشری است که به طور مطلـق توسـل بـه جنـ را ممنـوع
میکند این پیمان ضمن شناسایی حق دفاع مشـروع کشـورها ،تنهـا طریـق مجـاز بـرای
حاصل اختالفات را توسل به روش های مسـالمتآمیـز مـیدانـد .وقـایع تلخـی کـه در

مبانی توسل به زور و ممنوعیت آن در حقوق بینالمللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد123...

سالهای حیات جامعه ملل رخ داد و وقوع مخاصماتی در منچوری ،انیـوپی ،لهسـتان و
در نهایت وقوع جن جهانی دوم ناکارآمـدی اقـدامات حقـوقی صـورت گرفتـه و نیـز
ضرورت پیشبینی چارچوبهای حقوق مناسبتـر را آشـکار کـرد از ایـن رو پـیش از
پایان جن جهانی دوم جامعه بـین الملـل بـار دیگـر عـزم خـود را در جهـت تأسـیس
سازمانی جهانی برای حفاظت و حراست از صلح و امنیـت بـینالمللـی و جلـوگیری از
وقوع جن های دیگر جرم کردند( .فیضی)3 :1393،
قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد ،هرگونه اقدام زورمدارانه در مناسـبات
بینالمللی را در بر میگیرد (ضیائی بیگدلی )1380:15،در منشور ملل متحـد ،ممنوعیـت
کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته است .همچنین قاعده منع توسـل بـه زور در
این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بینالمللی نظیر جن  ،تهدیـد بـه جنـ ،
اقدامات مقابله به مثل مسلحانه ،محاصره دریایی یا هر شکل دیگر استفاده از تسـلیحات
را در برمیگیرد .هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ بـا یکـدیگر
برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند امـا در منشـور
دو مورد استثناء درج گردیده است که به دولتها این امکان را مـیدهـد کـه از زور در
روابط بینالمللی استفاده نمایند( .ضیایی )537 :1388 ،جواز توسل به زور بعد از جن
جهانی دوم تا دهه پایانی قرن بیست و یکم چندان مطرح نبود اما با فروپاشی شوروی و
پایان جن سرد و عدم توازن قدرت در روابط بینالملل موضوع مشروعیت توسـل بـه
زور مطرح و در چند مورد بکار گرفته شد.وسازمان ملل به عنوان اولین نهاد بینالمللـی،
مشروعیت توسل به زور را در مواردی پذیرفته است.
در اواخر قرن بیستم سازمان ملل مواردی از توسل به زور را تجویز کـرد کـه نمونـه
بارز آن جن خلیج فارس است .مجوزهای پس از جن خلیج (فارس) نیز بـه تحدیـد
مجوز اعاده شده از سوی شورای امنیت متمرکز شدهاند .شورای امنیت هـم در عملیـات
بوسنی و هم سومالی ،به جای دستور موسع توسل به زور نظیر آن چه در قطعنامـه هـای
 678و  83صورت گرفته بود ،سطح پایینتری که میبایست استفاده شـود و اهـداف آن
را به صورت دقیقتر احصاء نمود .در مورد بوسنی ،شورا نخست برای تجویز توسل بـه
زور جهت تضمین کمکهای بشردوستانه متعاقب تأمین و تضمین اجرای منطقـه پـرواز
ممنوع و سپس حفاظت از مناطق امن ،قطعنامهای خاص را تصـویب کـرد .در سـومالی،
قطعنامه اولیه  ،794به دبیر کل و دولتهای عضو «اجازه میدهد تا از کلیه طرق مقتضی
برای ایجاد محیطی امن جهت عملیـات امـدادی بشردوسـتانه ،اسـتفاده نماینـد .مجـوز
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حاوی عبارت کلی مذکور ،توسط دبیرکل که حامی خلع سالح شورشیان سـومالی بـود،
به صورت موسع ولی به وسیله ایاالت متحده ،مضیقتر تفسیر شد .قعطنامه  814شورای
امنیت که در  29مارس  1992حدود چهار مـاه بعـد تصـویب شـد ،صـراحتاً گسـترش
دستورالعمل آنوسوم یعنی نیروهای ملل متحد در سومالی را اجازه داد .براسـاس تجربـه
جن کره ،جن خلیجفارس و حوادث پـس از آنهـا ،در خصـوص صـدور و تفسـیر
قطعنامههای تجویزکننده توسل به زور ،چندین مورد را باید یادآور شد:
اوالً قطعنامه ها باید اهدافی روشن ،صریح و محدود را مقـرر نماینـد .آنهـا بایـد از
قیودی که به دولتها قدرتی مبهم و کلی برای توسل به زور اعطا مـیکننـد ،خـودداری
ورزند .ثانیاً قطعنامههای باید یا به وسیلۀ پیشبینی مدت زمـانی قابـل تمدیـد و یـا قیـد
لزوم تصمیم گیری شورا در خصوص تحقق یا عدم تحقق اهداف ،از نظر زمانی محـدود
باشد .نهایتاً قطعنامههای تجویزکننده (توسل به زور) باید به صورت مضیق تفسیر شـوند
تا هم خشونت را به حداقل ممکن برسانند و هم تضمین نماینـد کـه شـورای امنیـت از
استثنایی بودن توسل به زور (بر اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختالفـات بـینالمللـی)
حمایت مینماید( .لوبل وراننر ،ترجمه تیال)7 :1392،
 -3-1تهدید به زور
تهدید به زور را میتوان ،اعالم صریح یا ضمنی توسل به زور مسلحانه غیـر قـانونی
آتی و علیه دولت دیگر تعریف نمود که تحقق آن بسته به اراده تهدید کننده است .گرچه
تشخیص تهدیدات صریح مانند اتمام حجـت آسـان اسـت ،امـا احـراز ماهیـت واقعـی
اعالمیههای دو پهلـو وحتـی برخـی اقـدامات ،مشـکل اسـت .نمـایش قـدرت از قبیـل
مانورهای نظامی یا تجمع نیروها در مرز ،میتواند آمادگی تجاوز ،تهدید به زور یـا یـک
اقدام کامال قانونی باشد( .قاسمی ،چهارپخش)152 :1390،
تهدید توسل به زور در هیچ جای منشور ملـل متحـد تعریـف نشـده اسـت .مطالعـه
«کارهای مقدماتی» طراحان منشور نیز در این خصوص مفید نخواهد بود فرهن حقوقی
آکسفورد ،تهدید را ابراز قصد صدمه زدن به فردی با هـدف وادار کـردن وی بـه انجـام
کاری ،تعریف مینماید ((Martin & Law, 2006, P 535
براساس تعاریف مذکور ،یک تهدید داللت بر وجود تقاضایی از سوی طرف تهدیـد
کننده دارد .در بیشتر موارد ،تهدید به صدمه زدن به عنوان یک بدیل مطرح میشـود کـه
مخاطب یا آن را تحمل نماید یا تقاضای دولت دیگر را قبول کنـد .در چنـین وضـعیتی،
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دولت هدف اینگونه استنباط میکند که در صورت عملی شدن تهدید با لطمه شدیدتری
در مقایسه با قبول تقاضای دولت تهدیدکننده ،مواجه خواهد شد .از این منظر ،باید میـان
«تهدید باز دارنده و تهدید مجبورکننده تفاوت قایل شویم .هدف تهدید بازدارنـده ،وادار
کردن دولت هدف به عدم انجام کاری است از قبیل عدم مقاومت نظامی در برابـر یـک
حمله یا عدم عضویت در یک پیمان (ترك فعل) ،حال آنکه هدف تهدیـد مجبورکننـده،
وادار کردن به انجام اقدام خاص است مانند واگذاری یـک سـرزمین ،ملحـق شـدن بـه
معاهدهای خاص یا بازنگری قانون اساسی(Blechman & Wittes, 1999:19) .
از این روی ،تهدید به زور مذکور در ماده  )4(2منشور را میتـوان اینگونـه تعریـف
نمود :وعده صریح یا ضمنی در مورد توسل به زور مسلحانه غیر قانونی در آینده و علیه
یک یا چند دولت که تحقق آن به اراده تهدید کننده بسـتگی دارد .بـا توجـه بـه آسـتانه
پایین ماده  2در مورد تهدید به زور ،هرگونه گفتار یا رفتاری که در چـارچوب تعریـف
مذکور قرار گیرد ،غیر قانونی میباشد ،خواه به هدف مورد نظر دست یابد یا توسـل بـه
زور را به دنبال داشته باشد .تعریف مذکور ،نیازمند تبیین است .تحقـق تهدیـد بایـد بـه
اراده تهدیدکننده بستگی داشته باشد ،بدین معنی است که عملی شـدن یـا نشـدن آن بـا
اراده تهدیدکننده میباشد( .قاسمی ،چهارپخش)137 :1390،
همچنین ،تحقق احتمالی تهدید مربوط به آینده است .اگر تهدیـد قـبال عملـی شـده
باشد ،دیگر تهدید نیست ،بلکه توسل بالفعل به زور است .توسل به زور مورد اشاره در
تهدید نیز باید غیرقانونی باشد «دینشتاین» متذکر میشود .چنانچه دولتی آمادگی خود را
جهت توسل به زور مطابق با منشور ملل متحد اعالم نماید ،تهدید غیرقانونی محسـوب
نمیگردد بلکه هشداری مشروع است (.(Dinstein, 86:2005
بنابراین میتوان جنبههای غیرقانونی و غیرمشروع منع توسل به زور را مبنایی بـرای
قانونگذاری در اسناد بینالمللی برای ممانعت از توسل به زور دانست.
 -4-1ابعاد توسل به زور
براساس اصل عدم مداخله و منع توسـل بـه زور کـه جـزء اصـول اساسـی حقـوق
بینالملل میباشد ،هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،بـا اسـتفاده از
نیروهای مسلح و یا بدون استفاده از آن ،از نیـروی مخـالف داخلـی یـک کشـور دیگـر
حمایت کند .دیوان در دعوای نیکاراگوا علیه ایاالت متحده آمریکا به ایـن اصـل اسـتناد
کرده بود .در دعوای کنگو -اوگاندا نیز ضمن اشاره به این رأی و با استناد بـه دالیـل و
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شواهد انکارناپذیر ،مسئولیت اوگاندا را به دلیل نقض این اصل مهـم حقـوق بـینالملـل
احراز کرد .روی دیگر سکه نقض اصل منع توسل به زور احراز تحقـق جنایـت تجـاوز
میباشد .بنابراین ،دیوان به طور ضمنی متجاوز بودن دولـت اوگانـدا را اعـالن کـرد .از
آنجا که نیروهای اوگاندا برای مدت طوالنی بخشهایی از سـرزمین کنگـو را در کنتـرل
خود داشت و بر آن صالحیت موثر اعمال میکرد ،دیوان نتیجه گرفت نیروهای اوگانـدا
نیروهای اشغالگر میباشد.
تهدید یا توسل به زور بعنوان ایجاد کننده “نقض حقوق بینالملل” اسـت کـه نبایـد
هرگز بعنوان وسیله حل و فصل مسائل بینالمللی لحاظ شود ” .اعالمیه مذکور به کرات
اصطالح“ جن تجاوزکارانه ”را بعنوان یک” جرم علیه بشریت ” بکـار مـیبـرد ”.کلیـه
تبلیغات به نفع جن های تجاوز کارانه ”ونیز” کلیه تدابیر قهریای که ملتها را از حـق
تعیین سرنوشتشان و آزادی و استقاللشان محروم میسازد ممنوع شده است .در سـومین
بخش این اعالمیه که به اصل عدم مداخله اختصـاص یافتـه ،تصـریح شـده اسـت کـه:
”استفاده از زور برای محروم کردن ملتها از هویت ملـیشـان نـاقض حقـوق غیرقابـل
انتقالشان و اصل عدم مداخله است“ ”.دولتها باید از سازماندهی ،کمـک ،دامـن زدن،
تامین مالی ،تشویق یا اغماض از فعالیتهای مسلحانه مخرب یـا تروریسـتی خـودداری
کنند” هنگامیکه این فعالیتها متضمن تهدید یا استفاده از زور باشد .این اعالمیه که بـه
مناسبت بیست و پنجمین سالگرد سازمان ملل تصویب شده ،عموما بعنوان یـک تفسـیر
مجاز لحاظ شده است .معذالک ،برخی از مسائل همچنـان مطـرح اسـت برخـی از ایـن
قیود بر ابهامات ماده 2بند  4اضافه میکند تا اینکه آنها را محو سازد (مختـاری:1394 ،
.)4
قطعنامههای متعدد دیگری از مجمع عمومی ،دامنه مبحث تهدیـد یـا کـاربرد زور را
گسترش میدهند .در این زمینه میتوان قطعنامه راجع به عوامل بنیـادین صـلح (،)1949
اعالمیه راجع به عدم پذیرش مداخله در امور داخلی دولتها و حمایـت از اسـتقالل و
حاکمیت آنها ( ،)1966تعریف تجاوز ( )1974و اعالمیه راجع به عـدم توسـل بـه زور
( )1987را ذکر نمود .البته اینها همان اقتدار اعالمیه  1960مربوط بـه اسـتعمار زدایـی و
اعالمیه  1970راجع به روابط مودتآمیز را ندارند.
نگرشی اجمالی به مسائل اساسی و اولیه حقوق جن به ما نشان داد که جن یکـی
از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بینالمللی است که میتوان آن را از نظـر
حقوقی بینالملل چنین تعریف کرد :جن اعمال قدرت مسلحانه کشورها علیه یکدیگر
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میباشد که مشروط به اعالم صریح قبلی آنها است و هدف از آن معموال تحمیـل اراده
مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است .هر چنـد در خصـوص ضـرورت وجـودی
حقوق جن  ،میان دانشمندان اختالف نظر شدیدی وجود دارد ،ولی پدیده جن را بـه
عنوان یک «واقعه» در عرصه بینالمللی بایستی در نظر داشت و با کمک قواعد حقـوقی
آن را تحت نظم درآورد تا شاید بتوان از این طریق از شدت خطرات و لطمات ناشی از
آن کاست .گرچه قواعد مربوط به حقوق جن پیشرفت قابل مالحظهای نکـرده اسـت.
(میوه بان)225 :1397،
امروزه روشهای جدیدی از توسل به زور در روابط بینالملل مطرح شده اسـت بـه
عنوان مثال استفاده ازحمالت سایبری به کشـور دیگـر نـوعی از توسـل بـه زور اسـت.
فعالیتهای مزبور میتواند در برخی شرایط موجد مفهوم توسل به زورمنـدر در منشـور
ملل متحد و عرف بینالمللی باشد .اینگونه فعالیتها اگر به مرگ ،صـدمه یـا خسـارت
جدی منجر شوند ،میتوانند به عنوان توسل به زور قلمداد شوند .البته در این خصـوص
باید چند عامل مورد توجه و مطمح نظر قـرار گیرنـد :نخسـت زمینـه حادثـهای کـه بـه
خسارات مورد اشاره منجر میشود ،عاملی که مرتکب این اقدام میشـود (بـرای مسـئله
چالش برانگیز انتساب عمل) هدف و محل ،قصد و اثـرات و مـوارد احتمـالی دیگـر .از
طرفی مثالهای مشترکی که برای فعالیـت سـایبری منجـر بـه توسـل بـه زور مـیشـود
عبارتاند از:
عملیاتی که تأسیسات هستهای را در یک بحران قرار میدهند عملیاتی که منجـر بـه
باز شدن یک سد روی جمعیت انسانی و متعاقباً آسیب جـانی بـه همـراه داشـته باشـد.
عملیاتی که به اخالل در ترافیک هوایی منجر شود و در نتیجه ،تصـادمات هـوایی را در
پی داشته باشد .در واقع ،اگرآثار فیزیکی ناشی از یک حمله سایبری همانند رهـا کـردن
یک بمیب یا شلیک یک موشک باشد ،حمله سایبری مزبور نیز باید به عنوان توسـل بـه
زور ارزیابی شود( .جاللی ،رضائی)698 :1397،
علیرغم اینکه مستثنییات اصل منع توسل به زور بـه صـراحت در منشـور مشـخص
شده است؛ ولیکن این نکته را نمیتوان از نظـر دور کـرد کـه ،از جملـه اهـداف ایجـاد
منشور ملل متحد انجام همکاریهای بینالمللی در جهت حل مسائل جهـانی اسـت کـه
این مسائل میتواند شامل جنبههای امنیتی ،سیاسی یـا بشـر دوسـتانه باشـد .احتـرام بـه
حقوق بشر وآزادیهای اساسی او فارغ از تمایزات نـژادی ،جنسـی ،زبـانی ،مـذهبی ،از
جمله مواردی است که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت جهانی و ایجاد روابط دوسـتانه
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بین حکومتها و دولتها مورد توجه تدوین کنندگان منشور قرار گرفته است .بـا ایـن
وجود برخی از حکومتها این موضوع را بعنوان موضوعی داخلی و درون حکـومتی و
در حدود صالحیت داخلی خود قلمداد نموده و هرگونه اظهارنظر در خصـوص نقـض
تعهدات حقـوق بشـری خـود را مداخلـه در امـور داخلـیشـان محسـوب مـینماینـد
(کرابی.)12 :1392،
امروزه چالش اصلی ،عبارت از پاسخگویی به آنچه که امروزه بعنوان بـازار ارزیـابی
کاربرد زور در روابط بینالمللی پدیدار شده ،در مقابله با گرایش تسامح انگارانه نسـبت
به سیستم منشور به نفع اقدام یکجانبه است .فراخوانهای متعددی جهت انجـام اقـدامی
”قویتر” در مراحل اولیه یک مخاصمه ،ضمن کـاربرد زور و کـاهش تمـایز میـان حفـظ
صلح و تحمیل صلح ،بعمل میآید
بنابراین روشهای توسل به زور از نظر ماهیت و شـکل متنـوع اسـت و کشـورهای
مختلف تفسیر متفاوت از قاعده توسل به زور میکنند اما منشور سـازمان ملـل هرگونـه
توسل به زور را نفی کرده است.
 -5-1موارد جواز توسل به زور
منشور ملل متحد در بند  4ماده  2تصریح دارد :کلیـه اعضـاء در روابـط بـینالمللـی
خود از کاربرد یا تهدید به کاربرد زور علیه تمامیت سر زمینی یـا اسـتقالل سیاسـی هـر
دولت دیگر و نیز از هر عملی که به نحوی از انحاء مغایر با اهـداف ملـل متحـد باشـد،
خودداری خواهند کرد .تنها استثناءهای وارده بر این قاعده قراردادی موجود در منشـور
نیز در خود معاهده پیشبینی شده تحت مواد  42و  53منشـور ،شـورای امنیـت اجـازه
دارد در موارد خاص و با شرایط مشخص ،استفاده از نیروی نظامی علیه یـک دولـت را
به عنوان ابزاری در جهت استقرار صلح و امنیت بینالمللی مورد توجه قرار دهـد مـورد
استثناء دیگر نیز ،ماده  51منشور است :در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیـه یـک
عضو ملل متحد ،تا زمانی کـه شـورای امنیـت اقـدام الزم بـرای حفـظ صـلح و امنیـت
بینالمللی را به عمل آورد ،هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتـی دفـاع از خـود،
خواه فردی یا دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد .اعضـاء بایـد اقـداماتی را کـه در
اعمال این حق دفاع از خود به عمل میآورند ،فوراً بـه شـورای امنیـت گـزارش دهنـد.
بنـابراین در منشــور ملـل متحــد ،ممنوعیــت کلـی و عــام توســل بـه زور مــدنظر قــرار
گرفته است .همچنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در
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روابط بینالمللی نظیر جن  ،تهدید به جن  ،اقدامات مقابله به مثل مسلحانه ،محاصـره
دریایی یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در برمیگیرد .هر چند تمـامی اعضـای
ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدیـد
یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده است کـه بـه
دولتها این امکان را میدهد که از زور در روابط بینالمللی استفاده نمایند:
 .1در اجرای حق دفاع از خود .در این راستا در ماده  51منشور آمدهاست:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحـد تـا زمـانی کـه شـورای
امنیت اقدامهای الزم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد ،هـیچ یـک از
مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ،خواه به طور فردی و خواه دسته جمعـی
لطمهای وارد نخواهد کرد
 .2اقدامات شورای امنیت براساس اختیارات واگذار شده در مـاده  24و  25و فصـل
هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صـلح و امنیـت بـینالمللـی( .ضـیائی،
)537 :1395
این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی کـه شـورای امنیـت بـر طبـق ایـن
منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی و در هر موقـع
که ضروری تشخیص دهد اقدام الزم به عمل خواهد آورد ،تأثیری نخواهد داشت.
دولتها صرفاً با رعایت شرایط مندرج در ماده  51منشور مـیتواننـد در مقـام دفـاع
مشروع استثنایی بر بند  4ماده در نظر بگیرند با ممنوعیت کلی تهدید و توسل به زور ،و
مستنثی شدن دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه دیگری باید حتما بـا مجـوز شـورای
امنیت تحت فصل هفتم منشور باشد .اما در سالها و دهههای پـس از تشـکیل سـازمان
ملل متحد،عملکرد حداقل برخی دولتهای عضو این سـازمان بـدین سـمت بـوده کـه
توسل به زور درمواردی مانند دفاع پیشدستانه ،1دفاع پیشگیرانه 2و مسئولیت حمایت 3را
نیز در زمره مستثنیات بر قاعده ممنوعیـت توسـل بـه زور و بـی نیـاز از کسـب مجـوز
شورای امنیت قلمداد نمایند .به نظر میرسد نقطه اصـلی در موضـوع دفـاع پیشـگیرانه،
اعالم رسمی اتخاذ این سیاسـت توسـط دولـت آمریکـا و سـپس اجـرای عملـی آن در
گستردهترین شکل ممکن در دو جن تمام عیار بود کـه هـر دو بـه سـرنگونی دولـت
1. Preventive Self-defense
2. Pre-emptive Self-defense
3. Responsibility to Protect
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حاکم در کشور مورد حمله انجامیـد و در یکـی از آنهـا ،اشـغال کامـل کشـور توسـط
نیروهای آمریکایی را به دنبال داشت( .ممتاز ،صابری)181 :1390،
دراین زمینه دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در مورد سالحهای
هستهای ،قانونی بودن تهدید را به قانونی بودن توسل به زور در شرایط یکسان ،مـرتبط
دانست ( (Nuclear Weapons ،1996، ، Para،47بـر ایـن اسـاس ،هشـدار دولـت
قربانی حمله مسلحانه مبنی بر اینکه به واکنش دفاعی قهرآمیز دست خواهـد زد ،نقـض
ماده )4(2منشور تلقی نخواهد شد( .قاسمی ،چهارپخش)138 :1390،
 -6-1مرجع صدورجواز توسل به زور
ممنوعیت توسل به زور بدون تردید یک اصل بنیادین حقوق بینالملل بـوده کـه بـا
تحول حقوق بینالملل عمومی معاصر بر آن صحه گزارده شـده و قویـا توسـط منشـور
تاکید شده است.
این اصل در جایگاه نخست از میان هفت اصل اعالم شده توسط اعالمیه مربـوط بـه
اصول حقوق بینالملل راجع به روابط مودتآمیز وهمکاری میان دولـتهـا منـدرج در
قطعنامه  24( 2625اکتبر  )1970قرار دارد و در معرض استنادهای فراوانی در معاهـدات
بینالمللی و تصمیمات قضایی بینالمللی و موضعگیریهای دولتها قرار گرفته اسـت.
بنابراین و با توجه به این شرایط ،شگفتانگیز نیست که ممنوعیت توسل به زور طبیعتـا
بعنوان یک قاعده آمره 1پدیدار شود(2005, 4 SCHRIJVER).
با استناد به مواد منشور به نظر میرسد که هیچ یک از دولتهای عضو حق اسـتفاده
از زور را ندارند و مرجع صدور جواز توسل بـه زور سـازمان ملـل و شـورای امنیـت
است که با نظر اکثریت اعضا این امکان را در شرایط خاص میدهد.
 -7-1مصادیق توسل به زور
وقتی که زور باید برای مقابله با تهدیدی خاص علیه صلح استفاده شود ،به ویـژه در
جهانی که آکنده از بازیگر خطرناك و بدخواه میباشد ،تشخیص این امـر ممکـن اسـت
دشوار باشد .اغلب (وجود) شری واقعی یا فرضی ،تمایل شدید ما به حمایـت از اقـدام
قهری را سبب خواهد شد .با وجود این ،خطرات مربوط به جن  -اینکـه قـدرتهـای
1. Jus cogens
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بزرگ میتوانند از نگرانی های بشردوستانه برای پوشش دادن به منافع ژئوپلیتیـک خـود
استفاده نمایند ،اینکه حملـههـای هـوایی عمـده نظیـر آن چـه در سـال  1998عـراق و
صربستان را تهدید کرد ،آثاری جدی بر مرگ انسانها دارد و موجب بیثباتی مـیشـود،
اینکه جن در مواردی محدود «به عنوان روش حل مسـایل پیچیـده ،پایـدار و اساسـی
عمل میکند ،اینکه نظم جهانی که توسل فردی دولتها یا اتحادی از دولـتهـا بـه زور
تهاجمی را اجازه میدهد ممکن است سبب بینظمی و هرج و مرج شود ـ این خطرات
مؤید آنند که زور باید به عنوان آخرین راهحل و براساس تصـمیم رکنـی جهـانی مـورد
استفاده قرار گیرد .این اصل که در منشور ملل متحد جایگاه مسلم یافته و توصیف شـده
است ،مفید این معناست که شورای امنیت باید صراحتاً موارد توسل به زور غیرمستند به
ماده  51منشور را تصویب نماید.
در طول جن سرد ،بسیاری ادعا کردند که شـورای امنیـت قـادر نیسـت مسـئولیت
اولیه و اصولی خویش در تضمین (صلح و) امنیت بینالمللی را ایفا نماید .پایـان جنـ
سرد و مقابله با تجاوز عراق به کویت در سال  ،1991به عنـوان احیـای نقـش شـورا در
امنیت جمعی تلقی گردید .حوادثی متعدد در دهه  1990این خوف را به دنبال داشته که
سازمان ملل متحد با موضع ایاالت متحده در توسل به زور رضایت ضمنی داشته باشـد.
گاهی این خوفها به انتقاداتی بر مجوزهای صریح ملل متحد بـرای توسـل بـه زور بـه
عنوان اقدامی نامشروع ،غیرعقالیی یا صرفاً موجد پوششی چند جانبه برای اقدامی یـک
سویه و یکجانبه منتهی شد .گاهی دیگر منتقدین ادعا کردند که اقدام قهری به نـام ملـل
متحد اتخاذ میشود در حالی که شورای امنیت واقعاً آن را تجویز ننمـوده اسـت( .لوبـل
وراننر ،ترجمه تیال)8 :1392،
یکی از مصادیق توسل به زور تحریم اقتصادی اسـت .تحـریم بـینالمللـی یکـی از
کارآمدترین روشهای الزام دولت مورد تحریم به انجام منویات جامعـه بـینالمللـی یـا
دولت تحریمکننده است .صرفنظر از اینکه این تحریمها در مـواقعی بـا زیـادهخـواهی و
مطالبات سیاسی تعداد اندکی از دولتها همراه میشود ،تحریم به عنـوان ابـزاری بـرای
تشویق دولتها به انجام تعهدات سازمانی خود در سازمانهای بینالمللـی مهمـی نظیـر
سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا ،صندوق بـینالمللـی پـول وسـازمان تجـارت جهـانی
پیشبینی شده است .تاریخ روابط بینالملل نشان داده تحریمهـای سـنتی دولـت مـورد
تحریم را کامالً تحت فشار قرار نمیدهد بلکه موجب فشار به شـهروندان و گـروههـای
غیردولتی میشود .برای جلوگیری از این آسیب ،مفهوم «تحریم هوشمند» ابداع شد کـه

....132تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاییز 1398

طبق آن ،تحریم ،صرفاً بر موضوع تحریم اعمال میشود و فشـار بـر شـهروندان عـادی
کاهش مییابد( .ضیایی ،محمـدی مطلـق )146 :1393،در حقـوق بـینالملـل ،هـدف از
تحریم ،الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بینالمللی اسـت .بـه همـین دلیـل ،ایـن
هدف جز از طریق تحریم سازوکارهای دولتی ممکـن نیسـت .تحـریم دولـت ،اشـکال
مختلف نظامی ،دیپلماتیک ،اقتصادی ،تجـاری ،ارتبـاطی و غیـره دارد کـه تحـریمهـای
اقتصادی ،پرکاربردترین آنهاست .تحریم اشـخاص حقیقـی از سـوی سـازمان ملـل بـا
تحریم سایر سازمانهای بـینالمللـی نظیـر اتحادیـه اروپـا و دولـتهـا نظیـر آمریکـا و
انگلستان همراه بوده است( .ضیایی ،محمدی مطلق ،پیشین )149 :از طرف دیگر استفاده
برخی دولتها از تحریم اقتصادی ،بدون وجود مجوز قبلی شـورای امینـت و خـارج از
سیستم امنیت جمعی منشور ،باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیـث انظبـاق
آن ها با موازین حقوقی بینالمللی با شک و تردید همراه باشد .عدم توجه به آثار زیانبار
تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف ،نه تنها مشروعیت این اقدامات را
از بین میبرد ،بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریمکننده را نیز بـه موجـب حقـوق
بینالملل دامن میزند( .جاوید )105 :1393،بنابراین تحریم به هر شکل آن ،به صـورت
تحریم دولتها یا افراد حقوقی به عنوان یک ابزاری بـرای توسـل بـه زور بکـار گرفتـه
میشود تا رفتار تحریم شوندگان تغییر یابد.
 -8-1تدوین و تفسیر مجوزهای توسل به زور (شورای امنیت)
در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی به شـورای امنیـت
به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامـل تهدیدکننـده صـلح ،نـاقض
صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده  39منشور اختیـاراتی اعـم از توسـل بـه اقـدامات غیـر
نظامی و نظامی (مواد  41و  42منشور) به شورا اعطا شـد .اگـر چـه بـروز جنـ سـرد
( )1950-1990و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان ،موجب شد که شورای امنیت عالوه
بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بینالمللی (ماده  43منشـور) نتوانـد از توسـل
به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام ،استفاده چندانی نماید .اما فروپاشی شوروی سابق و
پایان جن سرد در اوایل دهه  1990که با ایجاد بحران های بینالمللـی جدیـد همچـون
جن های داخلی ،شورشها ،کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ،قتل و غارت و غیـره در
داخل کشورها همراه بود .شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقـض فـاحش و گسـترده
حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی براساس اختیارات خـود در
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قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد .به عبارت دیگر تعارض و تقابل کـه بـه
مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میـان رفتـه ،و
فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میـان اعضـاء دائـم شـورای امنیـت
پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد .بـا ایـن
اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگـر نبایـد غفلـت کـرد و در مقابـل نقـض هـای
بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در حین ایـن مخاصـمات کـاری
نکرد( .ممتاز ،رنجبریان)207 :1384،
جنبه دیگر رویه دولتها ،توجیهات حقوقی تهدیدکنندگان ،اعتراضـات دولـتهـای
مخاطب تهدید و طرز تلقی دولتهای ثالث است .محکومیت تهدید توسط دولـتهـای
قربانی و دولتهای ثالث هنگامی رخ میدهد که فاصله زمانی قابل توجهی بـین تهدیـد
و توسل به زور وجود داشته باشد یا تهدید توسل به زور در نهایـت تحقـق نیابـد .طـی
دوره جن سرد ،ایاالت متحد آمریکا و متحدانش علیه برخی اعالمیههـای تهدیـدآمیـز
شوروی (سابق) که تهدیـد توسـل بـه زور مـینمودنـد ،اعتـراض مـیکردنـد و تاکیـد
مینمودند که مشکالت و اختالفات بینالمللی نباید از طریق توسـل یـا تهدیـد بـه زور
حل و فصل شوند ،بلکه باید به طرق مسالمتآمیـز و مـذاکره فیصـله یابنـد( .قاسـمی،
چهاربخش)142 :،1390
منشور ملل متحد مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت
سپرده است (ماده  .)24بدین منظور ،شورا اختیار توصیه کردن یا حکم کـردن در زمینـه
به اجراگذاری نیروی نظامی در صورت نیاز بعنوان چاره نهـایی در جهـت تهدیـد علیـه
صلح ،نقض صـلح یـا اقـدام تجـاوز را دارد .مـاده مـذکور و همچنـین مـاده …“( 39
توصیههایی میکند یا تصمیم میگیـرد چـه تـدابیری اتخـاذ خواهـد شـد (”.و مـاده 42
میتواند مبادرت کند  ...به هر اقدامی که ضروری تشخیص دهد”) صراحتا یک اختیـار
نامحدود و بدون قید وشرط 1به شورای امنیت تفویض کرده است با وجود این ،به دلیل
عدم توافق میان اعضای دایم شورا در طول جن سـرد ،شـورای امنیـت نتوانسـت ایـن
اختیارات را به مدت چند دهه اعمال کند و جز بطور اسـتثنایی نتوانسـت بـه اختیـارات
الزامآورش متوسل گردد .نخستین جمله ماده  42یک اقدام الزامی تحت توصیه شـورای
امنیت پیشبینی میکند .بدین منظور ماده  43نیـز انعقـاد موافقـتنامـه هـای ویـژهای را
1. pouvoir discrétionnaire
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پیشبینی میکند که بوسیله آنها دولتهای عضو ،نیروی مسـلح در اختیـار شـورا قـرار
میدهند .اما تاکنون موافقتنامههای ویژهای در این خصوص منعقـد نشـدهانـد .دومـین
جمله ماده مذکور ،راه را بر تجویز عملیات نظامی توسط شـورا ،هـدایت شـده بوسـیله
دولتهای عضو ،میگشاید و سرانجام ،منشور در ماده  51شرایط اجـرای ”حـق طبیعـی
دفاع مشروع ،فردی یا جمعی” را در فرض یک ”تجاوز نظامی” تصریح میکند معذالک،
این حق فقط ”تا هنگامی که شورای امنیت تدابیر ضروری برای حفظ صلح و امنیـت را
اتخاذ کند” ،به رسمیت شناخته است .وانگهی ماده  51ملزم میکند بالفاصله این تـدابیر
به اطالع شورای امنیت رسانده شود و این اختیار را برای شورای امنیت حفـظ مـیکنـد
که هر لحظه دست به اقدام بزند به ویژه با اتخاذ تدابیری کـه در چهـارچوب مسـئولیت
اصلیاش برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی تحمیل مـیشـود .ایـن تـدابیر در
واقع اجرای حق دفاع مشروع را تعلیق میکنند .آیا در چهـارچوب منشـور ملـل متحـد
استثنائات دیگری وجود دارد؟ در ابتدا باید به قطعنامه “اتحاد برای صـلح“ اسـتناد کـرد:
آیینی که در سال  1950بعنوان پاسخ به فلج شدگی شورای امنیـت در انجـام وظـایفش،
توسط مجمع عمومی تصویب گردید( .شریچور ،ترجمه مختاری امین)5 :1395،
با وجود این ،در توزیع صالحیتهـا بوسـیله مـواد 11تـا  14منشـور ،میـان مجمـع
عمومی و شورای امنیت ،به مجمع عمومی اختیار توصـیه توسـل بـه تـدابیر نظـامی در
صورت نقض صلح و عمل تجاوز در مواردی که شورای امنیت به دلیل انشقاق ،نـاتوان
از اجرای مسـئولیتهـایش بـوده ،اختصـاص داده شـده اسـت .ایـن جنبـه از قطعنامـه
“اتحادبرای صلح” چندان مورد استناد واقع نشده و بنظر میرسـد فاقـد مبنـای حقـوقی
مستحکمی باشد .اتحاد شوروی سابق در آن عصر گفته بود کـه” :قضـیه بیشـتر عبـارت
است از تفرقه برای جن تا اتحـاد بـرای صـلح“ .شـورای امنیـت بـه منظـور مـدیریت
نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر براساس سازوکارهای تعریف شـده از اسـتفاده از
زور ،اعمال تحریمها ،عملیات حفظ صلح یا ارجاع به دیوان کیفری بینالمللـی اسـتفاده
میکند .چهار محور اصلی عبارتند از:
الف استفاده از زور :اگر به اختیارات حقـوقی بـالقوه کـه در برگیرنـده فصـل هفـتم
منشور است نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد شورای امنیت بـه خـودی خـود فاقـد
استقالل است؛ یعنی باید بر قدرتهـای دیگـری کـه آن را شـکل مـیدهنـد بـه عنـوان
بازوهای اجرایی مبتنی باشد و بنابراین در راسـتای اراده سیاسـی و تفـاهمی کـه شـکل
میگیرد حرکت کند .برای نمونه ،وقتی در سال « 2010لورن باگبو» رییس جمهور وقت
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ساحل عاج نتایج انتخابات آزاد را رد کرد و خشونتها باال گرفـت ،شـورای امنیـت بـا
هدایت فرانسه سعی در مدیریت اوضاع نمود .شـورای امنیـت نخسـت بـا دیپلماسـی و
حفظ صلح وارد عمل شد و در انتها اقدامهای جدی از جمله استفاده از نیروهای حـافظ
صلح جامعه اقتصادی آفریقای غربی و نیروهای نظامی فرانسـه را در دسـتور کـار قـرار
داد .اما در واقعیت ،شورای امنیت نتوانست به نحو مـوثری در حمایـت از شـهروندان و
حمـالت سیسـتماتیک نیروهـای بـاگبو عمـل کنـد .ب  -اعمـال تحـریمهـا :برخـی از
فعالیتهای اجرایی شورای امنیت غیرنظامی و براعمال تحریمهای متعـدد مبتنـی اسـت.
البته ،شورای امنیت پس از تحریمهای همه جانبـه علیـه رژیـم صـدام کـه بـه گـزارش
یونیسف و صلیب سرخ جهانی مصائب زیادی را بـر شـهروندان عراقـی تحمیـل کـرد،
تالش میکند جانب احتیاط را رعایت کند تا در اعمـال تحـریمهـا کمتـرین آسـیب بـه
شهروندان برسد .در واقع ،شورای امنیت در مسیر اعمال تحریمها نباید خـود از اصـول
حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشر تخطی کند (.(Fassbender,2011, 75
بنابراین شورای امنیت از تحریمهای هدفمند و هوشمندانه استفاده کرد تا صرفا افراد
و نهادهای دخیل در نقضهای شدید حقوق بینالملـل بشـر را مجـازات کنـد .اگرچـه
اعمال این تحریمها نسبت به کنگو ،صربستان ،سیرالئون ،سـودان و لیبریـا بـه تغییـرات
عمده منتهی نشد اما دست کم نگرانیهای بینالمللی از نقض حقوق بـینالملـل بشـر را
نشان داد .آنچه میتوان گفت این است که اعمـال تحـریمهـا جایگـاهی بـین مـذاکرات
دیپلماتیک و اقدامهای نظامی دارد .بنابراین ،اعمال تحـریمهـا جـذابیت بیشـتری بـرای
اعضای دائم شورای امنیت دارد زیرا توافق بر عملیـات نظـامی و مشـروعیت آن قـدری
دشوار است .ج -عملیات حفظ صلح ملل متحد :طی دهه گذشته ،عملیات حفظ صـلح
به مهمترین ابزار صلح و امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شـده اسـت .در برخـی مـوارد
شورای امنیت عملیات حفظ صلح موضـوع فصـل ششـم منشـور ملـل متحـد را پیـاده
میکند .اگرچه این امـر بیشـتر برگرفتـه از خالقیـت دهـههـای  40و  50مـیالدی و نـه
پیشبینی منشور بوده است .البته استفاده از نیروهای حافظ صلح سازمان به طوراصـولی،
عدم عزم سیاسی بر مداخله مستقیم شورای امنیت در موارد نقـضهـای شـدید حقـوق
بینالملل بشر را نشان میدهد .برای نمونه ،نسلکشی در دارفور سودان به رغم حضـور
نیروهای حافظ صلح ادامه داشت و گزارشهای متعدد در این خصوص بـه هـیچ وجـه
شورای امنیت را به انجام اقدامهایی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مجاب نکرد
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بنابراین ،نیروهای حافظ صلح نه تنهاکارکرد امنیتی دارند بلکه حاکمیـت خـوب را
تقویت میکنند ،حقوق بینالملل بشر را ترویج میدهند ،کمکهای بشردوستانه را بهبود
میبخشند ،بر روند خلع سالح نظارت و زمینه را برای گفتگوی ملی یـا سـازش فـراهم
میکنند (Einsiedel, 2015:11).د -دیوان کیفری بینالمللی :به نظـر مـیرسـد ،بـه
دلیل ناتوانی در پاسخی مناسب به وضعیت دارفور ،شـورای امنیـت بـر حقـوق کیفـری
بینالمللی تأکید نمود .در سال  2005میالدی ،شورای امنیت تصویب کرد کـه وضـعیت
سودان غربی باید به دیوان کیفری بینالمللـی ارجـاع شـود .اسـتفاده از حقـوق کیفـری
بینالمللی ابزار دیگری است کـه شـورای امنیـت در مـوارد نقـضهـای شـدید حقـوق
بینالملل بشر از آن استفاده میکند .بدین منظور ،شورای امنیت از محاکم موقـت ماننـد
دادگاه یوگسالوی سابق و رواندا ،تاسیس محاکم جنایی اختصاصـی ماننـد سـیرالئون و
لبنان استفاده میکند یا این مسائل را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع میدهد .ارجاع به
دیوان براساس اساسنامه آن است(Forsythe, 2012: 9-10.).
شورای امنیت به نمایندگی از کلیه اعضای سازمان ملل متحد ،متعهد به حفـظ صـلح
وامنیت بینالملل است .از آنجا که اعضای دایم شورای امنیت با توجه بـه توانـاییهـای
مالی و نظامی خود میتوانستند هر منطقهای را به آشوب بکشند ،حق وتـو در نظـر ایـن
امکان را میدهد که دست کم از بروز این فجایع جلوگیری شود( .شـافع ،دوالح:1395،
)263
به نظر میرسد مجوزهایی که شورای امنیت صادر میکند باید با توافق همه اعضـا و
به عنوان آخرین راهحل برای بحرانهای ناقض حقوق بشر مانند جنـ یـا نسـلکشـی
صادر گردد .اگرچه عدهای معتقدند تصمیمات شورای امنیت بر اثـر فشـار قـدرتهـای
بزرگ بر علیه کشورهای کوچکتر اتخاذ میشود و این امر مشروعیت این تصـمیمات را
زیر سوال میبرد.

نتیجهگیری
ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در بند ( )4مـاده  2منشـور ملـل
متحد چنین بیان شده است :کلیه اعضـا اختالفـات بـینالمللـی خـود را بـا شـیوههـای
مسالمتآمیز به صورتی که صلح و امنیت بینالمللی و عـدالت بـه خطـر نیفتـد حـل و
فصل خواهند کرد .این قاعده به عنوان قاعده آمره برای همه کشـورهای عضـو سـازمان
ملل الزماالجراست .و بر همین مبنا هیچ کشوری حق تعـرض بـه حاکمیـت و تمامیـت
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ارضی سایر کشورها را ندارد صرفنظر از اهمیت ماده  51منشور سازمان ملل متحـد کـه
توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشـروع خـواه
به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلمانه مجاز دانسته است استفاده از
زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار سـازمان ملـل متحـد قـرار
گرفته است .اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریـه و تهدیـد بـه زور در قطعنامـه هـای
مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است و امروز ایـن اصـل بـه
عنــوان حقــوق بــینالملــل عرضــی شــناخته شــده و دیــوان بــینالملــل دادگســتری در
تصمیمگیری اش در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال  1986و در قضیه مشـروعیت
تهدید یا استفاده از سالح های اتمی در سال  1999بر آن صحه گذاشت این اصل توسط
بسیاری از نویسندگان مورد تاکید قرار گرفته و از آن به عنوان قاعده آمـره حقـوقی نـام
برده شده است.
مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنها در صورتی میتواند مجاز تلقـی شـود کـه
شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشـر را تشـخیص
دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بدانـد کـه آن را بـه طـور جـدی تهدیـد
میکند .به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری بـه منظـور جلـوگیری از ایـن
تخلفات را مجاز میسازد.
در دهههای پس از تشکیل سازمان ملل متحد ،عملکرد حـداقل برخـی دولـتهـای
عضو این سازمان بدین سمت بوده که توسل به زور در مواردی مانند دفاع پیشدسـتانه،
دفاع پیشگیرانه و مسئولیت حمایت را نیز در زمره مستثنیات بر قاعده ممنوعیـت توسـل
به زور و بینیاز از کسب مجوز شورای امنیت قلمداد نمایند .یکی دیگر از مـواردی کـه
حد اقل از دیدگاه برخی توانسته است استثنای جدیدی در قاعده ممنوعیـت توسـل بـه،
زور ایجاد کند دکترین «مسئولیت حمایت» است .اهمیت این موضوع را از آنجا میتوان
بهتر درك کرد که تهاجم نیروهای غربی بدون مجوز شورای امنیت به صربستان به بهانه
حمایت از مردم کوزوو در برابر حمالت نیروهای صرب ،و یا اقـدام نظـامی روسـیه در
خاك گرجستان به بهانه حمایت از مردم اوستیا و آبخازیا نیز تحت همـین عنـوان قـرار
میگیرد .بنابراین معیارهایی مانند حمایت از حقوق بشر دفاع مشـروع و حفـظ صـلح و
امنیت بینالمللی میتواند برای توسل به زور در نظر گرفته شود .چنانکه در حملـه نـاتو
به صربستان و حمله کشورهای متحد به عراق ،تحت عنـوان حمایـت از گـروههـای در
معرض خطر و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر انجام شد البته آثار حقوقی چنـین
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توسل به زوری باید تحقق عدالت و کرامت انسانی باشـد بـه شـرط آن کـه در فرآینـد
توسل به زور مقررات بشر دوستانه رعایت شود چنانکه منتقدین و بسـیاری از کشـورها
از اقدامات توسل به زور به عنوان گسترش خشونت نام میبرند.
به طور کلی معیارهایی مانند حمایت از حقوق بشر ،دفاع مشـروع و حفـظ صـلح و
امنیت بینالمللی میتواند برای توسل به زور در نظر گرفته شود .حمایت از حقوق بشـر
را میتوان از مهمترین عوامل در تجویز توسل به زور از طرف شـورای امنیـت دانسـت.
همچنین باید اشاره کرد آثار حقوقی توسل به زور در سطح بـینالمللـی بایـد منجـر بـه
تحقق عدالت و کرامت انسانی باشد به شرط آن که مقررات بشر دوستانه رعایت شـود.
زمانی که کشورهای عضو سازمان ملـل قصـد توسـل بـه زور را دارنـد هدفشـان رفـع
خشونت و ظلم از افراد و گروههایی است که مورد هجوم قـرار گرفتنـد بنـابراین پیامـد
توسل به زور توسط شورای امنیت و یا ائتالفهای منطقهای بایـد بـاال بـردن کرامـت و
عزت انسانهایی باشد که به خاطر نقض حقوق بشر توسط گـروههـای مهـاجم آسـیب
دیدهاند.
امروزه ،شورای امنیت صالحیت خود را به بسیاری از مسائل جهان گسترانده اسـت.
در واقع ،شورای امنیت تمرکز خود را از بینالمللی بودن یک مساله به امنیتـی بـودن آن
تغییر داده است .از سوی دیگر ،شورای امنیت ابزارهای واکنشی خود را نیز متنوع کـرده
است.
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