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  چکیده
مفهوم  ،صلح و امنیت. هاي بشر بوده استانترین آرمالمللی از کهن برقراري صلح و امنیت بین

تا قبل از تحوالت اخیر . ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است ثابتی نداشته و مفهوم آن
شـود صـلح و   نظام وسـتفالیایی نامیـده مـی    المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطالحاًدر روابط بین

رابري حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان امنیت به معناي رعایت اصول حق حاکمیت، ب
آنان، احترام به تمامیت ارضی کشـورها، عـدم مداخلـه در امـور داخلـی یکـدیگر و حـل و فصـل         

المللـی  شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیـت بـین  شد لکن جهانیآمیز اختالفات تلقی میمسالمت
هیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه در این دوره ما. منبعث از نظام وستفالیایی شده است

شـیوع  یافتـه، هاي دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سـازمان نظامی به حوزه
.زیست و نقض حقوق بشر تسري یافته است رویه، محیطهاي بیهاي مسري، مهاجرتبیماري

است که شوراي امنیت که رکن اصلی  المللی بودهبر اساس چنین تفسیري از صلح و امنیت بین
هـاي داخلـی،   جنـگ  ،المللی است پس از پایان جنـگ سـرد  دار حفظ صلح و امنیت بینصالحیت

هاي سیاسی، تروریسـم و  هاي قومی و تصفیه نژادي، تغییر نظامهاي انسانی از جمله پاکسازي بحران
  . کرده است المللی تلقینقض گسترده حقوق بشري را تهدید صلح و امنیت بین

  
  المللی، شوراي امنیت، حاکمیت ملی و استقالل  صلح و امنیت بین: واژگانکلید 
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  مقدمه
ها، تعارضات و تاریخ بشر مشحون از درگیري ،هاي بشر استترین آرماناگرچه صلح از کهن

بار به فاصله کوتاهی از هـم در نیمـه اول قـرن    بروز دو جنگ ویرانگر و خسارت. برخوردهاست
دانـان در  المللی و افکار عمومی را تکان داد و سبب شد  سیاستمداران و حقوقجامعه بین ،ستمبی

شـاید بـدون   . المللی برآیندصدد پیداکردن راهی براي کاهش تهدیدات و آرامش در جامعه بین
آرامـش و   ،المللـی تـرین هـدف کشـورها در روابـط بـین      اغراق بتوان گفت امروزه اولین و مهـم 

المللی، منبعث از نگاه نظـامی  تا قبل از تحوالت اخیر در روابط بین. صلح و امنیت استبرقراري 
شود صلح و امنیت به معناي رعایت اصول حق حاکمیت،  نظام وستفالیایی نامیده می که اصطالحاً

برابري حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضـی کشـورها،   
  . شده استآمیز اختالفات تلقی میدر امور داخلی آنان و حل و فصل مسالمت عدم مداخله

شد که حیطه آن محـدود بـه مرزهـاي    المللی نگاهی محدود میبه امنیت بین ،در این دیدگاه
المللـی تلقـی    ترین رکن امنیـت بـین  ها مهم حاکمیت و استقالل دولت ،از این زاویه. ها بود دولت

هـاي دیگـر بـود و     این تهدیـدات از طـرف دولـت    نظامی و غالباً ود عمدتاًاگر تهدیدي ب. شدمی
منظـور از صـلح و   . شـدند هـا تلقـی مـی    ها یا متحـدان آن  مسئول اولیه تأمین امنیت نیز خود دولت

نـوعی  بـه  امنیـت نیـز عمـدتًا   . آرامش و ثبات در جامعه جهـانی اسـت   ،المللامنیت در روابط بین
علت فقدان ترس، وضعیت آرامش و اطمینـان خـاطر   هد که در آن بشواحساس روانی اطالق می

ند بسیار متعدد شوعللی که ممکن است سبب ترس و اختالل در صلح و آرامش . دشوحاصل می
امروزه اتفاقاتی همچـون گـرم شـدن کـره زمـین و       مثالً. کنندند و با گذر زمان تغییر میاو متنوع

چنین  ،که پنجاه سال پیشر را بر هم زده است درصورتیامنیت خاطر بش ،تغییرات آب و هوایی
تر شده ساختار جوامع بشري پیچیده ،این بدان دلیل است که با گذر زمان. چیزي قابل تصور نبود

  .ده استشتر و وابستگی افراد بشر و جوامع مختلف به یکدیگر افزون
شکیل ملـل متحـد دور هـم    براي ت سانفرانسیسکودر  1945هنگامی که رهبران جهان در سال 

در واقـع اولـین خـط مقدمـه     . المللی بـود متوجه صلح و امنیت بین ها عمدتاً جمع شدند اذهان آن
براي تحقق این هـدف  . کندهاي آینده از خطرات جنگ اشاره میمنشور به ضرورت حفظ نسل

امنیـت  وجمعـی را بـراي حفـظ صـلح      قدرت ایجاد نظام امنیت دسـته  ،سسین سازمانؤبود که م
تجاوز علیه همـه تلقـی    ،تهاجم علیه یکی از اعضا ،در این نظام. المللی به سازمان اعطا کردندبین
  .این اختیارات اجرایی در شوراي امنیت متمرکز شده است 1.شود می

                                                                                                                                                                                                                     

1. High Level Panel on Threats ; Challenges and Change; A More secure World; Our 
Shared Responsibility;p11UN;GA;59th Session; UN Doc.A//59/656.
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المللی حفظ صلح و امنیت بین ،گیري، دلیل وجودي و هدف ملل متحدترین علت شکلمهم
 4و 3، 2شده در بنـدهاي  البته اهداف برشمرده1.بیان شده است 1ماده  1این هدف در بند . است
در . کننده این هدف استمینأها ت المللی بوده و تحقق آن نوعی مرتبط با صلح و امنیت بینهنیز ب

عنوان یک حق شود بلکه به ها و جوامع تلقی می عنوان یک نیاز انسانتنها بهصلح نه ،جهان امروز
اعالمیـه  . ها تلقی شده تا بتوانند در فضـایی آکنـده از صـلح و آرامـش زنـدگی کننـد      براي انسان

مجمـع  . المللی حقوق مـدنی و سیاسـی بـه ایـن حـق اشـاره دارنـد       جهانی حقوق بشر و میثاق بین
کیـد  أبر این حق ت1984نوامبر  12مورخ  11/392عمومی ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه شماره 

. المللـی اسـت  حفـظ صـلح و امنیـت بـین     ،ست که هدف اصلی ملل متحـد کرده و اعالم کرده ا
م با صلح را براي مـردم، حـق مقـدمی مخـتص بـه      أمجمع عمومی در این قطعنامه حفظ حیات تو

  .                              ها و وظیفه مقدسی براي هر کشور بر شمرده است آن
شـده در  با توجه به تغییـرات متعـدد حـادث   المللی، در طول زمان و  مفهوم صلح و امنیت بین

  .    المللی تغییر یافته و معنا و مصادیق آن گسترش یافته است روابط بین
                    

  یلالملمفهوم صلح و امنیت بین .1
  مفهوم صلح .1-1

سیس ملل متحـد در  أصلح تا قبل از ت. 3جنگ حکمفرما نباشد ،حالتی است که در آن ،صلح
-همفهـوم آن را وسـعت داده و بـ    ،لکن ملـل متحـد  4.المللی نیز همین مفهوم را داشت ینروابط ب
بنـابراین از ایـن دیـدگاه    . تلقـی کـرده اسـت    5»المللی مبتنی بر عـدالت  نهاد یک نظم بین« عنوان 
فقدان جنگ به معناي برقراي و تداوم صـلح نیسـت بلکـه انجـام هـر عملـی کـه در         صرفًا ،دیگر

این دیدگاه پس از پایان . دشوباشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن  تعارض با عدالت
اي که در پایـان نشسـت خـود در    سران اعضاي شوراي امنیت در اعالمیه. جنگ سرد قوام یافت

هـا بـه    اعالم کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصـمه مسـلحانه میـان دولـت     1992ژانویه  31
                                                                                                                                                                                                                     

ثر براي ؤانجام اقدامات جمعی مالمللی و بدین منظور حفظ صلح و امنیت بین«منشور مقرر کرده است  1ماده  1بند   .1
کردن هرگونه عمل کردن تهدیدات برضد صلح و سرکوبکردن تهدیدات برضد صلح و برطرفجلوگیري و بر طرف

هایی که ممکن المللی یا وضعیت وفصل اختالفات بیندن موجبات حلآورتجاوزکارانه یا سایر کارهاي ناقض صلح و فراهم
»الملل آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بیند، با وسایل مسالمتشواست که منجر به نقض صلح 

2.  A/39/RES/11, 12 November 1984.
.408؛ص )1384گنج دانش،:تهران( ، چاپ پانزدهمترمینولوژي حقوقمحمد جعفر جعفري لنگرودي،   .3
.516؛ص )1389مجد،  :تهران( المللیحقوق سازمانهاي بینزاده، گابراهیم بی  .4
  Bedjaoui, Mohammed   نقل ازه ب 516؛ص ،پیشین،زادهگابراهیم بی  .5
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هـاي اقتصـادي،   عـدم ثبـات و پایـداري در زمینـه    . نیسـت مللـی  ال مفهوم وجود صلح و امنیت بین
  1.آیدحساب میه اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدي علیه صلح و امنیت جهانی ب

المللـی   تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بین ،ملل متحد منشور 10ماده  3و  2بندهاي 
هاي وقوع جنـگ و تحکـیم صـلح جهـانی خواهـد      زمینه کند که منجر به کاهش علل را بیان می

آیـد هـدف،   منشـور بـر مـی    50و همچنین ماده  39، 36، 34، 33طور که از مفاد مواد همان. بود
  .       آمیز بوده استحصول این اهداف از طریق مسالمت

  
  المللی مفهوم امنیت بین .1-2

ابودن از خاطر مبّرهشود که در آن بمی طور کلی واژه امنیت به نوعی احساس روانی اطالق به 
امنیت به بر حذر بودن از  ،در مفهوم کلی. شودترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر احساس می

پس از انعقاد . دهدها را مورد تهدید قرار می هاي انسانشود که منافع و ارزشخطراتی اطالق می
مفهـوم امنیـت ملـی در روابـط      ،ملـت  -گیري نظـام دولـت  و شکل 1648در سال  وستفالیصلح 

المللی نیز پا به  مفهوم امنیت بین ،المللی المللی مطرح شد و با گذشت زمان و تعمیق روابط بین بین
شـد امـا   در حوزه امنیت نظامی تعریف می المللی غالبًادر گذشته امنیت بین. عرصه حیات گذارد

به تبع محدودبودن مفهـوم  . شودی تعریف میامروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماع
هـا چنـدان فراتـر     المللی نیز در گذشته محـدود بـود و از مرزهـاي دولـت     صلح، مفهوم امنیت بین

ترین رکن ها مهم لذا استقالل و حاکمیت ملی دولت. ها بود رفت و مبتنی بر امنیت ملی دولتنمی
شدند اصلی تهدید تلقی می أهم منش ،هاتدول ،هاز منظر این دیدگا. شدالمللی تلقی میامنیت بین

اما با آغاز . المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود مین امنیت بینأو هم مسئول برقراري امنیت، و ت
 أدیگر منش. مفهوم وستفالیایی خود را از دست داد المللی نیز تدریجاًشدن امنیت بینعصر جهانی

ماهیت تهدیدات . شدندا بلکه عوامل و اشخاص دیگري تلقی میه بسیاري از تهدیدات نه دولت
. محیطی تسـري یافـت  نیز از نظامی به ابعاد دیگري همچون سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست

زیست و گرم شدن کره زمین  رویه، توسعه فقر، تخریب محیطهاي بیافزایش جمعیت، مهاجرت
معتقد  2دیکسونتوماس هومرطور که همان. شوندمیازجمله عوامل تهدید در دنیاي معاصر تلقی 

بر تغییـرات جـوي   هاي کشاورزي، آب، جنگل و ماهی عالوهکمبود مواردي چون زمین«: است
کنتـرل  . الملل به همراه داشته استتأثیراتی را در مقوله امنیت بین ،مانند افزایش دماي کره زمین

                                                                                                                                                                                                                     

1.  Declaration of the President of the Security Council, S/23500, January, 1992
2. Thomas Homer Dixon
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امنیت مشترك  1.»آیدحساب میه ب 1991ر سال منابع نفتی، عامل اصلی جنگ اول خلیج فارس د
توانـد بـه امنیـت    تنهایی نمـی مبتنی بر این فرض است که در عصر همبستگی متقابل، هیچ ملتی به

کار هدر عصر حاضر برخالف مفهوم سنتی امنیت جمعی که بیشتر در مقابل تجاوز ب 2.دست یابد
به معناي ایمنی از تهدیدات جدي دنیـاي   رفت مفهوم امنیت انسانی رواج پیدا کرده است کهمی

بـار و ناگهـانی ناشـی از شـکل     امروز نظیر گرسنگی، بیماري، ستمدیدگی و آثار و تبعـات زیـان  
ها و  ها به امنیت انسان زندگی جهان معاصر است که باعث گسترش امنیت جهانی از امنیت دولت

  3.نباتات و گیاهان شده است
                                                                       

  المللی تهدیدهاي صلح و امنیت بین .2
. المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده اسـت  شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین جهانی

هاي دیگـر ازجملـه   در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه
هاي هاي مسري، مهاجرتشیوع بیماريیافته،نگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمانفقر و گرس

هـا منشـأ    دولـت  بنابراین دیگر صـرفًا . زیست و نقض حقوق بشر تسري یافته است رویه، محیطبی
المللـی و   شوند بلکه ممکن است کل جامعه بشـري اعـم از افـراد، نهادهـاي بـین     تهدید تلقی نمی

عـد مـورد   بتهدیـدات امنیتـی را در پـنج     4باري بـوزان . ز تهدیدات تلقی شوندها سبب برو دولت
                                     :بررسی قرار داده است

از نظر وي تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر بـه مسـائلی چـون    : سیاسیتهدیدات: الف
نیـز سـاختار آنارشـیک نظـام     المللـی   در سطح بـین . هاستثباتی حکومتفقدان دموکراسی و بی

                               .شوندالملل ایجادکننده تهدیدات تلقی میبین
هاي اقتصـادي  ترین چالش نیافتگی مهموي معتقد است فقر و توسعه: تهدیدات اقتصادي: ب

    .     کند ها را تشدید می سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آن ،که در بسیاري از موارد است
ریشـه در عوامـل    گوید تهدیدات اجتمـاعی و فرهنگـی غالبـًا   وي می: تهدیدات اجتماعی: ج

سوادي، مواد مخدر و جرائم رویه غیرقانونی، بیهاي بیمعضالتی چون مهاجرت. اقتصادي دارد
                       .                ندشوتوانند سبب بروز ناامنی و تهدید صلح هایی هستند که می چالش ،یافتهسازمان

                                                                                                                                                                                                                     

دانشکده : تهران( چاپ اول ، ترجمه حسین محمدي نجم، الملل در عصر پس از جنگ سردامنیت بین  ،جان بیلیس.1
.29؛ ص )1378سپاه پاسداران، دوره عالی جنگ، نشر آرین،  فرماندهی و ستاد

2. Chaumont, ch: Cours General de Droit International Public, RCADI, vol. 129(1970) 
p, 253.

  .132-133ص؛ ص )1383مجد،: تهران( ، جلد اول الملل حقوق بشر، صلح و امنیت بین،امیر ساعد وکیل  .3
.34؛ص) 1378پژوهشکده راهبردي،  :تهران( ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبرديها و هراس مردم، دولت  ،باريروزان .4
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المللـی  عنوان تهدید بر صلح و امنیـت بـین  هاالیام باز قدیمتهدیدات نظامی: تهدیدات نظامی
هاي کشـتار جمعـی و اختالفـات ارضـی کشـورها بـا       امروزه تولید و تکثیر سالح. اندمطرح بوده

  .                      ستیکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده ا
ن و وزوشـدن الیـه ا  شـدن کـره زمـین، سـوراخ    گـرم ، از نظر وي: محیطیتهدیدات زیست: د

هاي بارانی، بروز خشکسـالی  جنگل ها خصوصاًرفتن تدریجی جنگلوهوایی، ازبینتغییرات آب
عامـل مسـتقیم و غیرمسـتقیم بسـیاري از      ،کـه انسـان  ها گی رودخانهشدن آب شیرین، آلودو کم

سـبب تهدیـدات نظـامی نیـز      ،چنـدان دور نه ةت که ممکن است در آیندهاست تهدیداتی اس آن
  .                شودب

صلح مساوي با عـدم برخـورد نظـامی نیسـت بلکـه فقـر، گرسـنگی، تبعـیض،          ،با این دیدگاه
ساز تهدید صلح و امنیـت  عنوان زمینه فقدان دموکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر به

تنهـا غیرقـانونی   ها نه در این دیدگاه حتی مداخله در امور داخلی دولت. شوندالمللی تلقی میبین
بر اساس چنـین تفسـیري از صـلح و    . شودالمللی تلقی میساز صلح و امنیت بیننیست بلکه زمینه

المللـی تلقـی   المللی بوده است که شوراي امنیت موارد زیر را تهدید صلح و امنیت بینامنیت بین
           :  کرده است

لیبریا، یوگسالوي سابق و سودانهاي داخلی در گرجستان،جنگ 
هرزگـوین و   وهـاي قـومی و تصـفیه نـژادي در بوسـنی     هاي انسانی ازجمله پاکسـازي  بحران 

رواندا
.که در هائیتی اتفاق افتادچنانهاي سیاسی آنتغییر نظام 
.تحریماتی را علیه لیبی وضع کرد17481تروریسم مانند آنکه شوراي امنیت طی قطعنامه  

تصـویب کـرد    1991اي کـه در نهـم دسـامبر    مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اعالمیه
مقرر کرد صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه روند مثبت و پویا و مشارکتی اسـت کـه گفتگـو را    

پـذیر  متقابل امکانآمیز با تفاهم و همکاري ها را از طریق مسالمتکند و حل درگیري تشویق می
همین قطعنامه مقرر شده است توسعه کامـل فرهنـگ صـلح بـه تحقـق مـوارد        3در بند . سازدمی

نیـز   یونسکوکنفرانس عمومی . ستا متعدد منوط شده است که عدم خشونت یکی از موارد آن
نبایـد  . در هجدهمین اجالس خود اعالم نمود که صلح واقعی صـلحی عادالنـه و سـازنده اسـت    

المللی  را تنها به مفهوم نبود جنگ دانست بلکه وجود یک نظام دموکراتیک در روابط بین صلح
  .             تواند صلح واقعی تلقی شودبر مبناي منافع مشترك و با محدوده احترام به حقوق بشر می

                                                                                                                                                                                                                     

1. Security Council Resolution 748(31 Mar. 1992) U.N.Doc. S/RES/748
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 2003با توجه به تغییر در ماهیت تهدیدها کوفی عنان دبیر کل سـابق ملـل متحـد در سـپتامبر     
جمعی از متخصصین را دعوت و هیئتی تحت عنـوان هیئـت سـطح بـاالي راجـع بـه تهدیـدات،        

در . کـه جهـان بـا آن رویاروسـت تعیـین کننـد       را ها و تغییرات تشـکیل داد تـا تهدیـداتی    چالش
هر اتفاق یا فرآیندي کـه منجـر بـه    «عنوان هها تهدید بر صلح و امنیت را ب گزارش این هیئت، آن

عنـوان واحـدهاي   هاس وسیع یا کـاهش شـانس زنـدگی شـود و کشـورها را بـ      مرگ در یک مقی
عوامـل   ،متعاقب این تعریف، هیئت1.»المللی تضعیف نماید تعریف کردند هاي بیناساسی سیستم

مخاصـمات بـین کشـورها،    : المللـی را بـه شـش گـروه تقسـیم کـرد       تهدید بر صلح و امنیت بـین 
هـاي شـیمیایی و میکربـی، جـرائم     سـالح اي،هسـته  مخاصمات داخل کشورها، تروریسم، مسائل

هاي مسري، فقـر شـدید و   یافته فرامرزي و تهدیدات اقتصادي و اجتماعی ازجمله بیماريسازمان
                        .زیست تنزل محیط

. طور اساسی گسـترش یافـت  هبا پایان جنگ سرد، موضوعات در دستور کار شوراي امنیت ب
موضـوعات  «یعنی اندکی بعد از پایان جنگ سـرد اعـالم کـرد کـه      1992سال شوراي امنیت در

المللی عمـل  عنوان عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بینهزیستی و اجتماعی ممکن است ب محیط
کننده صـلح و امنیـت   خودي خود تأمینهفقدان جنگ و برخوردهاي نظامی بین کشورها ب: کنند

هاي اقتصادي، اجتماعی بشردوسـتانه  ثباتی که در حوزهنظامی بیهاي غیرریشه. المللی نیستبین
در ارتبـاط بـا    2.»المللـی تلقـی مـی شـوند     اند تهدید بر صـلح و امنیـت بـین   نهفته محیطیزیستو 

زیست، شوراي امنیت براي اولین بار این موضـوع را هنگـامی کـه شـورا صـدام حسـین را        محیط
زمان جنگ اول خلـیج فـارس سـرزنش کـرد اتفـاق       هاي نفت کویت درخاطر آتش زدن چاههب

محیطـی کـه در زمـان تهـاجم آن کشـور بـه       عراق را براي خسارات زیست ،شوراي امنیت. افتاد
دولت عراق را 6884این شورا همچنین بر اساس قطعنامه  3.کویت وارد شده بود مسئول شناخت

حکوم نمود و اقـدامات آن دولـت   م »اکراد«جمله ازخاطر سرکوب مردم غیرنظامی این کشور هب
المللی تلقی کرد و از دولـت عـراق خواسـت کـه      را تهدیدکننده صلح و امنیت بینو عواقب آن

. بـه سـرکوب مـردم عـراق خاتمـه دهـد       المللـی فـوراً   منظور رفع خطر علیه صلح و امنیـت بـین  به
تانه در اختیـار  دوسـ هـاي انسـان  عالوه شورا از دولت عراق خواست که اجازه دهـد تـا کمـک   هب

                                                                                                                                                                                                                     

.12؛ص ،پیشین .1
2. Security Council /Summit Declaration ;p143;S/PV 3046; 31 January 1992;UN
/Org/Doc/Pro192/601/198/pdf/N9
3. Security Council Resolution 687;P.16;(3 Apr 1991)UN.doc S/RES687
4. Security Council Resolution 688;(5th Apr.. 1991);U.N.Doc. S/RES/688



  93، بهار 42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  90

شود شوراي امنیت در موضوعی وارد شد کـه تـا    گونه که مالحظه میهمان. نیازمندان قرار گیرد
شوراي امنیت . شدالملل، موضوع داخلی یک کشور عضو تلقی میآن زمان بر اساس حقوق بین

طبیعـی   بـرداري از منـابع  اي تصویب و بهرهقطعنامه 2001زیست در سال  همچنین در زمینه محیط
در  1.هـایی کـه در کنگـو جریـان داشـت محکـوم کـرد       براي تأمین مالی مخاصمات و جنـگ را 

و  المللی، شوراي امنیت که قبالً عنوان تهدید بر صلح و امنیت بینهارتباط با تروریسم وتلقی آن ب
د المللـی تلقـی کـرده بـو     عنوان تهدید علیـه صـلح و امنیـت بـین     تروریسم را به 7482طی قطعنامه 

عنـوان تهدیـد بـر صـلح و      تروریسـم را بـه   ، مجـدداً 2001سپتامبر  11متعاقب حمالت تروریستی 
در ارتبـاط بـا وضـعیت بشردوسـتانه و امنیـت پناهنـدگان مسـتقر در        . المللی تلقی کـرد  امنیت بین

ترتیـب  ه کارگیري کودکان در مخاصمات مسـلحانه شـوراي امنیـت بـ    هها و ممنوعیت باردوگاه
حیطه تهدیـدات بـر    ،شوراي امنیت 2004در سال . را تصویب کرد 14604و  12083ي هاقطعنامه

 ،جمعـی هـاي کشـتار دسـته   تـر نمـود و اعـالم کـرد کـه سـالح      المللی را وسـیع  صلح و امنیت بین
شوراي امنیت حتی دامنه تفسـیر خـود را بـه مسـائل      5.ستاالمللی  تهدیدکننده صلح و امنیت بین

المللی تعمـیم داده   عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین ه و شیوع ایدز را بهبهداشتی نیز گسترش داد
را یـک  شـوراي امنیـت آن   ،فریقا را گرفتـه اسـت  آدامان قاره  اگرچه معضل ایدز عمدتاً 6.است

تهدیـد مسـتقیمی بـه صـلح و امنیـت       ،خـود خـودي هالبته ایـدز بـ  . معضل جهانی تلقی کرده است
بـر اسـاس   . تواند چنـین نقشـی را ایفـا کنـد    و عوارض جانبی آن می المللی نیست بلکه اثرات بین

سازمان ملل متحد راجع به شیوع جهانی ایدز، تأثیر ایدز ممکن اسـت منجـر    2008گزارش سال 
هاي سنتی، اختالل در پاشیدگی ساختار خانوادههاي جدي به جوامع ازجمله ازهمبه ورود آسیب

شـیوع ایـدز بـین سـربازان      مـثًال  7.هـاي جوامـع شـود   اختتوسعه اقتصادي و تضعیف بیشتر زیرس
و ممکـن   داده قابلیت دفاعی این نیروها را کـاهش  فریقایی بیش از سی در صد است که طبیعتاًآ

تمـامی ایـن آثـار و عواقـب وقتـی بـا       . هـا شـود   است سبب تهدید به امنیت کشورهاي متبوعه آن
طـور کلـی   هتـوان گفـت بـ   مـی . داشته باشد ثباتی به همراهشود ممکن است بییکدیگر جمع می

                                                                                                                                                                                                                     

1. Security Council Resolution 1376; p. 8.( 9 Nov. 2007) U.N. Doc.S/RES/1376.
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
3. Security Council Resolution 1208;( 19th Nov. 1998); U.N.Doc.;S/RES/14;1208
4. Security Council Resolution 1460;(30 Jan. 2003)U.N.Doc; S/RES/ 1460;
5. Security Council Resolution 1540 ;( 28 Apr. 2004);U.N.Doc.S/RES/1540. -
6. Security Council Resolution 1308; (17 July 2000); U.N. Doc; S/RES/1308
7. http://www.unaids.org/en/knowledge centre Hiv Data/Global.Report/2008/2008_Global 
_  report_asp
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دبیرکـل اسـبق   . هاي تهدید و ناامنی سوق پیدا کرده استتوجه نظام سازمان ملل به علل و ریشه
، تحکـیم صـلح را منـوط بـه شناسـایی و حمایـت از       »برنامـه بـراي صـلح   «ملل متحد در گزارش 

صمه و بحران ایجاد کـرده و  ساختارهایی دانست که حس اعتماد را در میان مردم درگیر در مخا
هـایی کـه در اثـر    از نظـر او بـدون بازسـازي زیرسـاخت    . به سطح رفـاه آنـان توجـه کـرده باشـد     

سالح نیروهاي رقیب، وي خلع. حفظ و تحکیم صلح ممکن نیست ستامخاصمات آسیب دیده
نیتـی،  ها، بازگشت پناهنـدگان، آمـوزش نیروهـاي ام   آوري و نابودسازي سالحاعاده نظم و جمع

وردن مشـارکت مـردم   آنظارت بر اجراي انتخابات، اصالح و تقویت نهادهاي حکومتی و فراهم
داند کـه سـبب تحکـیم و حفـظ صـلح      سازي میهاي سیاسی را ازجمله اقدامات صلحدر فعالیت

هـا   هـاي مشـترك کـه هـدف آن    المللی نیز وي اجراي طرح در ارتباط با مخاصمات بین. شودمی
هـاي مشـترك   هاي متخاصـم اسـت نظیـر اجـراي پـروژه      قصادي و اجتماعی دولتهاي اپیشرفت

ها را  هاي فرهنگی و نظایر آنبرداري از منابع مشترك، تبادل هیئتونقل و بهرهکشاورزي، حمل
آقـاي کـوفی    1.شـود  داند که موجب تحکیم و حفظ صلح پس از مخاصمات مـی از اقداماتی می

اي را براي تهیه گزارشی راجع به مطالعه و بررسی رتبهت عالیئهی ،عنان دبیرکل سابق ملل متحد
این هیئت تهدیدات را بر شش دسته تقسیم کرد که با یکدیگر نیز . تهدیدات بر صلح تعیین کرد

  :                                                  ند ازااین تهدیدات عبارت ،از نظر هیئت. ندامرتبط
محیطیهاي زیستهاي واگیردار و آلودگیعی، اقتصادي، بیماريتهدیدات اجتما
ها                               مابین دولتمخاصمات فی

کشی        هاي داخلی و نسلمخاصمات داخلی از قبیل جنگ
اي            هاي شیمیایی، بیولوژیکی و هستهتولید و گسترش سالح

تروریسم
2یافتهجرایم سازمان

  المللی بینامنیتوصلححفظوامنیتشوراي  .3
ثر از سـوي ملـل   ؤمنظور تأمین اقدام سـریع و مـ  به ،هاي عضو دولت ،منشور 24اساس ماده بر
. انـد را بـه شـوراي امنیـت واگـذار نمـوده      »المللـی  مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین«،متحد

                                                                                                                                                                                                                     

سسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ؤم: تهران( تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحدینگجه میرزایی،   .1
.205- 207؛صص)1373

2. Report of High Panel on Threats, Challenges and Changes( A/59/565) paras 17-23
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المللی به شورا این بـوده اسـت کـه     منیت بینعلت اصلی واگذاري مسئولیت اولیه حفظ صلح و ا
عضویت دائمی پنج قدرت بزرگ جهـان  . ثر در این زمینه باشدؤقادر به اقدام سریع و م ،سازمان

در شورا و دارابودن حق وتو نیز بر این فرض استوار بوده است که تنها دول قدرتمند قادر هستند 
 را ی، استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوريبا اعمال قدرت و زور با استفاده از نیروي نظام

عمـل آورد و اقـدام   ه ن بآالمللی را به خطر اندازد یا تهدیدي علیه  که بخواهد صلح و امنیت بین
  1.به تجاوز نماید از این تصمیمات بازدارند

المللـی طبـق    شوراي امنیت در اجـراي وظیفـه حفـظ صـلح و امنیـت بـین      «24ماده  2بر اساس بند 
اي که براي انجام وظایف مذکور بـه شـوراي   اختیارات ویژه. کنداف و اصول ملل متحد عمل میاهد

در چـارچوب مقـررات فصـل ششـم      2.»ده اسـت شـ بیـان   12و  6،7،8ده در فصـول  شـ امنیت واگذار 
عنـوان مجـري نظـم عمـل      گـري و در چـارچوب فصـل هفـتم بـه     منشور، شوراي امنیت نقش میـانجی 

عمـل  « و » نقـض صـلح  «،»وجـود تهدیـد علیـه صـلح    «شناسـایی  ،شور ملل متحـد من 39ماده  3.کند می
الـذکر را  عامدانـه مـوارد فـوق    ،کننـدگان منشـور  تهیه. را بر عهده شوراي امنیت گذارده است» تجاوز

رویـه  . انـد هاي یادشـده را در اختیـار شـوراي امنیـت نهـاده     تعریف ننموده و تعیین هرکدام از وضعیت
صالح در تعیین و شناسـایی تهدیـد علیـه    تنها خود را رکن ذيید این است که نهؤمشوراي امنیت هم 

امـا در   4.کنـد  را حـق خـود محسـوب مـی    دانـد بلکـه آن  صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانـه مـی  
المللی به عمـل آورده اسـت ایـن     تفسیر موسعی از صلح و امنیت بین ،هاي اخیر که شوراي امنیت سال

تهدیـد بـر   «آیا این شورا در تعیـین  . ه حدود و اختیارات شوراي امنیت تا کجاستال مطرح شده کؤس
الملـل اسـت یـا اینکـه     مقید به رعایت قواعـد و مقـررات حقـوق بـین     ،»تجاوز«و  »نقض صلح«، »صلح
 ،شوراي امنیت در انجام وظایف ناشـی از فصـل هفـتم   ،طبق یک دیدگاه. گونه محدودیتی نداردهیچ

دانـانی کـه معتقدنـد    حقـوق  5.یسـت الملـل ن ارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بینهیچ محدودیتی ند
                                                                                                                                                                                                                     

.154؛ص )1375پیک فرهنگ، :  تهران( جلد اول،نقش و جایگاه شوراي امنیت در نظم نوین جهانید آقایی،  وداو  .1
 )1371نشر فاخته، : تهران(جلد اولاهللا فلسفی،، ترجمه هدایتالمللی از آغاز تا به امروزهاي بینسازمانکلود کلییار،  .2

.214-220ص؛ص
.106؛ص )1382بهار: تهران( المللی هاي بینمانساز،سیدداوود آقایی  .3
مجله ، 15مارهش) 1374(»جمعی در دوران بعد از جنگ سردتحوالت مربوط به سیستم امنیت دسته«کمال خرازي،   .4

. 207؛ص، تحقیقات حقوقی
5.  Kelsen, Hans, “The Law of the United Nations”, New York, Pager Inc ( 1951), p 294 cited 
by M. shervin Majlessi. Economic Sanctions in the United Nations Security System, Recent 
Developments in Economic Sanctions in International Law, edited by Laura Picchio Forlati 
and Lions- Alexander Sicilianos, The Center for Studies and Research in International Law 
and International Relations, the Hague Academy of International Law, Maritus Nijhoff 
Publishers (2004), p552.
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شوراي امنیت در اجراي وظایف ناشی از فصل هفتم محدودیتی ندارد استدالل خود را بر ایـن اسـاس   
قسمت نخسـت آن مربـوط بـه حفـظ     . مشتمل بر دو قسمت است ،منشور 1ماده ) 1(اند که بند بنا نهاده

که قسـمت دوم مربـوط بـه    ثر است درحالیؤالمللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی م ینصلح و امنیت ب
 ،آمیـز اختالفـات  وفصل مسـالمت ازآنجاکه در موضوع حل. آمیز اختالفات استوفصل مسالمتحل

لـذا هنگـامی    .الملل ذکر شـده اسـت   لزوم انطباق اقدامات شوراي امنیت با اصول عدالت و حقوق بین
امـا   1.نیسـت الملـل   کنـد ملـزم بـه رعایـت حقـوق بـین       ت بر اساس فصل هفتم اقدام میکه شوراي امنی

شـوند و در ایفـاي   الملـل محسـوب مـی    تابعـان حقـوق بـین    ،واقعیت این است که ارکان سازمان ملـل 
المللـی   و باید در چارچوب نظام حقـوقی بـین   2هستندالملل  وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین

ه بـ  4.حفظ صلح و نه تغییر نظـم جهـانی بـوده اسـت     ،زیرا هدف تشکیل شوراي امنیت 3ندفعالیت نمای
ه الملـل باشـد بـ    شـده حقـوق بـین   رسد این عقیده که شوراي امنیت باید تابع هنجارهاي شناختهنظر می

کـه  درصـورتی  ،الملـل  نظـر اغلـب متخصصـین حقـوق بـین     ه بـ  5.اي پذیرفته شـده اسـت  طور گسترده
هـاي مقـرر در منشـور    امنیت مطابق منشور اتخـاذ شـود و در چـارچوب صـالحیت     تصمیمات شوراي

رویه شـوراي  اما 6.آور خواهد بودیک از اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد الزامبوده و با هیچ
حکم خود را مستند به ماده معینی از منشـور   ،شوراي امنیت تاکنون این بوده است که در اغلب موارد

المللـی هـم    اما اگرچه شوراي امنیت پس از پایان جنگ سرد به علت تغییر فضاي بین .نموده استنمی
جـزء امـور داخلـی کشـورها      ،نقش بیشتري در برقراري نظم و هم مداخله در اموري که تا قبـل از آن 

طـور  هاگرچـه بـ   ،مـدتی پـس از تشـکیل سـازمان    انـدك  حال،بااین.نمایدشد ایفا نموده و میتلقی می
آنچـه  . برخـورد میـان کشـورها نبـوده اسـت      لی تصمیم اتخاذ کرده که ضرورتًائنسبت به مسا،محدود

  .    هاي آشکاري استمسلم است نگاه شورا قبل و بعد از جنگ سرد داراي تفاوت
                                                                                                                                                                                                                     

1. Kennedy’s, Libya V. United States, The International Court of Justice and the Power 
of, Judicial Review, 33 Vancouver Journal of International Law,(1993), p906.
2. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia 
(South West Africa)Notwithstanding security Council Resolution 276 (1971), Dissenting 
Opinion of Fitz Maurice, Sir Gerald, ICJ Reports,(1971), p. 294.
3. Davidson, Elias, “Legal Boundaries to UN Sanctions” (winter 2003) No.4,The 
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4. Fitz Maurice, ibid, para 115,at p.294.
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  سردجنگدوراندرالمللی بینامنیتوصلحتفسیروامنیتشوراي.3-1
ایجاد یک سـازوکار بـراي    ،ی شوراي امنیتاگرچه هدف بنیانگذاران سازمان ملل در طراح

المللـی بـود امـا واقعیـات      جمعی براي پیشگیري و سرکوب هرگونه تجاوز بـین امکان اقدام دسته
تنهـا در بـین   سیاسی جهان و بروز جنگ سرد بالفاصله پس از تشکیل سازمان سـبب شـد کـه نـه    

نظر بروز کند بلکـه در  اختالفالمللی  نفوذ شوراي امنیت در مورد مسائل مختلف بیناعضاي ذي
وتو و فقدان اجماع در بین اعضاي  ةروي یکدیگر قرار گیرند تا حدي که قاعدهاغلب موارد روب

  . دشدائم در بسیاري از موارد منجر به از کار افتادن شوراي امنیت 
نظر اساسی بین دو بلوك شرق و غـرب وجـود نداشـت    باوجود این در مواردي که اختالف

بـراي انجـام عملیـات    . نمـود زده اقدام به عملیات حفظ صـلح مـی  امنیت در مناطق بحرانشوراي 
یکـی رضـایت طـرفین اصـلی درگیـري و       :حداقل دو شرط الزم بـود  ،حفظ صلح در این دوران

را بسـیار   »نقض صـلح  «و» تهدید صلح«شورا مفاهیم  ،در دوران جنگ سرد 1.دیگري آتش بس
داشـتن تهدیـد و اسـتمرار و تـداوم تهدیـد را در احـراز       و فعلیت کردمحدود تعریف و تفسیر می

 ۀطـور مثـال در قضـی   هبـ  2.دانسـت ثر مـی ؤالمللی و نقض صلح م وقوع تهدید بر صلح و امنیت بین
-که موجب بروز اخـتالف فـی  را اسپانیا، لهستان از شوراي امنیت درخواست نمود بحران اسپانیا 

المللـی   صلح و امنیت بینرا که  نکو دیکتاتور نظامی اسپانیاگیري فرامابین کشورها شده و قدرت
خطرافتـادن  کرد کـه بـه  اما شوروي استدالل می. را به خطر انداخته بود مورد رسیدگی قرار دهد

صـلح و   ،ثر از نیـروي نظـامی در کشـوري   ؤمفهومی بس وسـیع دارد و صـرف اسـتفاده مـ     ،صلح
کرد که هدف نویسـندگان  عالوه آن کشور  استدالل میب. اندازدالمللی را به خطر نمی امنیت بین

قـدر مـؤثر باشـد    بنابراین اگر تهدید آن. اختالط تهدید بر صلح و نقض صلح نبوده است ،منشور
  3.پذیر استکه نتیجه آن نقض صلح باشد استناد به مقررات فصل هفتم توجیه

پانیا را تهدیدي براي صلح و در این قضیه شوراي امنیت وجود رژیم دیکتاتوري فرانکو در اس
امــا در ایــن دوره در مــواردي کــه بــین اعضــاي دائــم شــورا   4.المللــی قلمــداد نکــرد امنیــت بــین

ها یا اتفاقات داخلی در بعضی از کشورها را نظري نبود شورا پا را فراتر گذارده و سیاستاختالف
کلی شـوراي امنیـت در دوران   طور هب. المللی قلمداد کرده است تهدیدي براي صلح و امنیت بین

                                                                                                                                                                                                                     

.200، صپیشینپیس، .کیت اس –کلی  .1
.37؛ ص، مجله تحقیقات حقوقی، 8شماره)1369(»شوراي امنیت و صلح جهانی«،اهللا فلسفیهدایت  .2
.41؛فلسفی، پیشین، ص  .3
اعتبار مشروعیت کسب قدرت رهبران  ،د که در دوران پس از جنگ سرد چگونه شوراي امنیتآم در بند بعدي خواهد .4
المللی قلمداد  رخی از کشورها مانند هائیتی را مدنظر قرار داده و خلع دولت منتخب مردم را تهدیدي علیه صلح و امنیت بینب

. کرده است
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المللـی و نقـض    تفسیر بسیار محدودي از تهدید بر صلح و امنیت بین ،دالیل متعدده جنگ سرد ب
شده در روابط اتفاقات واقع 1گاه نیز وقوع تجاوز را احراز نکرد و فقط سه بارصلح داشت و هیچ

کشـور   32ا بـه درخواسـت   بنـ  1963شوراي امنیت در سـال   2.المللی را نقض صلح تلقی کرد بین
نمود و از کشورها خواست تا فروش و ارسال اسـلحه و   1813فریقایی اقدام به تصویب قطعنامه آ

نژادي هاي تبعیضبا ادامه سیاست. فریقاي جنوبی متوقف کنندآمهمات و خودروهاي نظامی را به 
با اعالم  4184شماره  طی قطعنامه دیگري به 1977نوامبر  4از طرف این کشور، شوراي امنیت در 

شـمار  هالمللی بـ  تهدیدي بر صلح و امنیت بین ،فریقاي جنوبی به سازو برگ نظامیآاینکه تجهیز 
) زیمبابوه(در ارتباط با وضعیت داخلی رودزیا . هایی علیه آن کشور اعمال کردرود مجازاتمی

وزیر نخست یان اسمیتنکه پس از آ. هایی صادر کردمیالدي قطعنامه 70نیز شوراي امنیت از دهه 
دسـت گرفـت   ه اعالم استقالل کرد و کنترل دولت را ب1962در سال  »رودزیا«رژیم نژادپرست 
جانبه وي مبنی بر استقالل از دولت انگلیس را تهدیدي فریقایی اقدام یکآهاي  بسیاري از دولت

شوراي . موضوع نمودندالمللی تلقی و از شوراي امنیت درخواست ورود در  بر صلح و امنیت بین
 253و  19666دسـامبر   16مورخ  232، 19655مورخ نوامبر  217هاي امنیت نیز با تصویب قطعنامه

المللی قلمداد کرد و  بحران رودزیا را خطر جدي براي صلح و امنیت بین 71968ماه مه  29مورخ 
تفسـیر موسـع از   . دشـ خواهان اجراي تحریم کاال و نفت و تشکیل کمیته تحریم علیه آن کشـور  

نوبـه خـود   هالمللی را باید در زمره تحوالت شوراي امنیت دانست کـه بـ   مفهوم صلح و امنیت بین
  .     تحول در مفهوم حاکمیت ملی را در پی داشته است

                           
  امنیتشورايمنظرازالمللی بینامنیتوصلحمفهومتحولوسردجنگپایان.3-2

دیـدگاه شـوراي امنیـت راجـع بـه       ،پایان جنگ سرد و اتمام تعارضات دو بلوك شرق و غـرب با 
مـورخ   6888توان قطعنامه شماره سرآغاز این تحول را می. المللی متحول شد مفهوم صلح و امنیت بین

                                                                                                                                                                                                                     

.76فلسفی ، پیشین، ص .1
بین ایران و  و اختالف 1982در سال ) مالویناس(، حمله آرژانتین به جزایر فالکلند 1950تجاوز کره شمالی به کره جنوبی در سال   .2

، قطعنامه شماره 1950ژوئن  25مورخ  82هاي شماره ترتیب در قطعنامهه عراق در جنگ هشت ساله مواردي بود که شوراي امنیت ب
.کار بردهعبارت نقض صلح در دوران جنگ سرد را ب1987ئیهژو20مورخ  598و قطعنامه  1982آوریل  3مورخ  505

3.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1963/scres/63.htm
4.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1977/scres/77.htm
5.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1965/scres/65.htm
6.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1966/scres/66.htm
7.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1968/scres/68.htm
8.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1991/scres/91.htm
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شوراي امنیت در این قطعنامه دولـت عـراق را بـه علـت     . شوراي امنیت دانست 1991آوریل  5مورخ 
اکراد محکوم نموده و اقدامات عـراق را تهدیـدي علیـه     غیرنظامی آن کشور خصوصًاسرکوب مردم 

شدن حدود دو میلیـون نفـر از مـردم    بحران انسانی، آواره و پناهنده. المللی تلقی کرد صلح و امنیت بین
 محـرك شـوراي امنیـت در قلمـدادکردن ایـن وضـعیت کـه اساسـًا         ،غیرنظامی به کشورهاي همسـایه 

در ایـن قطعنامـه شـوراي امنیـت از     . عنوان تهدیدکننـده صـلح و امنیـت اسـت     ی بود بهموضوعی داخل
هــاي بـه ســرکوب مـردم غیرنظــامی خاتمـه داده و اجـازه دهــد کمـک      دولـت عـراق خواســت فـوراً   

سـپتامبر   25مـورخ   7131این رویکرد با تصویب قطعنامـه  . دوستانه در اختیار نیازمندان قرار گیردانسان
دوسـتانه در  مالحظـات انسـان  . دنبال شـد ) سابق(با وضعیت ایجادشده در یوگسالوي  در ارتباط1991

در ایــن قطعنامــه شــوراي امنیــت علیــه . مداخلــه شــوراي امنیــت در ایــن قضــیه نقــش اساســی داشــت
عمـل  هیوگسالوي تحریم تسلیحاتی اعمال نمود اما اقدامی براي مداخله یا صدور مجوز کاربرد زور بـ 

  .فراهم کرد 7583و 7572هاي شماره تر الزم را براي صدور قطعنامهاگرچه بسنیاورد
ژانویـه   31اعالمیه صادره متعاقب اجالس سران کشورهاي عضـو شـوراي امنیـت در تـاریخ      

در این . المللی هموار کرد راه را براي تفسیر موسع شوراي امنیت از مفهوم صلح و امنیت بین 1992
کننده صلح و امنیت خود تضمینخوديه ها ب و درگیري بین دولتنبود جنگ «اعالمیه آمده است 

متعاقب این اعالمیه و تحوالتی که بر اثر هماهنگی بین اعضاي دائم شـوراي   4".المللی نیست بین
هاي ناشی از مقابله با تهدیدات جدیدي که به علل طرف و ضرورتوجود آمد از یکهامنیت ب

رو شـد از طـرف دیگـر موجـب شـد شـوراي امنیـت بـه         هها روب المللی با آن گوناگون جامعه بین
المللـی تلقـی    قضایایی ورود پیدا کند و نسبت به مواردي اتخاذ تصمیم نمایـد کـه مخاصـمه بـین    

اي که شوراي امنیت متعاقب اولین قطعنامه. شد یا استفاده از زور علیه یکی از اعضا مطرح نبودنمی
شوراي . بود 1992در سال 7335امنیت صادر کرد قطعنامه اعالمیه سران کشورهاي عضو شوراي 

یـک موضـوع داخلـی بــود     امنیـت در ایـن قطعنامـه وضـعیت موجـود در ســومالی را کـه کـامًال       
. هایی را اعمال نمـود  المللی تلقی و براي رفع این تهدیدات تحریم تهدیدکننده صلح و امنیت بین

صادر و با استناد به فصل هفتم منشـور   7947و 7516هاي پیرو این قطعنامه، شوراي امنیت قطعنامه
  . دندشنیروهاي سازمان ملل به سومالی اعزام 

                                                                                                                                                                                                                     
1.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1991/scres/91.htm
2.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
3.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
4.  S/P.V.3046,P.143
5.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm   
6.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm    
7.  http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm..



97بر مفهوم حاکمیت ملی المللی و تأثیر آنتفسیر جدید از صلح و امنیت بین  

موضوع الکربی و استنکاف دولت لیبی از تحویـل دو تـن از اتبـاع آن کشـور کـه مـتهم بـه        
بودند نیز سـبب ورود شـوراي امنیـت در قضـیه و صـدور       آمریکنپانگذاري در هواپیماي بمب

شوراي امنیت مواضع اتخاذشده از جانب دولت لیبی را تهدیدي علیه صـلح و . بود 7481قطعنامه 
حــریم هــوایی، تســلیحاتی و محــدودیت روابــط تالمللــی تلقــی و علیــه دولــت لیبــی  امنیــت بــین

  . دیپلماتیک اعمال نمود
آور گونـه قواعـد الـزام   در موضوع استرداد مجرمین هـیچ  این نکته قابل توجه است که اساساً

هـاي دوجانبـه یـا بـر اسـاس نزاکـت       ها یـا بـر اسـاس موافقتنامـه     المللی وجود نداشته و دولت نبی
شوراي امنیـت قبـل    باوجود این. نمایندالمللی و حسن همجواري اقدام به استرداد مجرمین می بین

آمـده انفجـارآمیز   آمیز و بدون اینکه وضـعیت پـیش  هاي صلحاز هرگونه توصیه و بدون طی راه
المللـی تلقـی و علیـه     استنکاف لیبی از تحویل اتباعش را تهدیدي علیه صلح و امنیـت بـین   2باشد

8823شــوراي امنیــت بــر اســاس قطعنامــه  1993نــوامبر  11در . هــایی اعمــال نمــود لیبــی تحــریم

هـاي بـانکی دولـت لیبـی، بسـتن دفـاتر       تري را ازجمله مسدودکردن حسـاب هاي گسترده تحریم
. نمـود وضـع  هـا  و ممنوعیت عرضه کاال براي ساخت و نگهداري فرودگاه هواپیمایی عربی لیبی

هـاي صـادراتی و بـراي    این قطعنامه همچنین صادرات پمپ، توربین و موتـور را کـه در ترمینـال   
  . شوند ممنوع اعالم کردها استفاده میپاالیشگاه

ي بـوده اسـت کـه    تغییر رژیم سیاسی در یک کشور از طریق کودتاي نظـامی نیـز ازجملـه مـوارد    
نظامیـان هـایئتی علیـه رئـیس      1991سپتامبر  30در . ورود شوراي امنیت در مسئله را در پی داشته است

سازمان ملل متحد در قالب مجمـع عمـومی   . و قدرت را در دست گرفتند هجمهور منتخب کودتا کرد
وع کودتا را امـري  ها موض برخی از دولت. نسبت به موضوع واکنش فوري نشان داد ،و شوراي امنیت

مسـئله   ،دولت برزیـل  مثًال. داخلی تلقی و معتقد بودند که سازمان ملل نباید در این موضوع ورود کند
کرد و دولـت مکزیـک نیـز از شـوراي     یی قلمداد میآمریکادر صالحیت سازمان کشورهاي  را صرفًا

بـا   آمریکـا هاي فرانسه و  ولتاما در مقابل د. امنیت خواست این موضوع را به آن سازمان واگذار کند
دخالت سازمان ملل را مداخله در امـور   ،استناد به درخواست کمک از سوي دولت قانونی آن کشور

ژوئـن   16در تـاریخ  8414شـوراي امنیـت بـا تصـویب قطعنامـه       نهایتـًا . کردندداخلی هائیتی تلقی نمی
هـا حاکمـان نظـامی     داوم اعمـال تحـریم  بـا تـ  . المللی را علیه هائیتی اعمال نمـود  یک تحریم بین 1993

                                                                                                                                                                                                                     
1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm

مجله ، 15مارهش )1374(»وط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سردتحوالت مرب«،سیدکمال خرازي  .2
.212؛صتحقیقات حقوقی،

3. http//www.un.org/documents/sc/Res/1993/scres/93.htm
4. http//www.un.org/documents/sc/Res/1993/scres/93.htm
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هائیتی حاضر به مـذاکره بـا رئـیس جمهـور مخلـوع آن کشـور شـدند و موافقـت کردنـد کـه ضـمن            
فـراهم   1993اکتبـر   30زمینه بازگشت رئـیس جمهـور مخلـوع بـه قـدرت را تـا        ،برقراري امنیت الزم

را  873یتی شوراي امنیت قطعنامـه  نامه از سوي نظامیان حاکم بر هائبا عدم رعایت این موافقت. آورند
تـوجهی  بـی . نامـه تعیـین کـرد   االجلی را بـراي اجـراي موافقـت   صادر نمود و ضرب 1993نوامبر  5در 

پیشنهادي از سوي ایـاالت متحـده را در پـی     875صدور قطعنامه شماره  ،نظامیان حاکم به این قطعنامه
تـوجهی نظامیـان حـاکم،    بـا بـی  . ائیتی را داداجـازه محاصـره دریـایی هـ     آمریکااین قطعنامه به . داشت

اي را علیـه رهبـران نظـامی    تدابیر تنبیهـی گسـترده   1994مه  6در 9171شوراي امنیت با صدور قطعنامه 
اندرکاران رژیـم حـاکم بـر    هاي رهبران، مسئوالن و دستییهائیتی ازجمله مسدودنمودن اموال و دارا

نمـودن هرگونـه اقـدامی در تضـییع حقـوق یـا       مـه بـا محکـوم   شـورا در ایـن قطعنا  . هائیتی اعمال نمـود 
هـا  برکناري نمایندگان قانونی مجلسین هـائیتی از سـوي فرمانـدهان نظـامی آن کشـور از کلیـه طـرف       

یی در اجـراي دقیـق و کامـل    آمریکـا خواست تا با دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل سازمان کشـورهاي  
نشـدن تـدابیر تنبیهـی متخـذه، شـوراي امنیـت بـا تصـویب         عواقـ با مؤثر. توافقنامه صلح همکاري کنند

با استفاده از تمـامی  را اجازه تشکیل یک نیروي چندملیتی  1994ژوئن  30مورخ  9402قطعنامه شماره 
در . صـادر کـرد   ژان برترانـد آریسـتید  امکانات الزم براي اخراج رهبران نظامی از قدرت و بازگشـت  

هـاي اجتمـاعی از   ویژه نقض مداوم آزاديهشدن وضعیت انسانی بیماین قطعنامه، شوراي امنیت از وخ
سوي رژیم هائیتی ابراز نگرانی کـرده و ادامـه ایـن رونـد را تهدیـدي علیـه صـلح و امنیـت در منطقـه          

شود تصمیمات شوراي امنیت دربرگیرنده موضـوعی بـود کـه     گونه که مالحظه میهمان. قلمداد کرد
ع از دموکراسـی و عـدم پـذیرش حاکمـان یـک کشـور و اقـدام در        دفـا . در نوع خود تازگی داشـت 
تـدریج در تئـوري و نهادهـاي    هها و افکـاري بـود کـه بـ    از تحول اندیشه یبرکناري آنان در واقع بازتاب

  .ستاالملل شکل گرفته حقوق بین
منـتج بـه اقـدامات     ،المللـی توسـط شـوراي امنیـت     تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیـت بـین  

.   ی توسط شورا  یا با مجوز شورا شداجرای
                                            

  عملیات حفظ صلح: الف
یـازده، پـانزده و   بر اساس مواد ده،. اصطالح حفظ صلح ابتدا در میثاق جامعه ملل مطرح شد

 ،ر منشـور امـا د  3هاي مختلـف ایجـاد شـدند    هاي ناظر برصلح در زمان بحرانتئشانزده میثاق، هی
                                                                                                                                                                                                                     
1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1994/scres/94.htm
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1994/scres/94.htm

دفتر مطالعات سیاسی و : تهران(2، جلد المللیمسئولیت حفظ صلح و امنیت بین ،سازمان ملل متحدناصر ثقفی عامري،   .3
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اگرچه استفاده از نیروهاي . بینی نشده استمقررات صریحی براي ایجاد نیروي حافظ صلح پیش
المللـی در   هـاي حفـظ صـلح و امنیـت بـین     ضرورت ،بینی نشده استحافظ صلح در منشور پیش

دوران جنگ سرد ایجاب کرد که شوراي امنیت از این نیروها در حفـظ و برقـراري صـلح بهـره     
ا چهار اصل، راهنماي شوراي امنیت در استفاده از چنین نیروهایی در دوران جنگ سرد ام. گیرد

بس بین نیروهاي متخاصم بـه امضـا   قرارداد صلح یا آتش اصل اول مبتنی بر این بود که قبالً. بود
اصـل  . نکه متخاصمین براي اعزام چنین نیروهایی اعالم رضایت کـرده باشـند  آدوم . رسیده باشد

بـاالخره  . ها در مخاصـمات بـود   طرفی کامل نیروهاي اعزامی و عدم شرکت آنی بر بیسوم مبتن
در دوران بعـد از   1.نده باشـ کارگیري اسلحه را داشـت هاینکه این نیروها باید در دفاع از خود حق ب

هـاي  موریـت أتنها استفاده از چنین نیروهایی افزایش یافت بلکـه ماهیـت و دامنـه م   جنگ سرد نه
اداره یـک منطقـه یـا یـک کشـور، برگـزاري انتخابـات یـا نظـارت بـر آن،           . تغییر یافت آنان نیز

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و    دیپلماسی پیشگیرانه و کمک به تحکـیم صـلح و ایجـاد زیرسـاخت    
  .ستا فرهنگی از آن جمله

  
  اداره : ب

هـاي   گـروه  س امور نبـوده یـا  أدر بعضی از مناطق دنیا که یا یک دولت باثبات و مقتدر در ر
زمام امور  اند، شوراي امنیت موقتًامتعدد و مسلح هرکدام بخشی از کشور را در کنترل خود داشته

پاریس و  1991نامه عنوان مثال متعاقب امضاي موافقت به. دست نیروهاي اعزامی داده استه را ب
ت با تصـویب  اي به ملل متحد براي برقراري صلح در کامبوج، شوراي امنیواگذاري نقش عمده

منظور اجراي را به(UNTAC0)3  دولت انتقالی سازمان ملل متحد در کامبوج7452قطعنامه شماره 
موریـت  مـرتبط بـا حقـوق بشـر، سـاماندهی و برگـزاري        أم. سیس نمودأالذکر تنامه فوقموافقت

شـوراي  . دها بو داندن پناهندگان و آوراگان و اسکان مجدد آنرانتخابات آزاد و عادالنه و بازگ
بین طرفین  بسیید خروج نیروهاي بیگانه از کامبوج، نظارت بر آتشأامنیت همچنین نظارت و ت

. هاي متخاصم و آزادي زندانیان را به نیروهاي سازمان ملل تفویض کرد سالح گروهدرگیر، خلع
لت انتقالی دو ،المللی کار المللی یونیسف، بهداشت جهانی، یونسکو و سازمان بین هاي بینسازمان

اداره تیمور شرقی قبل از استقالل آن کشور نیز ازجمله . کردندرا در اجراي وظایفش کمک می
آن کشور . تیمور شرقی مستعمره پرتغال بود. موارد اداره یک سرزمین توسط شوراي امنیت است
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 را بـه سـاکنان آن سـرزمین سـپرد لکـن دولـت      از این سرزمین خـارج و اداره آن  1975در سال 
شـوراي امنیـت بـا تصـویب     . را اشغال نمـود اندونزي که بر آن سرزمین ادعاي ارضی داشت آن

ها در امور خود از اندونزي درخواست نمود نیروهایش  یید حق سرنوشت ملتأو با ت 3841قطعنامه 
ا بر آن رکه البته اندونزي از اجراي آن خودداري کرد و حاکمیتش  کندرا از آن سرزمین خارج 

شدن اوضـاع، شـوراي امنیـت بـا     با ادامه مبارزات مردم این سرزمین و بحرانی. ن ادامه دادسرزمی
وضـعیت تیمـور شـرقی را تهدیـدي علیـه صـلح و امنیـت         1999در سال  12642تصویب قطعنامه 

براي اعاده صلح و آرامش، بازگشت پناهندگان  12723المللی تلقی کرد و با تصویب قطعنامه  بین
میم خود را دایر بر اداره موقت آن سرزمین تا زمان اعمال حاکمیت مردم بـومی  تص ،و آوارگان
شوراي امنیت در این قطعنامه اجازه استفاده از نیروهاي نظـامی را بـراي دسـتیابی بـه     . اعالم کرد

و 4دولت انتقالی را در اسلونی شرقی، بارانجـا و سـیرمیوم غربـی    ،سازمان ملل. هدف صادر کرد
  .    سیس کرده استأرا نیز ت5ت در کوزووت دولت موقئهی

                                               
  دیپلماسی پیشگیرانه: ج

. هـا اسـت   و حـل آن المللـی  جلـوگیري از بـروز تعارضـات بـین     ،ازجمله اهداف ملـل متحـد  
 هـاي مداخالت نظامی یا تحریم ،کشوريهاي درون ید این است که در بحرانؤتجارب گذشته م

اما پیشگیري از بـروز تعارضـات   . دیرهنگام بوده است پرهزینه و کسب نتایج غالباً اقتصادي غالباً
 ،شادیپلماسـی پیشـگیرانه در معنـاي معمـولی    . تر بوده اسـت تر و نتایج آن ملموسهزینهکم غالبًا

. ها است انها و مداخله زودهنگام براي مدیریت بحر موقع تعارضات و یافتن علل بحرانهکشف ب
دبیرکل فقید سازمان ملل متحد در گـزارش   هامرشولدبار توسط اولین ،واژه دیپلماسی پیشگیرانه

عنـوان یـک دسـتور کـار      ولی این ایده نه بـه . کار برده شدهفریقاي جنوبی بآوي راجع به  1960
ایـده  . گرفـت نظـر قـرار مـی   گـري مـورد  یافته بلکه در شکل دیپلماسـی سـنتی و میـانجی   سازمان

ابتـدا در اجـالس سـران اعضـاي شـوراي امنیـت        ،دیپلماسی پیشگیرانه پس از پایان جنـگ سـرد  
کید بر تقویـت نقـش سـازمان ملـل در رابطـه بـا  عملیـات        أضمن ت ،در اعالمیه سران. مطرح شد

دبیرکل . ی به شورا ارائه کندیاهپیشگیرانه از دبیرکل سازمان خواسته شد تا در این رابطه پیشنهاد
                                                                                                                                                                                                                     

1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1975/scres/75.htm.
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1999/scres99.htm
3. http//www.un.org/documents/sc/Res/1999/scres99.htm
4. UN Transitional Authority in Eastern Slovenia Baranja And Western irmium 
(UNTAES)
5. UN Interim Administration Mission in Kosovo.( UNMIK)
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تهیـه   »دیپلماسی پیشگیرانه «،»دستور کاري براي صلح«زمان نیز در گزارشی که تحت عنوان سا
کرد دیپلماسی پیشگیرانه را شامل اقداماتی دانست که مانع از بروز اختالف شـده یـا مـانع از آن    

مـانع از   ،گیـري یـا درصـورت وقـوع در   .شود که اختالفات موجود منجـر بـه درگیـري شـود     می
وي در دوران . را توسـعه داد  داگ  هـامر شـولد  ةایـد  ،پطروس غالی 1.ها شودريگسترش درگی

عنـوان اصـول راهنمـا بـراي عملیـات       ریاستش چندین گزارش به شوراي امنیت ارائه کرد که بـه 
وي  1992در سـال   »دسـتور کـاري بـراي صـلح    «در گزارش وي تحت عنوان . کار رفتهصلح ب

میـز جلـوگیري از   آعنـوان وسـیله صـلح    را بـه انه نمـوده و آن اي به دیپلماسـی پیشـگیر  توجه ویژه
ازآنجاکه دوران ریاست وي مقـارن بـا پایـان جنـگ      2.دانستاختالفات از طریق دوراندیشی می

سرد و بروز تعارضات داخلـی در برخـی از کشـورها بـود وي بـه چنـین اقـدامی وزن و اهمیـت         
ــی ــه صــلح و بحــران  . دادخاصــی م ــدات علی ــزایش تهدی ــد بســیاري از   اف هــاي انســانی کــه پیام

اعـزام نیروهـاي پیشـگیرانه بـه منـاطق       ،هاي قومی و داخلی بود سبب شد شوراي امنیتدرگیري
نیروهـاي سـازمان ملـل بعـد از وقـوع       ،در دوران جنـگ سـرد  . مستعد بحران را مدنظر قرار دهـد 

شگیري از بـروز بحـران   شدند و اعزام نیروهاي ملل متحد با هدف پیموریت اعزام میأبحران به م
سازمان ملل در چند مورد اقدام به اعزام نیـروي پیشـگیرانه    3.در دوران جنگ سرد سابقه نداشت

ــدائــهی«: نمــود فریقــاي آســازمان ملــل متحــد در تئــهی «، 4»روانــدا-ت ســازمان ملــل در اوگان
لـل متحـد در   اسـتقرار نیروهـاي م  و 6»نیروي استقرار پیشـگیرانه سـازمان ملـل متحـد    «5،»مرکزي

دلیـل  ه جمهـوري مقدونیـه بـ   . چنین نیرویی هسـتند  ةمرزهاي مقدونیه با صربستان و آلبانی از زمر
وحشتی که از سرایت مناقشات موجود در یوگسالوي سابق به درون مرزهایش داشـت در سـال   

از سازمان ملل درخواست کرد که نیروهاي نـاظر ایـن سـازمان در مرزهـایش بـا آلبـانی و        1992
شــوراي امنیــت بــا درخواســت مقدونیــه موافقــت و نیــروي اســتقرار  . گســالوي مســتقر شــوندیو

-1«:دیپلماسی پیشگیرانه داراي سه عنصـر اسـت   7.پیشگیرانه را به مرزهاي آن کشور اعزام کرد
                                                                                                                                                                                                                     

1. Boutros Boutros Ghali, An Agenda for Peace,( 1992), p.11.
2. An Analysis of Hysis of Hammershjold,s Theory of Preventive Diplomacy, Joel 
Djibom, p11

.229؛خرازي، پیشین، ص  .3
4. UN Observer Mission Uganda- Rwanda. (UNOMUR)
5. UN Mission in the Central African Republic. (MINURCA)
6. UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP)
7. Basic Fact About the United nations, united nations Department of Public 
Information, New York,(1998), p.70



  93، بهار 42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  102

هشــدار 1.»کننــدهاســتقرار نیــروي پیشــگیري -3اقــدامات اعتمادســازي و  -2هشــدار زودهنگــام 
هـا   آوري شواهد واقعی و اطالعات از زمینـه بـروز بحـران   مشاهده و جمع زودهنگام دربرگیرنده

نیت و جلب اعتمـاد طـرفین   دادن حسنست که براي نشانااقدامات اعتمادسازي اقداماتی . است
منظـور  هبـ  کننـده غالبـًا  اسـتقرار نیروهـاي نظـامی پیشـگیري    . شودبا قصد تخفیف بحران اتخاذ می

  .گیردمیحمایت از مردم غیرنظامی صورت  جلوگیري از تشدید بحران و 
  

  المللی  عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت بین تلقی تروریسم به:د 
شدهجلبآنبهزیاديتوجهوافکندهمخاطرهبهراجهاناخیرهاي سالدرکهخطراتیازیکی

گریبانبهتدسپدیدهاینباتاریخطولدرمختلفیکشورهاياگرچه.استتروریسمپدیدهاست
بامبارزهبرايیافتهسازماناقداماتاولین،اندکردهمیمبارزهآنباساأرنوعیهبیکهرواندبوده

ابتکاربا2.کردجستجومللجامعهچارچوبدرها دولتیافتهسازمانهمکاريتوانمیراتروریسم
البتهکهشدامضا1937سالدرتروریسمسرکوبوپیشگیريبهراجعکنوانسیون،سازماناین

همکاريبرايوسیعیاقدامات،متحدمللتشکیلازپسهاي سالدر.نشداالجراالزمگاههیچ
ناشیتهدیداتوسعتبرمختلفدالئلبهولیآمدعملهبپدیدهاینبامؤثرمبارزهبرايها دولت

  .شدافزودهتروریستیعملیاتاز
امنیتشورايکهدشسببالملل بینحقوقوروابطدرردسجنگپایانازناشیتحوالت

عنوان بهبودکشوریکقلمروبهمحدودها آنشعاعکهراموارديحتیوتروریستیعملیات
پانهواپیمايیکآندرکهالکربیحادثه.نمایدتلقیالمللی بینامنیتوصلحتهدیدکننده

تصویبباامنیتشورايکهشدمبناییشدمنفجرداسکاتلنفرازبرگذاريبمباثربرامریکن
تلقیالمللی بینامنیتوصلحتهدیدکنندهعاملعنوان بهراتروریستیاقدامات7313شمارهقطعنامه

دولتازتروریستیاقداماتنوعاینکردنمحکومضمنامنیتشورايقطعنامه،ایندر4.کندتلقی
بودندهواپیمامنفجرکردنتروریستیاتعملیدرشرکتبهمظنوناتباعشکهلیبیدولت

.نمایدمشارکتالمللی بینتروریسمامحايدرومستردمحاکمهبرايرااتباعشکهکرددرخواست
ویافتهسازماناقداماتومبارزهدرعطفینقطهتوانمیراآمریکادر2001سپتامبر11حوادثوقوع

                                                                                                                                                                                                                     

  .  73؛پیشین، ص.1
.59؛ص ،مجله حقوقی، 36شماره ) 1386(»ها در مقابله با تروریسم شوراي امنیت و تعهدات دولت«،شهرام زرنشان .2

3. SC/Res/731.Nov27,1992
4. Allian, Jean, “The Legacy of Lockerbie, Judicial Review of Security Council Actions 
of the First Manifestation of Terrorism as a Threat to the Peace” (2004) Indiana Journal 
of International Law, Vol. 44, p.95
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امنیتشوراي،سپتامبر11رویدادوقوعازپسروزکیدرست.کردتلقیالمللی بینجامعهمؤثرتر
حمالتشدیدمحکومیتضمنقطعنامهایندرامنیتشوراي.رساندتصویببهرا13681قطعنامه

دولتبرايراجمعیوفرديدفاعذاتیومشروعحققربانیان،هايخانوادهباهمدرديوفوق
مختلفاشکالبامبارزهجهتالزمتدابیراتخاذيبراراخودآمادگیوشناخترسمیتهبقربانی

برايراتکالیفیوگذاردفراترنیزاینازراپا13732قطعنامهدرامنیتشوراي.نموداعالمتروریسم
تاکهبودهاییکنوانسیونواسنادمایهجانکهتکالیفاین.کردمقررتروریسمبامبارزهدرکشورها

کردندنمیاجراراآنیانشدهملحقآنبهیاها دولتازبعضیولیشدهتصویبوامضازمانآن
بهها دولتالزامتروریسم،سرکوبجهتیکدیگربامعاضدتوهمکاريبهها دولتالزامشامل
ازگزارشارائهبهآناننمودنمکلفنیزوضدتروریسمالمللی بینهايکنوانسیونبهالحاق

.بودامنیتشورايبهاقداماتشان
اقدامهرگونهکهتاساینکردهاتخاذسپتامبر11حادثهازپسامنیتشورايکهايرویه

المللی بینامنیتوصلحعلیهتهدیديعنوان بهافتادهاتفاقجهاننقاطازبرخیدرکهراتروریستی
قطعنامهاندونزي،بالیدرگذاريبمبکردنمحکومبهراجع14383قطعنامهمثًال.نمایدتلقی

قطعنامهومادریددرگذاريبمببهراجع15305قطعنامهمسکو،درگروگانگیريبهراجع14404
  و15957هايقطعنامهدر.بردنامتوانمیرالندندرگذاريبمبنمودنمحکومبهراجع16116
ضمنامنیترايوششد،صادرلبنانوقتوزیرنخستحریريرفیقترورخصوصدرکه16368

تشکیلآلمانکلدادستانریاستبهرایابیحقیقتکمیسیون،تروریستیاقداماینکردنمحکوم
متهموشورابهکمیسیونگزارشتقدیمازپس.برساندشورااطالعبهراخودتحقیقاتنتایجتاداد

کشورهايارجهخوزرايشرکتباامنیتشوراي،جنایتایندرسوريمقاماتازبرخیشدن
سوریهدولتوگرفتنهایینتیجهحصولتاکمیسیونکارادامهبهتصمیمودادجلسهتشکیلعضو

      .نمایدهمکاريکمیسیونباتاکردملزمرا

                                                                                                                                                                                                                     

1. SC/Res/ 1368/2001.
2. SC/Res/1373,2001
3. SC/Res/1438/ 2002
4. SC/Res/1440/2002
5. SC/Res?1530/2004
6. SC/Res/1611/2005
7. SC/Res/1595/2005
8. SC/Res/1636/2005
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تحول مفهوم حاکمیت ملی در پرتو عملکرد ملل متحد و اصل حق تعیین  .4
  ها  سرنوشت ملت

هاي اخیر اتخـاذ کـرده و تفسـیر موسـعی کـه از       در سالاي که شوراي امنیت با توجه به رویه
شود که آیا چنین اقداماتی نافی  ال مطرح میؤالمللی به عمل آورده این س مفهوم صلح و امنیت بین

ها نیست؟ حق تعیین سرنوشت از اصولی است که در اوایل قرن بیسـتم   حق تعیین سرنوشت ملت
اصـل اکنـون بـه مثابـه یکـی از عناصـر اساسـی         طوري کـه ایـن  هسرعت توسعه یافت بهظاهر و ب

. تکـرار شـد   ویلسـون اي این اصل چندین بار در اعالمیه چهارده مـاده  1.شود مشروعیت تلقی می
الملل را براي دنیاي بعد از جنگ دوم  منشور آتالنتیک که در واقع اصول اساسی و اداره جامعه بین

منشور ملـل متحـد رعایـت ایـن اصـل را یکـی از      اما  2.تبیین کرده بر این اصل تأکید کرده است
اگرچه مندرجات منشور  3.کرده استالمللی تلقی اهداف سازمان و از بسترهاي صلح و امنیت بین

اقداماتی که توسط ارکان مختلف سازمان ازجملـه مجمـع عمـومی در طـول حیـات       ،ستاکلی 
عنوان یک  بهآن رالکه در طول زمان تنها به این اصل معنا و مفهوم بخشید بعمل آمد نهه سازمان ب

را تحت عنوان  1514مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه مشهور . رسمیت شناخته آور بقاعده الزام
اصـول   «تحت عنوان  2625و  4»هاي تحت مستعمرهها و سرزمین اعالمیه اعطاي استقالل به ملت«

شدن این حق را صادر و زمینه نهادینه5»ها الملل راجع به اصول روابط دوستانه بین ملت حقوق بین
ید عنوان مبناي حقوقی خلع این اصل در بستر ضداستعماري شکل گرفت و به ابتدائًا. را فراهم کرد

مجمع عمومی ملل متحد نیز در همین راسـتا از حـق تعیـین     6.هاي استعمارگر متبلور شداز قدرت
اگرچه . صحراي غربی پشتیبانی کرد و نوبیفریقاي جآهایی چون نامیبیا،  سرنوشت و استقالل ملت

رسمیته ب ،هاي مختلف ملل متحد در دوران جنگ سردارگان ۀگونه که مذکور افتاد رویهمان
ها در مقابل دول استعمارگر بوده است نظـر بـه آنکـه تعریـف      شناختن حق تعیین سرنوشت ملت

                                                                                                                                                                                                                     

5؛امیدي،پیشین،ص  .1
.173؛ص) 1368نشر نو، : تهران(، ترجمه هدایت اهللا فلسفیالملل نهادهاي روابط بین ،کلود آلبر کلییار .2
.منشور 76و  73، بندهاي ب مواد 55، ماده 1ماده  2بند   .3

4. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples,G.A. 
Res, 1514, (XV), December 14, 1960, G.A.O.R,15
5. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and 
Cooperation Among Statesin Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. 
Res,2625 (XXV),24 October 170, G.A.R

مجله ، 15شماره ) 1374(» ها ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت ملتتتحوالت مفهوم حاکمیت دول«، سیدجمال سیفی  .6
.253؛ص، قیقات حقوقیحت
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ده وجود داشت که قلمرو این اصل عام و کلی است از همان زمان این عقی ،شده از این اصلارائه
اي که برخی از کشورهاي جهان واهمه. ها است بسیار فراتر از استعمازدایی بوده و شامل همه ملت

اصول حقـوق   ۀسوم از عواقب توسعه این حق داشتند سبب شد آنان اصرار ورزند که در قطعنام
اي عنوان حربـه  ها نباید به الملل مصوب مجمع عمومی قید شود که اصل تعیین سرنوشت ملت بین

که بر اسـاس اصـل    کار رودی بهنمودن تمامیت ارضی و سیاسی کشورهاي مستقلبراي مخدوش
حاکمیت خود را اعمال و نماینده همه مردم یک سرزمین فارغ از جنسیت، نژاد، رنگ و  ،تساوي

المللـی   دگستري بینکه دیوان دااین اصل قوام یافت همچنان ،با گذشت زمان. عقیده آنان هستند
 1971یید مجدد نظریه قبلی خود در سال أبا ت 2004در  جریان بررسی قضیه دیوار حائل در سال 

الملل معاصر شناخته است و تعهد کشورها  عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین را بهآن
الملل نیز در  حقوق بین کمیسیون1.تعبیر کرده است) erga omnes(نسبت به آن را از نوع تعهد عام 

راجع به حقوق معاهدات این اصل را ازجمله قواعد آمـره تلقـی    1969کنوانسیون  53تفسیر ماده 
ملـل داراي حـق    ۀکلیـ «: میثـاقین نیـز بـه ایـن نحـو متبلـور شـد        1این اصل در مـاده   2.کرده است

ین و توسعه آزادانه ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعی ،موجب حق مزبورهب. خودمختاري هستند
با این تعریف روشن است که . »کنندتعیین و توسعه اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می

هاي استعمارگر نبـوده بلکـه اکنـون همـه     محدود به مردم تحت سلطه رژیم ،حق تعیین سرنوشت
در استقالل ملل اگرچه ملل متحد نقش غیرقابل انکاري .هستندها شایسته داشتن چنین حقی  ملت

تنها از زورشوراي امنیت نه ،ها براي تعیین حق سرنوشت ایفا کرده تحت مستعمره و کمک به آن
یا اعمال دیگر اقدامات تنبیهی براي اجبار استعمارگران به اعطاي استقالل بـه ملـل تحـت سـلطه     

متعـدد در گوشـه و   عالوه وقوع کودتاهاي هب. استفاده نکرد بلکه در این موضوع ورود نیز ننمود
هاي مردمی توسط کودتاگران همچون دولت مصدق در ایران، آلنده  کنار جهان و برکناري دولت

گاه سبب نشد شوراي ها حکومت دیگر همواره موضوعاتی داخلی تلقی شده و هیچ در شیلی و ده
شوراي امنیـت   اقدامات. المللی تلقی نماید امنیت چنین اتفاقاتی را تهدیدکننده صلح و امنیت بین

ید این واقعیت ؤم یابد طبیعتًاروز توسعه نیز میههاي اخیر که روزب در گوشه و کنار جهان در سال
است که مفهوم امروزین حق تعیین سرنوشت با مفهومی که از آن در دوران جنگ سرد استنباط 

می در اداره امروزه مفهوم حق تعیین سرنوشت با مشارکت عمو. شد تفاوت اساسی نموده استمی
را مـورد تصـریح و تأکیـد قـرار     المللی آن هاي بینجامعه قرین شده است و بعضی از کنوانسیون

                                                                                                                                                                                                                     

1. ICJ reports, 2004,155
2. Yearbook of ILC, 1966,Vol II, p. 248.
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بعضی از نویسندگان حقوقی نیز با ارائـه نظریـات خـود بـه تقویـت ایـن عقیـده کمـک          1.اندداده
شـعر بـر   نویسد مفهوم حاکمیت در عصر حاضر تغییر یافته است و ممی میخاییل رایزمن. اندکرده

حاکمیت مردم دارد تا حاکمیت هیئـت حاکمـه و تنهـا حاکمیـت مردمـی اسـت کـه در حقـوق         
المللی نیز اصل حق تعیین  رئیس سابق دیوان دادگستري بینا آرچاگقاضی  2.الملل محترم است بین

هاي حاکم  عنوان معیار سنجش مشروعیت دولت تواند بهسرنوشت را اصلی عام تلقی نموده که می
توان نتیجه گرفت در دوران پس از جنگ سرد چون جامعـه  بنابراین می 3.ورها عمل نمایدبر کش

یار فعالی در نظارت و مراقبت از رعایت حقوق بشـر و اصـول اساسـی حقـوق     سالمللی نقش ببین
گونه اقدامات در شوراي امنیت سـاخته و پرداختـه   الملل را بر عهده گرفته و محور و ثقل این بین
تنگاتنگی هایی که دربردارنده نقض اساسی حقوق بشر است ارتباط مستقیم ووضعیت شود در می

بین نقض اصل حق تعیین سرنوشت و نقض اساسی حقوق بشري شکل گرفته و حاکمیت ملی نه
منزلـه برقـراي   هبلکه چنین مداخالتی ب یستالمللی ن یافته بینتنها مانع مداخالت مشروع و سازمان

  .رنوشت استال حق تعیین سحاکمیت ملی و اعم
المللی و مداخلـه بشردوسـتانه،    موازات گسترش قلمرو و نقش شوراي امنیت در روابط بینبه

مجمع عمـومی نیـز در تکمیـل اقـدامات شـوراي امنیـت در چـارچوب و متناسـب بـا وظـایف و           
طرفـی   شدن شوراي امنیت ازبا توجه به فعال. هاي خویش به ایفاي نقش پرداخته استموریتأم

موضوعات مربوط به صلح و امنیـت   ،شدن اعضاي دائم شوراي امنیت از طرف دیگرو هماهنگ
لـذا مـوحبی بـراي مداخلـه      .شـود صـل مـی  فودر چارچوب شوراي امنیـت حـل   المللی عمدتاً بین

شود کـه بـین ایـن رکـن وشـوراي امنیـت        اما چنین مستفاد می .مستقیم مجمع عمومی نبوده است
داللـت بـر    سالیانه دبیران کل  به مجمع عمومی غالباً هايعالوه گزارشهب. اردهماهنگی وجود د

المللی  صلح و امنیت بین زنوعی هماهنگی بین این دو رکن و موضع مشابه آنان در تفسیر موسع ا
  .دارد

  
  گیري  نتیجه

اتـر  هـا چنـدان فر   المللی در گذشته محدود بود و از مرزهاي دولـت  مفاهیم صلح و امنیت بین
از .شـد المللی تلقی می ترین رکن امنیت بین ها مهم لذا استقالل و حاکمیت ملی دولت. رفتنمی

                                                                                                                                                                                                                     

.نژادي نام بردوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون ممنوعیت تبعیضکن 23طور مثال می توان از ماده هب  .1
2. Michael Reisman, “Sovereignty and Human Rights in Contemporary International 
Law”, AJIL,(1990), 866,pp. 869-870.
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 .شـدند و هـم مسـئول برقـراري امنیـت     ها هم منشأ اصلی تهدید تلقی میتدول ،منظر این دیدگاه
  .                          المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود تأمین امنیت بین

شـد امـا امـروزه در ابعـاد     در حوزه امنیت نظامی تعریف می المللی غالباً در گذشته امنیت بین
شـدن سـبب تغییـر مفهـوم صـلح و       جهـانی . شودسیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی تعریف می

در این دوره ماهیت تهدیدات تغییـر یافتـه   . منبعث از نظام وستفالیایی شده استالمللی امنیت بین
هـاي دیگـر ازجملـه فقـر و گرسـنگی، تروریسـم، قاچـاق و        تهدیدات از جنبه نظامی به حـوزه و 

زیسـت و   رویـه، تخریـب محـیط   هاي بـی هاي مسري، مهاجرتشیوع بیماريیافته،جرائم سازمان
شوند بلکه ها منشأ تهدید تلقی نمی دولت بنابراین دیگر صرفاً. نقض حقوق بشر تسري یافته است

ثر از أها ممکن است سبب بـروز و متـ   المللی و دولت ي اعم از افراد، نهادهاي بینکل جامعه بشر
  . تهدیدات تلقی شوند

دیدگاه شوراي امنیـت راجـع    ،با پایان جنگ سرد و اتمام تعارضات دو بلوك شرق و غرب
موضـوع   ،در دوره پـس از جنـگ سـرد   .المللـی متحـول شـده اسـت     نبیبه مفهوم صلح و امنیت 

نوبه خود سبب شده است هالمللی گسترش یافته است و این ب بهبود آن در سطح بین حقوق بشر و
المللی  اي که در روابط بینتغییرات عمده. المللی ربط داده شود که نقض حقوق بشر با امنیت بین

پس از پایان جنگ سرد رخ داده است احتمال مداخله با  یا بدون مجوز شوراي امنیـت   خصوصاً
  .                    اده استرا افزایش د

شود بلکه فقر، گرسنگی، تبعیض، فقدان  دیگر صلح مساوي با عدم برخورد نظامی تلقی نمی
المللـی   سـاز تهدیـد صـلح و امنیـت بـین     زمینه ،دموکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر

یرقانونی نیست بلکـه  تنها غها نه در این دیدگاه حتی مداخله در امور داخلی دولت. شودتلقی می
  .                          شودمی محسوبالمللی  ساز صلح و امنیت بینزمینه

المللی نقش بسیار  توان نتیجه گرفت در دوران پس از جنگ سرد چون جامعه بینبنابراین می
الملـل را بـر عهـده     فعالی در نظارت و مراقبت از رعایت حقوق بشر و اصول اساسی حقـوق بـین  

هـایی  شـود در وضـعیت   ساخته و پرداخته می ،گونه اقدامات در شوراي امنیترفته و محور اینگ
که در بردارنده نقض اساسی حقوق بشر است ارتباط مستقیم وتنگـاتنگی بـین نقـض اصـل حـق      

تنها مانع مـداخالت  تعیین سرنوشت و نقض اساسی حقوق بشري شکل گرفته و حاکمیت ملی نه
منزلـه برقـراي حاکمیـت ملـی و     ه بلکه چنین مداخالتی بـ  یستالمللی ن ته بینیافمشروع و سازمان

  .       شود اعمال حق تعیین سرنوشت تعبیر می
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