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 در صورت نقض فاحش و گسترده های تجویز توسل به زور معیار

 ی حقوق بشربنیان های اخالقی 
 

 یکمال ی، دکتر عل *یعباس ریباقر م دی، دکتر سییحسن محمد رضا

 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران 

 ( 1399/ 28/04پذیرش:، تاریخ 26/02/1399تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

ت شوررفی را النشیب خود، تحوو و در فرایند تاریخی پرفراز  1حقوق بشر
بانیوا  وجهی را به نظاره نشسته اسو      ای چند  تجربه نموده و توسعه

از متن گفتما  ها و رایزنی های بین المللوی   جهانی حقوق بشر  اعالمیه
 یوهم اعالخود تدارک آ  را می دیدند تا یک نظریه انسوانی را در االوب  

و بدین ترتیب خواها  شول  گیوری یوک   ارایه دادهجهانی حقوق بشر  
 جهوا  شومو  در 3و حضور اصوو  اخالاویبین المللی    2اخالایجامعه  

  بودند روابط بین المل  
شر در جها  امروز با تاکید بور بنیوا  هوا و مولفوه هوای مفهوم حقوق ب

، آزادی 4ل ااخالای چو ، حق زندگی، منع شلنجه، منع برده داری، عود
، عقیده و مذهب، حفاظ  از محیط زیس  و     شل  6، آزادی فلر5بیا 

گرفته اس   حفاظ  از حقوق بشر در حقیقو  پاسوداری از ایون مولفوه 
 (  1در دهلدۀ جهانی را مملن می سازد ) های اخالای اس  که زندگی

 
 

 
بنیوا  هوای اخالاوی  در صورت نقض فاحش و گسوترده  7توس  به زور

یلی از مباحث مهم و بغرنج حقوق بین الملو  و از جملوه   یبشر  قحقو
  موضوووعات چووالش برانریووز در ت وووری و عموو  محسووو  مووی گووردد
پیچیدگی موضوع توس  به زور و مداخله بشر دوستانه در بطن آ  نهفته 
اس  زیرا مستلزم در کنار هم ارار گرفتن اصو  مهم و متعارفی اس  از 

برد زور و از طورف دیرور ه، عدم کوارمداخل  اصولی نظیر عدم  یک طرف 
آزادی  ،8اصو  مربوط به حق حیات صویان  از آزادی و کرامو  انسوانی

عقیده و بیا  منع شلنجه کشتار جمعی و نس  کشی موورد توجوه موی 
 باشند  
 بوه  توسو   کوه  متحد  مل   سازما   منشور  51  ماده  اهمی   از  نظر  صرف 
 مشروع دفاع حق  اعما   در  ار  هنباج  یک  گرایانه  زور  اادام  و  اهربه  اوای
  مجاز مسلمانه حمله مقاب  در جمعی دسته یا و ردیوووف صورت به خواه
 

 چکیده

از آسیب پذیری حاکمیتها در مقاب  تصمیمات خارجی جلوگیری بنیادهای اخالای آ   صو  و  رعای  موازین حقوق بشر و پایبندی به ازمینه:  
، ضمن داشوتن مشوروعی  هال دونماید    کشورها را در جهانی که وابستری متقاب  یلی از ویژگیهای آ  اس  تضمین میالکند و استق  می

نظرهای نهادهای رسمی حقوق بشری سازمانهای بین ظهاراواسطه بهاین صورت، مند باشند  در غیر  نیز بهره اخالایاانونی باید از مشروعی  
می تواند تا حد توس  به زور برای وادار ساختن یوک  حتی  این فشار شوندمیمواجه  با فشار افلار عمومی بین المللی    ،المللی و دولتهای دیرر

امروزه حقوق بین المل  تهدید و کاربرد زور در روابط بین  .، پیش رودایو موازین اخال دول  نقض کننده حقوق بشر به رعای  مقررات مربوط
کاربرد زور علیه استقال  سیاسی و تمامیو  ارضوی دیرور خواهد از تهدید و متحد میمل سته و از کشورهای عضو سازما المللی را ممنوع دان

و بنیادهوای  بشر حقوق گسترده و فاحش نقض  صورت در زور به وس ت تجویز معیارهای بررسی هدف این مقالهلذا،     کشورها خودداری نمایند
  اس    اخالای آ 

حقوق بشر می تواند از مسوتندات و  صورت نقض فاحش و گستردهه زور در تجویز توس  ب دهد،بررسی منابع موجود نشا  می  نتیجه گیری:
حقوق بشری به گونه ای که وجدا  جامعه بشری را جریحوه دار  ایهای اخالبنیا عدم رعای   مقررات حقوق بین المل  عمومی تبعی  نماید 

 معیارهوایمحافظو  از  ایون عالوه بر  زور باشداین امر می تواند مجوزی برای توس  به   و   می گرددحقوق بشر    نقض فاحشمنجر به  نماید  
 و ای توس  به زور در نظر گرفته شوودبردلیلی تواند ، دفاع مشروع و حفظ صلح و امنی  بین المللی می حرم  انسانیمانند حمای  از    اخالای

  شورای امنی  می تواند جواز توس  به زور را صادر نماید در چنین شرایطی تنها،
 

 اخالق ،بشر حقوق ، توس  به زور  :گانکلیدواژ
 

 mirabbassi@parsilo.comنویسندۀ مس و : نشانی اللترونیلی:  
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 حقوی  صوورت  بوه  تنهوا  منشوور  طبوق  بور  زور  از  اسوتفاده  اس   دانسته
 توس  اس   ممنوعی  گرفته ارار متحد مل  سازما   اختیار  در  انحصاری

 بیوا  متحود مل  منشور 2 هماد  4  بند  در  دولتها  توسط  زور  به  جانبه  یک
 ارزشمند  و  بزرگ  یم گا  متحد  مل   سازما   منشور  این ماده از   اس   شده
 کوه اسو  المل   بین  حقوق  در  المللی  بین  امنی   و  صلح  حفظ  جه   در

   اس  داده ارار دولتها میسر  در زور به توس   در جدی محدودی 
 اعضوای امموت برابوری و ذاتی  کرام   از  حمای   که  بر این باورند  برخی
 ملو   سوازما   منشوور  و  بشور  حقووق  جهانی  اعالمیه  در  بشری  خانواده
 کوه معتقدنود گوروه ایون طرفودارا  اسو  گرفته  ارار  تایید  مورد  9متحد
 زیرا باشد می جایز بشر حقوق مفادی اجرا برای زور از جانبه یک  استفاده
 بنوابراین اسو  منشوور اولیوه مقاصود از یلی بشر حقوق ترفیع و  ترویج
 منشوور 4 بنود 2 مواده نواا  تواند نمی، آ  اعما   برای  زور  از  استفاده
   باشد
،بروز جنگ در عراق وافغانستا  واشغا  این کشوورها   دهه های اخیردر  

،ضورورت با اسوتفاده از دالیو  حقووق بشریاز سوی نیروهای ائتالفی  
 سووا  درنظواماین  بیشتر آشلارکرد و  را  بررسی معیارهای توس  به زور

للی مطرح اس  که معیارهای توسو  بوه زور کودام اسو  حقوق بین الم
ودرچه صورت سازما  های بین المللی املوا  توسو  بوه زور راجهو  

  مقابله با نقض حقوق بشر دارند؟
 

 مفهوم توسل به زور
سوازمووا  موول    وسیمنع توس  به زور پوس از تواسو  وهیطورح نوظور
توول  دو جونووگ  اتیوو تجرب دهووامواویپو   یبودل  دیبا  شتریمتحد را بو

 یمنشوور تسواو بیجوهوانوى اوّ  و دوم بوه شومار آورد  پوس از تصوو
کشوورها  یجهوان یو ارکا  حقووا اصو از  یلیبعنوا     دولتها   یحاکم

  یوتمام  هیعل یرریهر روش د ایاستفاده از زور  ای دیمتعهد شدند از تهد
 نیوبوا ا   نودینما  یراعضو خودد  یکشورها  یاسیو استقال  س  ینیسرزم 

 یطیتحو  شورا توس  به زور براساس منشور،   یرغم ممنوعیحا  و عل
شوده  ینویب شیدر منشور مل  متحود پو  ینظام   یرویخاص استفاده از ن

در   یوامن یو ااودام شوورا یو فورد یاس  که حق دفاع مشروع جمعو
بواز  یاز اعضوا  ملو  متحود بورا  یلوی  هیصورت حمله تجاوز کارانه عل

 نیبور همو  از آ  جملوه اسو  یبه جامعه جهان  صلح و آرامش   گرداند
در االوب   یامن یراشو یو اادام ها یو فرد  یاساس دفاع مشروع جمع

در خارج از چوارچو  منشوور   یفص  هفتم منشور بوده و هر گونه اادام 
توا  در شومو   یرا م   یامن یالزم شورا یو  مجوز هامل  متحد و بد

  نمودکشورها محسو   تجاوزکارانه یاادام ها
ص  منع توس  به زور بارزترین اصلی اس  کوه در حقووق بوین دروااع ا
عرفی به عنوا  ااعده آمره شناخته می شود این اص  با ملاتب   10المل 

فلسفی حقوق بین الم  ارتباطی وسیع و تنراتنگ دارد  جنگ و کواربرد 
یک، اصو  سوالملو  کالزور که در ادوار گذشته و به لحوا  حقووق بین

الدو  بوده اس ، امروزه بوه صوورت عامو  مخور  حاکم بر روابط بین
 (  2)  شودته میالمل  شناخحقوق بین

 زور بوه توسو  ضومنی یوا صوریح اعوالم توا ، می را زور به تهدید

 آ  تحقق که نمود تعریف دیرر علیه دول  و آتی اانونی غیر مسلحانه

 را تهدید آکسفورد، حقوای فرهنگ ( 3) اس  کننده تهدید اراده به بسته
 کواری، انجام به وی کرد  وادار هدف  با فردی به زد   صدمه  اصد  ابراز

 ملو  منشوور جوای هوی  در زور به توس  تهدید (4نماید) می تعریف

 زور بوه تهدیود یوک برخی محققوا  عقیده به اس  نشده تعریف متحد
 بوه و مظینت«   ساز  تصمیم  »یک  توسط  که  ضمنی  یا  صریح  اس   پیامی

 رعایو   ای  ااعوده  چنانچوه  که  اس   آ   از  حاکی  و  شده  ابالغ  مخاطب
 ( 5) آمد خواهد میا  به زور پای نرردد، اجاب  درخواستی یا نشود

باز دارنده، وادار کرد  دول  هدف بوه عودم انجوام کواری   دیهدف تهد
در   یعدم عضو ایحمله  کیدر برابر  ینظام   مقاوم   عدم   یاس  از اب

مجبور کننده، وادار کرد   دیتهد )ترک فع (، حا  آنله هدف    امیپ  کی
ملحق شد  بوه  ن،یسرزم   کیبه انجام اادام خاص اس  مانند واگذاری  

 روی،  ایون  از(   6)()فع یبوازنرری اوانو  اساسو  ایومعاهده ای خواص  
خود را جه  توس  به زور مطابق با منشوور ملو   یآمادگ یدولت  چنانچه

لله هشوداری گردد ب یمحسو  نم یاانون ریغ دیهدت  د،یمتحد اعالم نما
 (  3) مشروع اس 

 

 روش های توسل به زور
الملو    نیکننوده ننقوض حقووق بو جادیتوس  به زور بعنوا  ا ای  دیتهد

لحوا   یالمللو نیح  وفص  مسائ  ب لهیهرگز بعنوا  وس دیاس  که نبا
  را بعنوا   11مذکور به کرات اصطالح نجنگ تجاوزکارانه هیعالم شود   ا

 یبه نفع جنرهوا غاتیتبل هیبرد  کل ی  بلار م  12 یبشر هی  جرم عل  کی
 نیویکوه ملتهوا را از حوق تع یا یاهور ریتوداب هیوکل زین وتجاوز کارانه  

سازد ممنوع شوده اسو      یواستقاللشا  محروم م   یسرنوشتشا  وآزاد
 ،هافتویکه به اص  عدم مداخله اختصاص   هیاعالم   نیا  شبخ  نیدر سوم 
محوروم کورد  ملتهوا از   یشده اس  که :  اسوتفاده از زور بورا  حیتصر
انتقالشوا  واصو  عودم مداخلوه   رااب یشا  نااض حقوق غ  یمل   یهو

 ،یموال نی، کموک، دامون زد  ، توام   یاز سازمانده  دیاس     ندولتها با
 یخووددار  یستیترور  ایمسلحانه مخر     یتهایاغماض از فعال  ای  قیتشو

 .(7)کنند   
روزه روش های جدیدی از توس  به زور در روابط بوین الملو  مطورح م ا

شده اس  به عنوا  مثا  استفاده ازحموالت سوایبری بوه کشوور دیرور 
 طیشورا  یدر برخو  توانودیمزبور م   یتهایلفعا  نوعی از توس  به زور اس  

باشد   یالملل نیدر منشور مل  متحد و عرف ب  مفهوم توس  به زور  موجد
منجور شووند،  یجود تخسوار ایواگر به مرگ، صدمه   تهایلافع  ن گونهیا
بنوابراین روش هوای      (8)  شووند  المدادد به عنوا  توس  به زورتواننیم 

توس  به زور از نظر ماهی  وشول  متنووع اسو  وکشوورهای مختلوف 
 تفسیر متفاوت از ااعده توس  به زور می کنند 
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 جواز توسل به زور 
جهو  حمایو  از و ااودام بوه مداخلوه در   زور  از نظر تاریخی استفاده از
گوردد در آ  برمی، به اورو  وسوطی امروزی  بشری ، البته نه در مفهوم

 توسوط  اادامی در جه  حمای  از مردم ستمدیده  عنوا به  مداخله  زما 
موذهب کواتولیک موطرح شد و به مردم اجازه داد کووه بوورای نووجات 

دوجانبه یوا   پیمانهای  همچنین بعد از آ   مایند نمداخله    به  دیررا  اادام
عووموما   کووه منعقد گردیدحقوق االیتها   ای درجه  حمای  ازچندجانبه

اورار بوود کوه جمعوی از دولتهوا حووق دارنوود   این  موفاد این پیمانها از
 رعایو  را االی  ملتزم شوده، ولوی آ   از  درکشور دیرری که به حمای 

 ( 9) خال  کنندداند، نلرده

تنها نظریه بنابراین چنانچه در تاریخچه بحث جواز توس  به زور بنرریم  
 تووا را زور بوه ایدوشوورط بی توسو  ،وسوطی اوورو  در توانسو  ای کوه
توا   ( 10) بوود مشوروع یا  عادالنه  جنگ  نظریه  کوند،  موحدود  ایانودازه
گف  بیشتر   بتوا   دشای  المللی حواکم کوهحقوق بین  نوزدهم،  ار   اواخر
گونه مووحدودیتی را هی  ،بود های بزرگ مبتنیصمیم ادرتو ت  عرف   بر

 بوه داش  و فقوط کشوورها را موظوفبورای تووس  به زور در نظر نمی
تغییورات  در اواخور اور  نووزدهم،   کورد  ای از تشریفات میرعای  پاره

کشورها به وجوود  مهمی در نوع نررش به تووس  بوه زور و حفظ امنی 
نگ زمانی مشروع بوه ،ج  در آ  زما  حقوادانا  بر این باور بودند کهآمد

عدالتی بواشد و آ  عوبارت اسو  از به یک بی  پاس   د کهیآحوسا  می
کشوورهای حواکم بوه رسومی  برای  هنرامی که به حقوق بنیادینی که  

 لطومه-  یلالملحق برابری،حق استقال ،حق تجارت بوین-شده    شناخته
، علیه عام  در این شرایط اعما  مجازات،یوعنی جونگ فاحشی وارد آید 

محسوو  موی شود  کشوورها  نقض حقوق بونیادین عولس العم  مجاز
واوع فجایع و کشتارهای گسوترده در جریوا  جنوگ جهوانی او    ( 11)

جامعه بین المل  را بر آ  داش  که عالوه بر تأسویس جامعوه ملو  بوه 
ازمانی برای توسعه هملاری ملو  هوا و تورویج حو  و فصو  سعنوا   

تالفات بین المللی، این بار دس  به تهیوه سوندی بوین مسالم  آمیز اخ
المللی در زمینه محدودی  جنگ و توس  به اوای نظامی بزنند با توجوه 
به شرایط حاکم بر جامعه بین المللی آ  زموا  تودوین سوندی بوا ایون 

نشد و تنها میثاق جامعه مل  توانس  جنوگ را   رویژگی عمال  املا  پذی
اانونی اعالم کنود، اموا همچنوا  در فوروض در برخی شرایط خاص غیر

  متعددی توس  به جنگ طبق مفاد میثاق اانونی و مشروع تلقی می شد
گلوگ یا پیما  پاریس در زمینه    -میثاق بریا   1928چندی بعد در سا   

ین شد ایون پیموا  عوام نخسوتین ومنع توس  به زور و تحریم جنگ تد
مطلوق توسو  بوه جنوگ را سند در طو  تاری  بشری اس  که به طور 

المللی تالش شده بود تا ضووابطی نامه بیندر این توافق   ممنوع می کند
آمیز اخوتالفات و تحدید حوق توسو  بوه زور ایجواد برای ح  موسالم 
ازعات رین راه ح  مونخمونظر میثاق،آ ،جونگ ازدیورر  شوود  بوه عبارت

 ( 10رف )المللی به شمار میبین
طورح به دنبوا  پوی ریوزی  جنگ جهانی دوم، کشورهای بزرگ ،بعد از  

که اودرت و تووا  کافی جهو  حفوظ و   بودندتأسیس سازما  جدیدی  
داشوته  را المللی و جلوگیری از واوع جنوگحراس  صولح و امونی  بین

 ریوزیالمللوی پیرای توأمین امونی  بینببنابراین سیستم جدیدی   باشد 
بوه بعود،ملررا موورد   1945  سا   م توس  به زور،ازتحری  و مس له  گردید

تأیید و تأکید ارار گرفتوه اس  منشوور ملو  متحود در اولوین عبوارت از 

مووحفو  نوورهداشتن "را  منشوور  و تدوین  مقدمه خود،هدف اولیه وضع

ریح کرده اس  ااعده منع توسو  بوه صت"های آینده از بالی جنگنس 
المللوی اادام زورمدارانه در مناسبات بین ونه،هرگمتحد  زور در منشور مل 

 ( 11گیرد )را دربر می
منشور مل  متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامی  
سرزمینی یا استقال  سیاسی سایر کشوور هوا را ممنووع موی نمایود  دو 

اع تثنا  بر این اص  وارد شده اس : اولین استثنا مربووط بوه حوق دفوسا
مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یلوی از اعضوای 
مل  متحد اس   دومین استثنا مربوط به اادامات شوورای امنیو  بورای 
حفظ یااعاده صلح و امنی  بین المللی اس   به هر حا  در حقووق بوین 

یری استثنای سومی بور اصو  عودم توسو  بوه زور گالمل  بحث شل   
وجه به ظلم و ستم گسترده بعضوی از کشوورها در مطرح شده اس   با ت

دهه آخر ار  بیستم و مخصوصا کشتارهایی که در کوزوو اتفواق افتواد، 
موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوای جایراه خاصی 

 (12 )پیدا کرد
ااعده در منشور  نیوارده بر ا  های  استثنا  ید نیزتنهاددردورا  جبنابراین  

اجوازه دارد    یشورای امن  منشور،  53و    42مواد    تح   و  شده  ینیب  شیپ
 کیو  هیعل  ینظام   روییمشخ ، استفاده از ن  طیو با شرا  خاصدر موارد

و  یالمللو نیبو  یواستقرار صلح و امن  جه دول  را به عنوا  ابزاری در
  (13) مورد توجه ارار دهد خالای حقوق بشریاحمای  از بنیا  های 

زمینه جنگ وحمالت نظامی به عنوا  جوازی برای مشروعی  توس    در
پیشوریرانه،  عادالنوه، جنوگ به زوراز چندین شیوه بازدارنده مانند: جنگ

 مشوروع، امنیو  دفواع خووودیا از بازدارنده، دفواع  یا  دستانهپیوش  دفواع
 نظوامی ، مداخلهبوشردوستانه ، موداخله(یعجم مشروع دفاع)  جمعیدسته
 نظوامی دیرر، مداخلوه کوشور در داخولی اتوباع و ما  و جا  حفظ  برای
 نظوامی دیوورر، مداخلوه کووشور در شووورشیا  سرکو  به کمک  برای
جویانوه اسوتفاده طلب و اادام تالفیاستقال   هاینهض   به  کمک  برای

  می شود 
شوود و عنوا  بشر دوستانه موى مداخله داراى ،شرایطى که با تحقق آنها

 :تواند اخالاا  توجیه شود عبارتند ازمى
هنرامى  :نقض فاحش حقوق بشر یا وجود سبب مشروع و عادالنه .1

مملن اس ، مداخله یک دول  در امور داخلوى دولو  دیرور مجواز 
شناخته شود که در المرو دول  مورد مداخله نقوض فواحش حقووق 

ات  عام یا شلنجه در مقیاس وسیع صورت گیورد،   اساسى بشر مث 
 (  14)  کندبه نحوى که وجدا  عمومى را جریحه دار مى

بوراى ایون کوه مداخلوه،  : هوجود اصد و نیّ  صرفا  انسا  دوستان .2
بتواند داراى عنوا  بشر دوستانه یا انسا  دوسوتانه و اخالاوى تلقّوى 

منحصرا  داراى اصد  ،شود، الزم اس  دول  یا دولتهاى مداخله کننده
 ( 15) دوستانه باشندانسا 



   ی حقوق بشربنیان های اخالقی در صورت نقض فاحش و گسترده های تجویز توسل به زور معیار  : و همکاران سیدباقر میرعباسیدکتر  
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شلس  کوششهاى مسالم  آمیز و اادام بوه مداخلوه بوه عنووا   .3
پذیر اس  که مذاکرات مداخله توجیه  تنها در صورتى  :آخرین راه چاره

به بون بسو  رسویده باشود و راههواى دیرورى چوو  تحریمهواى 
 ااتصادى منجر به تواف نقض حقوق بشر نشده باشد 

یلوى دیرور از پویش شورطهاى  : ماى مثب  اادامات نظامىرنود .4
مداخله بشر دوستانه آ  اس  که چشم انداز آ  مثب  باشد، احتموا  

د، پیش بینى شود از نقض حقوق بشر جلوگیرى به تأثیر آ  اوى باش
  عم  خواهد آمد  آثار مثب  آ  بسیار بیشتر از آثار مخر  باشد

وسع ، مدت و شودّت مداخلوه :  هدف   تناسب ابزار مورد استفاده با .5
نظامى، باید بوراى نجوات اربانیوا  و پیشوریرى از فجوایع در حوا  

  ارتلا  ضرورى باشد
منشور به نظر می رسد که هی  یک از دول  های عضو با استناد به مواد 

مرجع  صدورجواز توسو  بوه زور سوازما   حق استفاده از زور را ندارند و
با نظر اکثری  اعضا این املا  رادر شرایط  همل  وشورای امنی  اس  ک

 خاص می دهد 
 

 حاکمیت کشورها توسل به زور و
نثی شد  دفاع مشروع در و مست با ممنوعی  کلی تهدید و توس  به زور،

از این ااعده، هر توس  به زوردیرری باید حتموا بوا   برابر حمله مسلحانه
مللرد حوداا  عمجوز شورای امنی  تح  فص  هفتم منشور باشود اموا

برخی دول  های عضو این سازما  بدین سم  بوده که توسو  بوه زور 
 ولی  حمای  یشدستانه ، دفاع پیش گیرانه و مسدر مواردی مانند دفاع پ

را نیز درزمره مستثنیات بر ااعده ممنوعی  توس  بوه زور و بوی نیواز از 
اصولی  کسب مجو ز شورای امنی  المداد نمایند  به نظر می رسد نقطوه

در موضوع دفاع پیشریرانه،  اعالم رسومی اتخواذ ایون سیاسو  توسوط 
دول  آمریلا و سپس اجرای عملی آ  در گسترد ه ترین شول  مملون 

دو جنگ تمام عیار بود که هر دو به سرنرونی دول  حاکم در کشوور در  
یلی دیرر از مواردی که حد ااو  از دیودگاه برخوی    مورد حمله انجامید

زور ایجواد   جدیدی در ااعده ممنوعی  توس  بوه  استثنای   توانسته اس
دکترین »مس ولی  حمای «اس   اهمی  این موضوع را از آنجا می   کند
بهتر درک کرد که تهواجم نیروهوای غربوی بودو  مجووز شوورای توا   

وزوو در برابور حموالت امنی  به صربستا  به بهانه حمای  از موردم کو
جسوتا  بوه بهانوه روسیه در خواک گر  یو یا اادام نظام نیروهای صر   

حمای  از مردم اوستیا و آبخازیا  نیز تح  همین عنوا  ارارموی گیورد  
(16) 

حقوای، حاکمی  مطلق دول  ها در سورزمین تحو  شاخصه ویژه نظام  
 2مواده  7کنتر  آنهاس  که در االب اص  عدم مداخلوه، مقورر در بنود 

 نقوض به منجر زور  به  توس دموار  از  منشور، تثبی  شده اس  دربسیاری
 کشوورهای حملوه در طوریله به اس  سیاسی استقال  و ارضی  تمامی 
 اورار  تجاوز  مورد  دوکشور  این  ضیار  ،تمامی   وافغانستا   عراق  به  متحد

همچنوین  دچار تردید می کند   را  به زور  گرف  این امر مشروعی  توس 
اخالاوی اسو    نقض معیارهای  یلی از دالی  ممنوعی  توس  به زور ،

وااع استدال  طرفدارا   منع توس  به زور ایون اسو  کوه دولتهوا از در

از اینله   پیشطریق  مذاکره ،منااشات خودرا ح  نمایند  وتوس  به زور  
معیارهای اخالای نیز با   نباشداز جنبه حقوای با اواعد بین المللی سازگار 

زور با    که توس  بهالبا این استد  در پاره ای موارد دولتهادر تضاد اس 
اهداف اخالای انجام شده اس  سوعی در توجیوه نقوض توسو  بوه زور 

 ،نقوض زور بوه توسو  با  مخالف   دالی   از  بنابراین یلی  (  17)   هستند
 اسو  حواکم المل  بین روابط در که معیارهایی  اس   اخالای  معیارهای
  کنند می پیروی معیارها این از کمابیش وکشورها

 

 در جواز توسل به زورت نقش شورای امنی
المللی در خارج از مووارد این اص  اساسی که توس  به زور در روابط بین

جوز صریح از سووی شوورای اعما  حق دفاع مشروع مستلزم )کسب( م 
امنی  اس  مورد پذیرش کشورهای عضو سازما  مل  متحد ارار گرفته 

  اجازه صریح شورای امنیو  بدو رهاگروهی از کشواما متاسفانه    اس    
سازما  مل  متحد از نقض حاکمی  بور پایوه ااودام بشردوسوتانه دفواع 

یلوی از مهوم تورین علو  ایون این امر دالی  گوناگونی داش      کردند 
 اعما  حق وتو توسط اعضوای دائوم شوورای امنیو   چالش را می توا 

  ارار بریرد نمی تواند در دفاع از حقوق انسانی مورداستفاده  دانس  که
 شورایطی هور تح  زور به تهدید که معتقدند کشورها اکثری  گرچه

 صلح حفظ هدف  با تهدید که اند مدعی چندکشور اما باشد، می ممنوع

نقوض» اواعود   سورکو  یوا نقوض از ممانع  المللی و بین امنی  و
 موضوعی چنوین نیوز   برخی محققوا نیس  اانونی غیر «لزوما 13آمره

 کوه نودارد وجوود دلیلی د،نگیر می نتیجه خود مطالعات در آنها د ندار

 کشورها، رویه لحا  نمود  با .باشد اانونی غیر همواره زور، به تهدید

 کوه نیسو  معیاری یرانه منشور، 2ماده 4بند  که ندنک می ادعا آنها

 موی ارزیوابی را زور بوه تهدید یک بود  اانونی آ  اساس کشورهابر

 اوانونی را تهدیود شورایط، تح  این دارند، ای تم کشورها (5).نمایند

 :بدانند
 تعیین حق آنله به مشروط  باشند، خود امنی  از دفاع به مجبور .1

 نرردد  نقض کشورهدف  داخلی سرنوش 

   مجبور به استیفا  یک حق تضییع شده باشند .2

بنابراین اگر چه در اانو  تصریح شده که جواز توس  بوه زور در شورایط 
و بنیا  های اخالای آ  بایود توسوط شوورای امنیو    نقض حقوق بشر

شوورای  صادر شود اما در عم  کشورها گواه خودسورانه و بودو  مجووز
 وارد عم  می شوند  امنی 

  

 نقض بنیان های اخالقی حقوق بشر 
نوع بشر،  اتیح یاس  که برا  یریناپذو انتقا  نیادیحقوق بن،حقوق بشر

اسوناد و   م،یها، مفواهاز ارزش  یاهمجموع  یعنی  شود؛یدانسته م   یاساس
 یاز مقام، منزل  و کرام  انسان  یسازوکارها اس  که موضوعشا  حما

 و سیاسوی  المللوی حقووق مودنیمیثواق بین  4( مواده  2بند )  (18)اس  
 انحوراف  غیراابو  عنوا  حووقوقر را بووه( شماری از حقوق بشو1966)

العاده عمومی در کشور، تعلیوق قحتی بروز وضعی  فو  که  کندمی  المداد



 ی حقوق بشربنیان های اخالقی در صورت نقض فاحش و گسترده های تجویز توسل به زور  معیار : و همکاران سیدباقر میرعباسی  ردکت
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نماید  این حوقوق از جومله شوام  حوق اجرای آ  حقوق را توجیه نومی

بنیوا  هوای هموا   اینها در وااوع .باشدحیات و ممنوعی  شلنجه می
 هوستند که توح  هوی  شرایطی نباید از آنها تخطوی جسو    اخالای  

 قرش فیلسوفانه به حقودید روشنفلرانه به انسانی  ، نشات گرفته از نر
طبیعی  اس  که برابری انسا  ها و حقوق الینفک آنها را صرفا به دلی  
انسانی  آنها و نه به دلی  دیرری ابو  دارند  حقوق بشر در جسوتجوی 

و   انی برای حمایو  از حقووق بشور در برابور سون  هوایک اخالق جه 
 ( 19باورهای اومی و نژادی و     اس  )

های خود بارها و بارها به نقض اطعنامه  در  شورای امنی رغم اینله  علی
حقوق بشر اسوتناد کورده، ولی هنوز معیار دایقی از اینله چه موضوعاتی 

ضه نولرده اسو   البته شود عوردار شد  وجدا  بشری میباعث جریحه
کشی و نیز اورار گورفتن برخوی اعموا  در زموره به مفهوم نس  توجه  با

المللی کیفوری های دادگاههای بینبوشری  طبق اساسنامه  جرایم عولیه
نقض بنیا  های اخالای حقووق  توا  مصادیق)موا  و دائم( مسلما  می

، اخراج، انتقا  اجبواری گرفتن بردگی، بوهرا شام  اوت ، نوابودی  بشری
جمعیوو ، محبوووس کوورد ، محووروم کوورد  شوودید دیرووری از آزادی 

، اذیو  و آزار، نوواپدید کورد    51جوونسی، شلنجه، خشون   14جسمانی
دانسو  ،  اعما  غیرانسانی مشابه اسو   و سایر  اجباری ، تبعیض نژادی

 بشورشهروندا  به هر شللی نقض حقوق محروم کرد     همچنین   (20)
سورکو  سیاسوی، تبعویض هوای   موواردی چوو   محسو  موی شوود 

)موذهبی،  و تحمو  در برخوورد بوا االیو  هوا  61اجتماعی، عدم رواداری
در زموره ایون مووارد به حاشیه راند  هر گونوه صودای مخوالف   (نژادی
  هستند

 

 گیرینتیجه
 2(  مواده 4توسوط دولتهوا در بنود )ممنوعی  توس  یک جانبه بوه زور  

منشور مل  متحد چنین بیا  شده اس : کلیه اعضا اختالفات بین المللی 
ح و امنیو  بوین خود را با شیوه های مسالم  آمیز به صوورتی کوه صول

المللی و عدال  به خطر نیفتد ح  و فص  خواهنود کورد این ااعوده بوه 
ما  ملو  الزم عنوا  ااعوده آموره بورای هموه کشوورهای عضوو سواز

وبر همین مبنوا هوی  کشووری حوق تعورض بوه حاکمیو  االجراس   
وتمامی  ارضی سایر کشورهاراندارد اما در شرایطی تجویز توس  بوه زور 

فاحش و گسترده حقوق بشر موی توانود از مسوتندات و   در صورت نقض
مقررات حقوق بین المل  عمومی تبعی  نماید صرف نظر از اهمی  ماده 

منشور سازما  مل  متحد که توسو  بوه اووای اهریوه و ااودام زور   51
گرایانه یک جانبه را در اعما  حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و 

مسلمانه مجاز دانسته اس  استفاده از زور   یا دسته جمعی در مقاب  حمله
بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصواری در اختیوار سوازما  ملو  

مداخلوه بشور دوسوتانه و توسو  بوه زور تنهوادر  فته اس  متحد ارار گر
صورتی می تواند مجاز تلقی شود که شورای امنی  سازما  ملو  متحود 

شخی  دهد و آنرا مغایر با نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را ت
صلح و امنی  بین المللی بداند که آنرا به طور جدی تهدید می کنود  بوه 

هایتا  اادامات اجباری بوه منظوور جلووگیری از نحوی که شورای امنی  ن
این تخلفات را مجازمی سازد  بنابراین توس  به زوری که شوام  تهدیود 

شورای امنی  باشد، نقو   یبدو  مجوز رسم  به زور و یا استفاده از زور
عمومی به عنووا    اخالق  ور سازما  مل  محسو  می گردد نشصریح م 

بوا هودف بررسوی شوناخ   وشوری،  محدودیتی بر حقوق و آزادیهوای ب
ای این موضوع در سیاق مباحث نظری حقووق بشور بور مبنوای   شناسه
هوای کانو  و نقودهای متوأخر وارد بور آ  در راسوتای ترسویم   اندیشه
عمومی  اخالقنی  جمعی در تبیین اواعد الدی میانه بر مبنای عقرویلر

م بوین و همچنین تحلی  جایراه حقوای و کوارکرد ایون مفهووم در نظوا
المللی حقوق بشر و حقوق داخلی به منظور تبیین شرایط اانونروذاری در 

عموومی  اخوالقروند تصویب اوانین محدودی  ساز مبتنی بر مقتضیات 

یلی از مواردی که مجوزی بورای توسو  بوه زور  .صورت پذیرفته اس 
عدم رعای  استانداردهای حقوق بشری بوه گونوه ای محسو  می شود  

عه بشری را جریحه دار نماید نقض فواحش حقووق بشور که وجدا  جام 
( 1966) و سیاسوی المللی حقووق مودنیمیثاق بین  4( ماده  2بند )  اس  

 الموداد  انحوراف   غیراابو   قعنوا  حووقوشماری از حقوق بشور را بووه
العاده عمومی در کشور، تعلیق اجورای حتی بروز وضعی  فوق  که  کندمی

نماید  این حوقوق از جومله شام  حق حیوات و نومیآ  حقوق را توجیه 

هما  حقوق اساسی هووستند  اینها در وااع .باشدممنوعی  شلنجه می
منظوور از نقوض   جسو    که توح  هوی  شرایطی نباید از آنها تخطوی

گورفتن،  بردگی، بووهشام  اوت ، نووابودی فاحش و گسترده حقوق بشر
اخراج، انتقا  اجباری جمعی ، محبووس کورد ، محوروم کورد  شودید 
دیروری از آزادی جسومانی، شوولنجه، خشوون  جوونسی، اذیوو  و آزار، 

ه اعما  غیرانسوانی مشواب  و سایر  نواپدید کرد  اجباری ، تبعیض نژادی
بشر، امروزه از نظور موواهی  توا  گف  حقوق بنیادین بنابراین می  اس 

های اطعناموه در رغم اینله شورای امنیو علی .اوواعدی آموره هستند
خود بارها و بارها به نقض حقوق بشر اسوتناد کورده، ولوی هنووز معیوار 

دار شود  وجودا  بشوری دایقی از اینله چه موضوعاتی باعوث جریحوه
 ود عورضه نولرده اسو شمی

ی  سازما  مل  متحود،عمللرد حوداا  برخوی در دهه های پس از تشل
دول  های عضو این سازما  بدین سوم  بووده کوه توسو  بوه زور در 
از مواردی مانند دفاع پیشدستانه ، دفاع پیش گیرانه و مس ولی  حمایو  

 را نیوز درزموره مسوتثنیات بور ااعودهبنیا  های اخالاوی حقووق بشور  
ز شورای امنیو  الموداد  ممنوعی  توس  به زور و بی نیاز از کسب مجو

 نمایند
از بنیاهوای   »مسو ولی  حمایو نمونه هایی ازتوس  بوه زور بوه دلیو   

تهاجم نیروهای غربی بودو  مجووز عبارتس  از    «اخالای حقوق بشری
شورای امنی  به صربستا  به بهانوه حمایو  از موردم کووزوو در برابور 

روهای صر ،و یا اادام نظامی روسیه در خاک گرجسوتا  بوه حمالت نی
   بهانه حمای  از مردم اوستیا و آبخازیا  

معیار هایی مانند حمایو  از حقووق   به طورکلی می توا  گف     نابراینب
دفاع مشروع و حفظ صلح و امنیو    و حفظ بنیا  های اخالای آ ،  بشر



   ی حقوق بشربنیان های اخالقی در صورت نقض فاحش و گسترده های تجویز توسل به زور معیار  : و همکاران سیدباقر میرعباسیدکتر  
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ظور گرفتوه شوود  البتوه بوه بین المللی می تواند برای توس  به زور در ن
و  شرط آ  که در فرایند توس  به زور مقررات بشر دوستانه رعای  شوود

آثار حقوای چنین توس  به زوری باید تحقق عودال  و کرامو  انسوانی 
تا   اادامات توس  به زوربسیاری بر این باورند که آثار    متاسفانه  اما  باشد

 گرفتوه تنهوا منجور بوه  کنو  که به بهانه حمای  از حقوق بشر صوورت
و آسیب به بنیا  های اخالای حقوق بشر شده اسو  گسترش خشون   

بنابراین راهلاری باید اندیشیده شود کوه کشوورها نتواننود خودسورانه و 
زم حاکمی  دیرر کشورها را تهیدی کننود حتوی بوه بدو  مجوز های ال

  بهانه حمای  از بنیا  های اخالای حقوق بشری

 

                 قیخالا  یمالحظهها
موضوعات اخالاوی همچوو ؛ سورا  ادبوی، رضوای  آگاهانوه؛ انتشوار 

  اندارارگرفته  موردتوجهچندگانه و     در پژوهش حاضر 
 

 هنام اژهو
 Human right .1 حقوق بشر

 Ethical society .2 جامعه اخالای

 Ethical principles .3 اصو  اخالای

 Justice .4 عدال 

 Freedom of expression .5 آزادی بیا 

 Freedom of thought .6 آزادی فلر

 Coercion .7 توس  به زور

 Human dignity .8 کرام  انسانی

 Charter of the United Nations .9 منشور سازما  مل  متحد

 International law .10 المل حقوق بین 

 Rape war .11 جنگ تجاوزکارانه

 Crime against humanity .12 جرم علیه بشری 

 Jus cogens .13 هاواعد آمر

 Physical freedom .14 آزادی جسمانی

 Sexual violence .15 خشون  جنسی

 Oleranct .16 عدم رواداری
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