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 دیباچه

  را ما بخشید جان آنکه نام به

 از ناشی مصائب دردمند و درگیر هنوز آن مردمان و جهان حالیکه در ۱4۰۰ اسفندماه چهارم ،2۰22 سال فوریه 24 در

 اوکراین به روسیه تهاجم با و برخاست خاکی کره از بخشی در جنگ جغد ناله بودند، ۱۹-کووید عالمگیر بیماری

 در کرونا بحران آثار که بود شرایطی در رویداد این تلخی .خورد ورق الملل بین روابط تاریخ دفتر از دیگری گبر

 های بارقه عالمان، کوشش و پزشکی های پیشرفت با ولیکن فاحش آن از قبل سال دو در مردم زندگی بر مختلف وجوه

 .داد می را بهتری روزهای نوید آنان دل در آن از رهایی و امید

 بلکه ادامه تنها نه امروز به تا  که شد آغاز دوم جهانی جنگ پایان از پس ایام ترین بحرانی از یکی  تهاجم نای دنبال به

 مردم از نفر ها میلیون زندگی تهاجم، متعاقب .دارد وجود ای هسته های سالح کاربرد تهدید با حتی آن گسترش خوف

 نفر هزار هشت فقط رسمی آمار براساس .گرفت قرار تاثیر تحت جهان نقاط همه در بلکه درگیر کشور دو  در تنها نه

 کشته نظامی هزار  هزاران .اند غلتیده خون در پیشرفته جنگی ادوات کاربرد و نظامی حمالت براساس عادی مردم

 ترهگس در جنگ آثار و انتظار از فراتر مادی خسارات .هستند پناهنده و آواره عادی مردم از زیادی تعداد و اندشده

 .است قرارداده نقض مورد  جهان مناطق در را کودک و مرد و زن نفر  ها میلیون  غذایی امنیت وسیعی

 از یکی که بود متحد ملل منشور اصول آشکار نقض امنیت، شورای دائم عضو بزرگ دولت عنوان به روسیه عمل

 یک .باشد می وتو حق دارای شده تهشناخ بزرگ قدرت یک توسط متحد ملل سازمان تشکیل از بعد موارد مهمترین

 چالش به بر عالوه و  گرفت نشانه را  سازمان این عضو دولت یک ارضی تمامیت و حاکمیت امنیت، شورای دائم عضو

 شورای مشروعیت و اعتبار جهانی، تالش سالها حاصل المللی بین بشردوستانه حقوق و جنگ حقوق موازین کشیدن

 .داد قرار تهدید مورد یشترب را سازمان رکین رکن امنیت

 در متخصص کارشناسان عالمان، کارگزاران، المللی،بین های سازمان ،دولتها از اعم جهانی جامعه گذشته سال طول در

  حجم آن کنار در داده، نشان العملعکس مختلف های قالب در تهاجم این به نسبت المللبین روابط و حقوق  زمینه

 انجمن سیاسی و حقوقی وگویگفت تاالر در نیز کوشش این از بخشی .است شده تولید رینوشتا ادبیات از وسیعی

 تهاجم، آغاز همان از .گیرد قرار عنایت مورد تواند می ادبیات این در جمعی همت با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی

 نه البته و تهاجم این سالگرد در اکنون .کردند مزین را  تاالر خود مقاالت با عالقمند و برجسته پژوهشگران از تعدادی

 قرارمی دسترس در وحال بندی ترتیب تدوین، ای مجموعه در تاالر در منتشره مقاالت مجموعه آن، گرامیداشت در

  .گیرد
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 عسکری پوریا دکتر ارجمند و توانا استاد فرزندعزیز، از متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن نام به دارم وظیفه

 زنده را تاالر  شرایط و ایام همه در فراوان  کوشش و جهد عالقمندی، با  که تاالر گرامی سردبیر و انجمن معزز رکلدبی

 عزیز فرزندان از .نمایم قدردانی و سپاسگزاری قلب صمیم از دارند مقاالت انتشار در عمده سهم و کرده هدایت پویا و

 دکتر ،ربذا وحید دکتر نژاد، حسین کتایون دکتر نوروزی، حسین دکتر نی،امی اعظم دکتر تاالر دبیران شورای توانمند و

 را مقاالت خود  تالش و علمی وسواس و دقت  عالقمندی، با که الهیجانی شمس دکترعلیرضا و عبدالهی، محمدعلی

 عزیزی ژوهشگرانپ و اساتید مشارکت و عالقمندی همیشه مانند انجمن .نمایم می وافر سپاسگزاری قلبا نمودند، داوری

 را خود خالصانه تشکر مراتب و نهاده ارج اند وردهآدر تحریر رشته به تاالر برای را ارزشمندی مقاالت سخاوت با که

 عالیق، سبقه، با نویسندگان از وسیعی طیف وجود از حاکی مجموعه  محتوی و فهرست به  نگاهی .دارد می تقدیم

 و عزیز همکار و فرزند از .برخوردارند علمی ارزش از همگی که باشد یم تقریرات در متفاوت نگرشهای و سالیق،

 این تدوین در بلکه سال طول در مقاالت انتشار در تنها نه خود، کوشش و لطف با که پازدار اعظم خانم انجمن وزین

  .نمایممی سپاسگزاری اند،داشته مهم سهم مجموعه

 علمی جامعه در توجه خور در سهمی خود اجتماعی مسئولیت و ساسنامها اهداف به عنایت با که است امیدوار انجمن 

 فراوان آموخته های درس قطع بطور  که رویدادی .۱باشد داشته المللیبین مهم رویداد این تحلیل و تبیین برای کشور

 بالی از یندهآ هاینسل داشتن مصون برای متحد ملل سازمان .دارد جهان  تاریخ و بشریت متحد، ملل سازمان برای

 .است نشده رها هاسال این در جنگ بلیّه از بشریت  که دریغ و افسوس .شد تاسیس پیش سال هفت و هفتاد در جنگ

 پایان برای تجربه این انبان حال دارد؛  هابحران  برخی حل برای تجاربی و زیسته هاجنگ با فعالیت آغاز از سازمان  این

 موضوع خود و مبهم آینده .است جهانی انتظار مورد آن پاسخ و امروز اساسی سئوال آید، بکار چگونه جنگ این

  .است بسیار پژوهش

 

 .خواستارم متعال خداوند از را همگان توفیق

 مصفا نسرین

 انجمن یسئر

 

 

                                                 
 دکتر اساتید شرکت با ۱4۰۰ اسفند ۱۱ چهارشنبه تاریخ در را الملل بین وروابط منظرحقوق از اوکراین تحوالت عنوان با تخصصی نشست انجمن، ۱

 .فرمایید مراجعه اینجا به نشست گزارش مطالعه برای .برگزارکرد نوری علیرضا ودکتر دکترستارعزیزی سواری، حسن

https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB/
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 رو؟ پیش نظمی و متحد ملل سازمان

 تهران دانشگاه استاد – صفام نسرین دکتر

 

 عضو جهانی بزرگ هایقدرت مبارزه و تالش گرروایت ،تاسیس ابتدای از متحد ملل سازمان پنهان و آشکار تاریخ

 و سازیتصمیم قواعد، و هنجارها ترویج و خلق .است منشور در شده بینیشپی «نظم» حفظ برای امنیت شورای دائم

 با کشمکش در  خویش، وجایگاه المللیبین نظم مراتب سلسله استمرار برای هاآن از دفاع و فرآیندها در گیریتصمیم

 آینه خود کشمکش، ینا .است بوده «نظم»  این تغییر جهت علمی و مدنی نهادهای دولتها،  بازیگران؛ دیگر خواسته

 .هاستقدرت برابری عدم یعنی المللیبین نظم  بنیادین هایخصیصه از یکی

 .است کرده بدل اصل یک به را آن در تعارض عدم که است ثبات حفظ اهمیت و نظم ماهیت بر تاکید تفکر، این مبداء

 هاخواسته که است حالی در این .بود نابرابر وضع تغییر برای هاتالش با مقابله و مخالفت توجیه هامدت تا اصل، این

 تحول بازتعریف، جدید، تفسیر برای تالشی بلکه نیست، هاهنجار به اعتراض یا و مقاومت طریق از «نظم» تغییر جهت

 اشتباهات پذیرش یا و ساختارها، در توازن برای کوشش جدید، اصالحات بردپیش فرآیندها، وسعت گسترش مفاهیم،

 .است تاریخی

 نظم در تغییر خواهان آن، جایگزین عنوان به متحد ملل سازمان و ملل، جامعه میثاق ادامه در متحد ملل منشور روح

 گرچه .بود آنها نهادی نماد و دوم جهانی جنگ در پیروز مستقل کشورهای میان همکاری دنبال به بلکه نبود، المللیبین

 در ریشه المللیبین هایسازمان نقش اصل در و رویکردها و هابنیان ولی آید، حساب به  جدیدی نظم ظاهرشاید در

 موازین دربرگیرنده منشور همکاری، این به نیل جهت .دارد همکاری ترویج گسترش و نوزدهم قرن جهانی سیاست

 حال، عین در .است المللیبین شدهپذیرفته مهم اصول دیگر و اساسی، هایآزادی بشر، حقوق کشورها، برابر حاکمیت

 های سرزمین میهاعال یازدهم فصل یا و امنیت، شورای وظایف به مربوط پنج فصل در صریحا و سند این ذات

 در قدرت پنهان و پیدا روابط بازتولید خود استعمار، مدیریت در المللیبین قیمومیت نظام دوازدهم فصل یا خودمختار،

 پایان و استعمار قید از هاسرزمین کثیر تعداد رهایی و دوم جهانی جنگ از بعد تحوالت پیامد .است تاریخی اعصار

 متحد، ملل سازمان نظم در آن نابرابری جلوه ترین مهم حال میالدی، ۱۹۹4 سال از نآ تعلیق و قیمومیت شورای وظایف

 .است جهانی واقعیات با آن ترکیب بودن نامتجانس بعد و دائمی، اعضای وتو حق و امنیت شورای

 معموال ات،انتقاد این .است متحد ملل سازمان از انتقادات آغاز نقطه معموال بزرگ، هایقدرت برای امتیازاتی چنین

 .شود می بیان بشری مشترک عالئق متعدد هایزمینه در متحد ملل سازمان دستاوردهای دیگر درک و توجه بدون

 قائل تفاوت  برسازمان آن اثرات و منشور به عمل در بزرگ هایقدرت نقش و متحد ملل عملکرد میان باید می ولیکن

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691157955/no-enchanted-palace
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2iKL7zr3kl0C&oi=fnd&pg=PR9&ots=W3T5Gh0VPo&sig=YEVun3zhMFYNNbS_UOJTjq0bBy0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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 نه و سازمان مشروعیت حفظ به توانستمی آن، اهداف مشروعیت به تعنای با متحد ملل آرمان به تعهد و وفاداری :شد

 .شود واقع ثمر مثمر تواندمی 2۷ ماده ویژه به منشور پنجم فصل مفاد به عنایت و توجه .شود منجر آن بحران یا کاهش

 .اندزده دامن متحد ملل مشروعیت بحران و چالش به موسس بزرگ هایقدرت اعمال دیگری، تهدید هر از بیش

 هایرویه و تصمیمات با گزینشی برخورد .است مصادیق این از یکی شد، گفته ترپیش که طورهمان وتو، حق از استفاده

 .است آن معمول حقوقی هایرویه از سوءاستفاده  گرایی، جانبه ویک اقدامات در آن گاهبی و گاه انکار امنیت، شورای

 صورت به تنها امروز به تا که آورده فراهم را امنیت شورای در صالحاتا برای درخواست مجال رویکردهایی، چنین

 ارائه غیردولتی، هایسازمان نظرات از مندیبهره و استماع مانند هارویه برخی اتخاذ .است شده اجابت حداقلی و شکلی

 هنجارسازی و مسلحانه، تمخاصما در کودکان و زنان به توجه مانند المللی بین امنیت و صلح تهدیدات از موسع تفسیر

 بر شگرفی تاثیر ولی اند،بوده موثر موردنظر نظم نمایش و چینش در شاید که اندبوده اقدامات از برخی آن، تبع به

 .اندنداشته آن وعملکرد ماهیت

 میراث به نتوامی را متحد ملل سازمان درون نظم در تغییر برای خواست ریشه المللی،بین جامعه جاری تحوالت کنار در

 سوی از امنیت شورای دائم اعضای متوجه تعهدات رعایت عدم .دانست هاامپراطوری یادگارعصر و استعماری مدیریت

 دیگر ایگونه به را خود که است میراث این هایجلوه جمله از قهرآمیز، گاه و جانبهیک اقدامات چنینهم و آنان

 اشغال خاورمیانه، در فرانسه و انگلیس نقش الجزایر، مردم مبارزات با اجههمو در فرانسه اقدامات .نمایندمی بازتولید

 کنار در .هستند بارز مصادیق این جمله از اوکراین به روسیه تهاجم آن آخرین و آمریکا، متحده ایاالت سوی از عراق

 حقوق لوای در المللینبی نظم به تعرض مصداق را لیبی و کوزوو چون مسائلی در شورا رویکردهای نیز ایعده آن،

 هستیم؛ مطلع آن از علنی و آشکار  اعمال و روایات در که هستند اقداماتی از بخشی تنها هااین .دانندمی المللبین

 مسائلی جمله از غیره، و کار دستور در نفوذ اداره، هایرویه بر تسلط خاص، امتیازات از استفاده مخفی، مذاکرات

 .بود نخواهد میسر هاآن  از درک و آگاهی مدیدی مدت تا که هستند

 جهت متحد ملل منشور .باشد انتقاد محل خود امنیت، شورای دائم اعضای بزرگ، هایقدرت بر مرقومه این توجه شاید

 نزد در و منشور در ولیکن .است متکی خود ارکان همه آفرینینقش و اعضا همه همکاری به خویش، هایآرمان تحقق

 امنیت و صلح حفظ برای اولیه مسیولیت که است امنیت شورای آن، شناسنامه و رکین رکن هان،ج عمومی افکار

 هایبزنگاه در .است کرده بدل متحد ملل مشروعیت سنجش معیارهای از یکی به را آن ،«مردمان ما» برای المللیبین

 و ساختار قدرت، توزیع هایونیدگرگ در ریشه معموال مزمن رنج و مشروعیت چالش یادشده، مصادیق مانند خاص،

 چند در رسد نمی بنظر .دارد شورا اقدامات برای تقاضا افزایش و هنجارها، از عضو دول تبعیت عدم گیری،تصمیم رویه

  نکرده ایفا ( منفعل یا منفی، یا مثبت) نقشی نحوی به آن در امنیت شورای که برد نام رویدادی از  بتوان گذشته دهه
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 نظم و المللبین سیاست مرکز  هنوز که داشت بایداذعان ولیکن .باشد نداشته المللیبین نظم برای یشوب کم وتبعاتی

 یا «کجاست؟ امنیت شورای» سئوال کماکان آن، مشروعیت چالش وجود با و آیدمی حساب به الملل،بین حقوق

 .تاس جهان در صلح پویندگان برای قدرتمند پژواکی «کند؟می چه امنیت شورای»

 کارگزاران و رهبران گفتمان و المللیبین هایسازمان ادبیات از بخشی امنیت شورای  گونه ژانوس چهره تفسیر و بیان

 این .نکنند انتقاد آن اعضای یا و شورا گذشته از  سخنرانانی  که شودمی یافت شورا از نشستی کمتر .است جهان سیاسی

 از اعم المللبین روابط مختلف نظریات پرتو در متعددی مکتوبات ارد.د اهمیت هاگفتمان تحلیل و ادبیات توسعه

 جامعه عینی نیاز به پاسخی کدامهیچ ولی دارد، وجود فکری هایحلقه دیگر و گرایان سازه نهادگرایان، واقعگرایان،

 است؛ علمی اتمباحث مقتضیات فرای نیازی واکنش، این که چرا .نیست المللبین حقوق نقض به واکنش یعنی بشری

 و صلح نقض که است جهان نقاط اقصی دیگر و آنان همسایگان مخاصمه، طرف های سرزمین مردم برای مبرم نیازی

 توجه  .دارد آنان زندگی برای سوزخانمان و عینی اثری المللی،بین نظم حفظ مشروعیت چالش و المللی، بین امنیت

 .است نیاز این به حداقلی پاسخی نوعی به هاانبحر از گذار و دیدگانآسیب از حمایت به شورا

 در .است المللیبین نظم بر هاآن اثرگذاری توان بزرگ، هایقدرت نقش و امنیت شورای بر مضاعف توجه دیگر جنبه

 مانند) زنندمی جزیی هایآسیب المللیبین نظم به خود رویکردهای با مختلف انحاء به مختلفی کشورهای که حالی

 .است بازیگران دیگر از بیش المللیبین نظم به بزرگ هایقدرت  ضربه توان ولیکن ،(یمن در سعودی ستانعرب نقش

 میراث از ناشی منازعات داخلی، سیاست از متاثر هایجنگ کشورها، دیگر درگیری انگاشتن نادیده معنی به این

 به عنایت با که است اوکراین علیه روسیه اخیر تهاجم تفاوت، این نمونه .نیست بزرگ هایقدرت مداخله یا و استعمار

 را توجهات و بوده سابقهبی نه اگر سابقهکم متحد، ملل امنیت شورای دائم عضو یک سوی از آن ارتکاب گستردگی

 .است کرده معطوف متحد ملل نظم در تغییر لزوم به پیش از بیش

 ملل امنیت شورای دائم عضو ایهسته قدرت یک که هنداشت سابقه دوم، جهانی جنگ از بعد جهانی سیاست تاریخ در

 .بدهد انجام آن علیه نظامی اقدامات چنین ،(اوکراین) متحد ملل عضو یک موجودیت نفی ادعای با (روسیه) متحد

 جهانی سیاست در تاریخی سبقه دارای حائل مناطق یا و بزرگ، هایقدرت استحفاظی یا نفوذ حوزه چون هم هاییایده

 اصول دیگر و حاکمیت استقالل، سرنوشت، تعیین حق با تضاد در یادگار، این .است امپریالیسم دوران از رییادگا و

 و شده موجب را 2۰22 فوریه 2۳ از پس روسیه اقدامات به گسترده واکنش تضاد، این گستره .است المللبین حقوق

 خواسته، این البته .است داده قرار تحول و تغییر ایهدرخواست مرکز در را امنیت شورای جایگاه و متحد ملل درون نظم

 .دارد ترعمیق ایریشه و ترکالن بستری
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 چین خلق جمهوری روزافزون قدرت با المللیبین سطح در جهانی نوین نظم پیدایی هایزمزمه که است سال هایسال

 اقتصادی نوظهور هایقدرت یا و ایمنطقه های قدرت حضور گاه، .است آمده وجود به آمریکا متحده ایاالت مقابل در

 این بروز دیگر هایجرقه نیز ۱۹-کووید گیریهمه شیوع اخیرا و 2۰۰۸ سال مالی بحران .است زده دامن بحث این به

 وجود با و شده تحکیم سابق نظم از بخشی ظاهرا کرونا، گیریعالم رویداد، آخرین مورد در .ستا بوده هازمزمه

 هایفناوری تقویت البته .اندشده ترگسترده سابق هاینابرابری از بخشی دارو، و واکسن تولید در علم رسانییاری

 را المللیبین نظم اساس که چنانآن نه ولی داشته تبعاتی اقتصادی و اجتماعی انسانی، عظیم هایخسران کنار در دیجیتال

 اثرگذاری به که کرونایی جهان .رفت فرو دیگر شوکی به فوریه، 2۳ در روسیه تهاجم با کرونا درگیر جهان .دهد تغییر

 اقدامات تبعات و آن، اقدامات بشری، همکاری نهاد ترینمهم نقش به اکنون کرد،می فکر بحران آن در متحد ملل

 نگاهی باید تغییرات، این ارزیابی در البته .پردازدمی گیریکلش حال در جدید نظم و متحد ملل جایگاه بر روسیه

 سازمان با مرتبط تحوالت با توامان را آن امنیتی نظم در تغییر احتمال و اروپا در تغییرات و تحوالت و داشت ترکالن

 .کرد تحلیل متحد ملل

 آغاز و پایان مورد در پردازیایده جهانی، عهجام و المللیبین بازیگران اعمال و اذهان در ،۱۸۱۵ وین کنگره زمان از

 قرن .است داشته وجود همواره جدید نظم گذاریپایه یا و تغییر قوام، گیری،شکل عطف نقاط جستن و جدید، نظم

 بازیگران رشد و سرد، جنگ پایان ضداستعماری، هایجنبش ملل، جامعه دوران اول، جهانی جنگ دوران زدهم،نو

 ،اول جهانی جنگ از بعد نظم جدید، قرن نظم دهی شکل برای ورزیسیاست و ورزیاندیشه شاهد همگی غیردولت،

 .است بوده سرد جنگ از پس نظم و ،پسااستعماری نظم دوم، جهانی جنگ و  ملل جامعه از بعد نظم

 و نظم یک پایان برای آغازی شاهد آیا است، همراه فراوان انسانی تلفات و رنج و درد با که فعلی، زمانی برهه در حال،

 نیاید، پی در جدیدی نظم اگر چیست؟ جدید نظم مقتضیات شناخت هایمولفه هستیم؟ جدید المللیبین نظم شروع

 اهمیت به نگاهی اب .باشد گشاراه جااین در تواندمی المللبین روابط تاریخ چیست؟ برهه این از آموخته هایدرس

 مسئولیت و حقوقی و اجتماعی عوامل کنار در اقتصاد نقش نظامی، قوای توازن و سیاست بر عالوه اروپا، کنسرت

 موازین سلسه بود؟ خواهند چه جدید نظم حقوقی هایبنیان مثال، عنوان به رو این از .بود مهم زمینه این در هادولت

 آورد؟ خواهند دوام حد چه تا اند،شده خدشه دچار امنیت شورای در استهسال خود که جاری، حقوقی و اخالقی

 و فکری هایبنیان بر اثری چهیمن، و سوریه مانند تربهنزدیک  یا و میالدی، ۹۰ دهه در رواندا مانند فجایعی تجریبات

 گرو در آن شدن گمراه و منازعه مناطق این در بشر حقوق فاحش نقض اومتد داشت؟ خواهد آتی نظم اخالقی

  داشت؟ خواهد آتی نظم هایرویه بر آثاری چه کالن و خرد سیاسی تعامالت

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-12-09/xi-jinpings-new-world-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2021-12-14/end-cyber-anarchy
https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2021-12-14/end-cyber-anarchy
https://www.foreignaffairs.com/articles/west-africa/2022-03-10/un-another-casualty-russias-war
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691208213/the-invention-of-international-order
https://www.bloomsbury.com/us/organizing-the-20thcentury-world-9781350134577/
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691179155/worldmaking-after-empire
https://muse.jhu.edu/article/664953
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 منشور اصالح است بعید .است شرایط اقتضای به تغییر و رسیحساب فعلی، نظم فروپاشی از جلوگیری هایراه از یکی

 گوترپاسخ یا و شفافیت افزایش برای ابتکاراتی شاهد ولیکن باشد پذیرامکان دور حتی یا کنزدی آینده در متحد ملل

 پس «صلح برای اتحاد» قطعنامه جان بی جسم و روح به دمیدن برای تالش در .هستیم وتو حق صاحب هایدولت شدن

 نقش افزایش هدف با را «وتو ابتکار» نام به طرحی اشتاینلیختن دولت ،امنیت شورای در بستبن و اوکراین به تهاجم از

 حمایت مورد نیز عضو دولت ۱۸ سوی از که کرده ارائه امنیت شورای در وتو حق از استفاده ارزیابی در عمومی مجمع

 نظرات تبیین خواستار امنیت، شورای در وتو هر از پس تواندمی عمومی مجمع ابتکار، این اساس بر .است گرفته قرار

 را غیره یا و اساسی تصمیمات مانند وتو، شمول موارد همه ابتکار، این .شود وتو رای و موضوع قبال در مجمع اعضای

 مجمع به تربیش بخشیقدرت امنیت، ایشور کارایی افزایش و منشور اصالح برای ابتکاری خالء در .شودمی شامل

 پیدا افزایش اندک، هرچند وتو، سیاسی هزینه تا گرفته قرار کار دستور در آن مشروعیت به یازیدن دست و عمومی

 افزاییهم ضمن تواندمی طبیعتا ابتکار، این .گردد ترشفاف بزرگ، هایقدرت از فراتر ها،دولت نظرات عرصه و نماید

 البته .بشود گراییچندجانبه تقویت و متحد ملل اعضای تربیش مشارکت موجب متحد، ملل اصلی نک رو دو میان

 .است نامعلوم کماکان طرح این سرنوشت و اثرگذاری

 در سیاستی، و عملی هایجنبه بر تمرکز و المللی،بین نظم در موثر نهادهای و متحد ملل سازمان تقویت به توجه کنار در

 به را خود هایاندیشه و تفکرات و واژگان عصر، هر .باشیم جدیدی ابزار نیازمند شاید نیز تحلیلی و پژوهشی عرصه

 مفاهیم به ترموسع نگاهی چنینهم و ،(disorder)  «المللیبین نظمیبی» به باید المللی،بین نظم تحلیل در .دارد دنبال

 در بازیگران شمول لحاظ از Order) (Worldییدنیا نظم یا و (جهانی نظم) Order Global  همچون تحلیلی

 .باشیم داشته توجه آن تبعات و تاریخی هایسبقه و هنجاری، هایتفاوت مختلف، هایعرصه

 شناختی مختلف سطوح و تحلیلی هایعرصه این همه در د،متح ملل امنیت شورای از فراتر واقعی، متحد ملل سازمان

 آن نقش و متحد ملل فعالیت گسترده ابعاد به جانبه همه توجه مطالعه، این هایشیوه از یکی .است بررسی و مطالعه قابل

 مدارک و اداسن ای،منطقه ترتیبات المللی،بین هاینشست چندجانبه، دیپلماسی تسهیل طریق از متفاوت طرق به نظم در

 گاه سازمان، ارکان توسط نگرانی ابراز و  محکومیت واژگان  اخیرکاربرد هایسال که است تاسف موجب .است آن

 در ضبط برای اقدامی حفظ برای و استیصال سر از  گاه که واژگانی .است گشته بدل عمومی افکار تمسخر محل به

 و روسیه جنگ در برنده نبود بر مبنی متحد ملل سازمان ستاصلم ولیکن باتجربه دبیرکل اخیر اظهارات .است تاریخ

 المللی،بین نظم دگرگونی و ،صلح مذاکرات و جنگ تالطم در .است قبیل این از صلح، میز به بازگشت لزوم و اوکراین

 .است بازگشت غیرقابل رنج و انسانی هزینه

https://foreignpolicy.com/2022/03/01/russia-ukraine-war-un-security-council-veto/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2019.1678665
https://www.ft.com/content/567107fa-2760-452b-8452-e656ca5ca478
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 و شاهد متحد، ملل سازمان موضوعات در کار دهه چهار از بیش با پژوهشگر و معلم یک  سطور، این نگارنده برای 

  واژه کاربرد همواره آنکه مانند .دشواراست مشروعیت، و اعتبار بحران با تقال در جان و رمق بی سازمان یک بودن ناظر

 به متحد ملل سازمان برای بوده، مشکل همواره ملل جامعه برای المللی، بین های سازمان ادبیات در مرسوم «شکست»

 سال ۷۶ کنار در المللیبین نهادسازی در ملل جامعه میراث و دستاوردها رو،پیش نظم تحلیل در .است تر مشکل مراتب

 روپیش نظم تحلیل .گیرد قرار توجه مورد باید آن هایآرمان و بشری همکاری فرد به منحصر تجربه در متحد ملل سابقه

 مقابل در و دیگر المللیبین سند صدها بشر، حقوق جهانی اعالمیه متحد، ملل منشور واژگان و گفتمان به توجه بدون

 در استعمار تاریخ به توجهیبی که طورهمان .بود نخواهد میسر بازیگران دایره گستره و تفاسیر تغییر برای هایتالش

 .است غیرممکن آتی نظم و فعلی ظمن درک
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 نیاوکرا و هیروس جنگ یخیتار یها شهیر در کوتاه یدرنگ

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -پویا یعقوبی راد 
 

است و این معنا خود به خوبی گویای واقعیت این سرزمین است. سرزمینی که  سرزمین مرزیاوکراین در لغت به معنای 

به ناچار در مرز میان دو تفکر متضاد قرار گرفته است. از یک سو نزدیک به تفکر اقتدار گرا و بدبین همسایه قدرتمند 

سی خواهانه و لیبرال اروپا قرار دارد و گویی همواره خود یعنی روسیه است و از سوی دیگر در جوار تفکرات دموکرا

باید میان پذیرش یکی از این دو ایدئولوژی دست به انتخاب بزند، انتخابی که نه همواره آسان بوده است و نه الزاما بی 

 هزینه.

. مدت ها است نمود داخلی این تضاد مدت ها است که خود را در سیاست داخلی اوکراین نیز به خوبی نشان داده است

که نبردی داخلی میان احزاب سیاسی اوکراین در جریان است؛ احزابی که هر کدام به نوعی یا وابسته به تفکرات روسیه 

نمونه ای از یک  حزب کمونیست اوکراینو به طور کلی تر شرق هستند و یا در طیف طرفداران غرب قرار می گیرند. 

 در میان احزاب راست افراطی قرار دارد. یآزاد یراست گرا حزبحزب چپ افراطی و طرفدار شرق و 

دو کشور روسیه و اوکراین باید نگاهی تاریخی به  برای درک بهتر ریشه های این اختالفات درونی و البته اختالف میان

به اشغال آلمان نازی درآمد اما  ۱۹44تا  ۱۹4۱وقایع جنگ دوم جهانی بیاندازیم. با شروع جنگ دوم، اوکراین از سال 

تفسیر  این اشغال نظامی از منظر بسیاری از مردم اوکراین به گونه ای آزادی از چنگال دیکتاتوری بی رحم به نام استالین

 :Kiev 1941شد و نیروهای نازی به عنوان نیروهای آزادی بخش مورد استقبال بخشی از مردم اوکراین قرار گرفتند. )

y in the EastHitler's Battle for Supremac) 

آگوست، اوکراین اعالم استقالل نمود و  2۳، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ ۱۹۹۱در نهایت در سال 

به سرعت به سمت ایده های غربی همچون مالکیت خصوصی، بازار آزاد و رقابت تجاری حرکت کرد. فالکتی که 

ربه کرده بودند حتی تا سالها پس از فروپاشی شوروی نیز دست از مردم اوکراین در نتیجه سیاست های کمونیستی تج

گریبان آنان بر نداشت و شاید همین مسئله البته در کنار نبود آزادی های اساسی بشر تحت سیطره حکومت خودکامه 

 ) Theکمونیستی، ریشه های نفرت عمیق گروهی از مردم این سرزمین را نسبت به همسایه شرقی خود توجیه نماید. 

)Underachiever: Ukraine's Economy Since 1991 
سیاست  و با شروع ریاست جمهوری لئونید کوچما، اوضاع اقتصادی رو به بهبود نهاد. کوچما که خود از ۱۹۹4از سال 

مداران نزدیک به شوروی تلقی می شد و در شرق اوکراین مورد تائید طیف وسیعی از طرفداران شوروی بود با 

https://ukrainetrek.com/about-ukraine-overview/ukraine-country-name-origin
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Svoboda_(political_party)
https://chtyvo.org.ua/authors/David_Stahel/Kiev_1941_Hitlers_battle_for_supremacy_in_the_East__en.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/David_Stahel/Kiev_1941_Hitlers_battle_for_supremacy_in_the_East__en.pdf
https://chtyvo.org.ua/authors/David_Stahel/Kiev_1941_Hitlers_battle_for_supremacy_in_the_East__en.pdf
https://carnegieendowment.org/2012/03/09/underachiever-ukraine-s-economy-since-1991-pub-47451
https://carnegieendowment.org/2012/03/09/underachiever-ukraine-s-economy-since-1991-pub-47451
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اقدامات مثبت اقتصادی خود توانست نظر مردم غرب اوکراین را نیز به خود جلب نماید و به طور کلی تر موفق شود تا 

 مغان آن برای مردم اوکراین اغاز دوران رشد اقتصادی بود.موازنه ای منطقی میان شرق و غرب ایجاد نماید که ار

همواره دو نقطه اساسی اختالف میان طرفداران شرق و غرب در اوکراین وجود داشته و این نقاط اختالف یکی مسئله 

عضویت در ناتو و دیگری عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. سیاست مداران طرفدار روسیه همچون ویکتور 

از ریاست جمهوری برکنار  2۰۰4در سال  انقالب نارنجیویچ که با حرکت اعتراضی مردم اوکراین موسوم به یانوکو

ستند. دومین حرکت مردمی بزرگ در اوکراین بعد از گردید از طرفداران عدم عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا ه

بود که این بار نیز بر علیه ویکتور یانوکویچ که در آن زمان مجددا ریاست  2۰۱4انقالب نارنجی، حرکت اعتراضی سال 

جمهوری اوکراین را بر عهده داشت شکل گرفت که منجر به روی کار آمدن خانم یولیا تیموشنکو گردید. 

)Ukraine: Yulia Tymoshenko released as country lurches towards split(  متعاقب این حادثه

همه پرسی باشد زد و در یک  دولت روسیه دست به اشغال شبه جزیره کریمه که دارای بافت جمعیتی روس تبار می

 % از مردم کریمه با الحاق به روسیه موافقت نموده اند.۹۶اعالم نمود که  بحث برانگیز

غال منطقه کریمه، حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین شکلی علنی تر و جدی و اش 2۰۱4پس از اتفاقات سال 

تر به خود گرفت. روسیه بارها اعالم نموده بود حضور نظامی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود تحمل نخواهد کرد و در 

روسیه از جدایی طلبان شرق  برابر نزدیکی روزافزون دولت کی اف به غرب منفعل نخواهد بود. با تشدید حمایت های

اوکراین، وضعیت در این کشور به مرحله ای بحرانی رسید که نتیجه آن آوارگی بیش از یک میلیون نفر و مرگ حدود 

این کشور به ناتو را  رای به الحاق، پارلمان اوکراین 2۰۱4تن بود. متعاقب ادامه این وضعیت، در آخرین ماه سال  2۶۰۰

 صادر نمود. 

در مورد علل اهمیت اوکراین برای روسیه غیر از مسائل ژئوپولیتیک، باید به مسائل اقتصادی نیز توجه ویژه کرد. 

بگونه ای که از این نظر در اروپا کم نظیر  اوکراین بزرگترین کشور اروپاست و دارای معادن ارزشمند بسیاری است

است. همچنین این کشور دروازه ورود انرژی به اروپاست و یکی از مهمترین مناطق استراتژیک در کل جهان است. 

) Are Ukraine's vast naturalبخش قابل توجهی از کل انرژی مصرفی اروپا از طریق اوکراین وارد می شود. 

)?hind Russia's invasionresources a real reason be 
تنش میان روسیه و اوکراین در سالهای اخیر رو به افزایش قابل مالحظه ای نهاد و نهایتا منجر به تصمیم دولت روسیه 

از طرف  2۰22فوریه  24برای حمله نظامی به اوکراین شد. تصمیمی که البته از هفته ها پیش از آغاز عملیات نظامی در 

توسط روسیه صورت  به رسمیت شناختن جمهوری های خودخوانده شرق اوکراینبسیاری پیش بینی شده بود و متعاقب 

گرفت. این اقدام، علی رغم قابل پیش بینی بودن، شوک بزرگی را به کل جهان و مخصوصا قاره اروپا وارد نمود. این 

https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-Orange-Revolution-and-the-Yushchenko-presidency
https://www.theguardian.com/world/2014/feb/22/yulia-tymoshenko-released-ukraine-lurches-split
https://www.nytimes.com/2014/03/18/world/europe/us-imposes-new-sanctions-on-russian-officials.html?hp&_r=0
https://www.nytimes.com/2014/03/18/world/europe/us-imposes-new-sanctions-on-russian-officials.html?hp&_r=0
https://www.nytimes.com/2014/03/18/world/europe/us-imposes-new-sanctions-on-russian-officials.html?hp&_r=0
https://www.nytimes.com/2014/12/24/world/europe/ukraine-parliament-nato-vote.html
https://www.businesstoday.in/latest/world/story/are-ukraines-vast-natural-resources-a-real-reason-behind-russias-invasion-323894-2022-02-25#:~:text=Apart%20from%20natural%20gas%2C%20Ukraine,and%20non%2Dmetallic%20raw%20materials.
https://www.businesstoday.in/latest/world/story/are-ukraines-vast-natural-resources-a-real-reason-behind-russias-invasion-323894-2022-02-25#:~:text=Apart%20from%20natural%20gas%2C%20Ukraine,and%20non%2Dmetallic%20raw%20materials.
https://www.nytimes.com/live/2022/02/21/world/ukraine-russia-putin-biden
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سال به قاره اروپا محسوب می شود و هنوز هم به طور دقیق مشخص نیست فرجام آن به  ۷۷هاجم نظامی پس از اولین ت

کجا ختم خواهد شد. چیزی که قطعی به نظر می رسد آن است که دولت های اروپایی و همچنین ایاالت متحده در 

علیه روسیه خواهند زد، تحریم هایی که کمترین واکنش های پیش بینی شده، دست به اعمال تحریم های گسترده بر 

باید به صورت یکجانبه و چند جانبه اعمال گردند و در هیچ صورتی امکان اعمال آنها از طریق ساز و کار مطرح شده 

در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به علت اعمال حق وتو از سوی روسیه وجود ندارد. همین امر البته موجبات نگرانی 

جامعه بین المللی را فراهم نموده است زیرا اختالفی چنین عمیق میان اعضای شورای امنیت زنگ خطری  های عمیق تر

جدی برای بقای سازمان ملل و در نگاهی کلی تر، صلح جهانی است. در حال حاضر شرایط بگونه ای است که نمی 

آن چه که به نظر از میان اظهارات مقامات توان پیش بینی دقیقی از نتایج تجاوز نظامی روسیه به اوکراین داشت اما 

رسمی اروپایی و امریکایی به گوش می رسد تمایل به برخوردی شدید، متناسب و البته کنترل شده است به گونه ای که 

 امکان شعله ور شدن آتش جنگ خانمان سوز دیگری را فراهم ننماید.
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 ()بخش نخست نیجنگ اوکرا یسالگ کیعملکرد سازمان ملل در 

 سیاسی علوم پژوهشگر –عیسی عادلی

برق آسا ظرف چند روز  "عملیات ویژه نظامی"یک سال از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین که قرار بود با یک 

خاتمه یابد گذشت. با عملکرد ضعیف ارتش روسیه در این جنگ، حاال آن چه از ابرقدرتی برای آن باقی مانده یکی 

ی حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد. سالح هسته ای سالحی بازدارنده است و از سالح هسته ای است و دیگر

این جهت سالحی دفاعی محسوب می شود و در عملیات تهاجمی علیه اوکراین چندان به کار روسیه نیامد. اما حق وتو 

دات فراوانی نسبت به سازمان به روسیه کمک کرد تا مانع یک اجماع جهانی علیه خود شود. همین موضوع منشا انتقا

ملل شد و در نوشته های متعددی مورد بحث قرار گرفت، آن قدر که ممکن است این سوال را به ذهن آوَرَد که اگر در 

یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل که به او به عنوان یکی از قدرت های ضامن صلح و امنیت بین المللی  2۱قرن 

ده شده، قواعد بین الملل را نادیده می گیرد و از زور برای حل اختالف خود با سایرین استفاده جایگاه عضویت دائم دا

 می کند، اساساً وجود چنین سازمانی دیگر چه ضرورتی دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید بین دو رویکرد نظری سنتی و غیرسنتی در مطالعات امنیت بین الملل تمایز قائل شویم. 

تی منطبق با نظریات واقع گرایانه در روابط بین الملل که دولت را مرجع امنیت می دانند است و رویکرد رویکرد سن

غیرسنتی شامل سایر نظریات لیبرالیستی، سازه انگار، انتقادی و غیره است که انسان در آن ها مرجع امنیت است. البته این 

ربانی دولت شود، بلکه آن ها می گویند تعریف امنیت برای فرد بدان معنا نیست که در رویکرد سنتی انسان قرار است ق

معنادار نیست و ناامنی در حوزه های غیردولتی می تواند به سایر حوزه های مطالعاتی مانند مطالعات جرم و جنایت 

ده مطالعات ، انتشارات پژوهشک"امنیت بین الملل"محول شود و از مطالعات امنیت بین الملل جدا گردد.)مایکل شیهان، 

( در چنین پیش زمینه نظری است که می توان گفت انتقادات نسبت به چرایی وجود ۸4، صفحه ۱۳۸۸راهبردی، تهران، 

سازمان بیشتر معطوف به رویکرد امنیتی دولت محور است و سازمان ملل در حوزه امنیت انسانی نهادها و ارکان دیگری 

دهند. به تعبیری می توان گفت، اگر همین سازمان با همه نقصان ها و کاستی دارد که هم چنان به فعالیت خود ادامه می 

هایش وجود نمی داشت، می بایستی امروز تاسیس می شد و جنگ اوکراین ضرورت وجود همین سازمان با همین 

 وضعیت را به طور ویژه در حوزه امنیت انسانی دو چندان کرده است.

این است تا ضمن تایید کاستی هایی در عملکرد سازمان ملل متحد در یک  در این یادداشت )در دو بخش( قصد بر

سالی که از جنگ اوکراین می گذرد، به ویژه در حوزه های سنتی و دولت محور امنیت، جنبه های مثبتی از 
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عملکرد کارکردهای سازمان ملل متحد به طور ویژه در حوزه امنیت انسانی مورد اشاره قرار گیرد. بدیهی است بیالن 

یک ساله همه ارکان و سازمان های تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل بسیار گسترده و طوالنی است و در این یادداشت 

 تنها به مهم ترین آن ها اشاره خواهد شد.

 شورای امنیت

 این به هم: کشد می دوش بر را سازمان عملکرد به نسبت انتقادات بیشترین بار امنیت شورای شد گفته که طور همان 

لی توسط یکی از اعضای دائم آن به وجود آمده و هم این که شورای امنیت مهم ترین المل بین بحران این که دلیل

وظیفه سازمان، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد. ایده یک سازمان بین المللی برای حفظ صلح و 

یل مشتری پیدا کرد که با پیشرفت فناوری های نظامی جنگ بسیار امنیت بین الملل پس از جنگ جهانی اول به این دل

، برای اولین بار در تاریخ، جنگ بین ابرقدرت ها نه تنها ۱۹4۹پرهزینه شد. با دستیابی شوروی به سالح هسته ای در سال 

ان ملل متحد پرهزینه، بلکه در عمل غیرممکن شد. این موضوع بر اهمیت حفظ صلح در جهان و به تبع آن نقش سازم

منشور سازمان ملل متحد آمده، عضویت در این سازمان مختص  4افزود. براین اساس، همان طور که در بند یک ماده 

است که تعهدات این منشور را بپذیرند. حاال اگر عضوی از دایره شمول این بند خارج شد  "دولت های عاشق صلح"

کرر اصول مندرج در این منشور را نقض می کند توسط مجمع می گوید عضوی که به طور م ۶تکلیف چیست؟ ماده 

عمومی و با توصیه شورای امنیت می تواند اخراج شود. توصیه به اخراج از آن جایی که یک تصمیم رویه ای نیست، 

د را نیاز به رای همه اعضای دائم شورای امنیت از جمله روسیه دارد که طبیعتا چاقو هم دسته خو 2۷ماده  ۳براساس بند

قطع نمی کند و به شکلی متناقض پنج عضو دائم شورای امنیت که خود می بایستی حافظ صلح و امنیت بین الملل 

 نباشند. "دولت های عاشق صلح"باشند، اجازه دارند جز 

شورای امنیت در محکومیت برگزاری  2۰22یک نمونه این تناقض را می توان در وتوی قطعنامه سی ام سپتامبر 

م الحاق چهار بخش از شرق اوکراین به روسیه توسط روسیه دید. در حالی که ده عضو از پانزده عضو شورای رفراندو

یک  (. این در حالی است کهلینکامنیت به آن رای مثبت داده بودند، به دلیل وتوی روسیه این قطعنامه تصویب نشد )

( و چند لینکروز قبل، دبیرکل سازمان برگزاری این رفراندوم را ناقض حقوق بین الملل و اصول منشور دانسته بود )

سی اوکراین رای مثبت آن را ناقض تمامیت ارضی، حق حاکمیت، و استقالل سیا ۱4۳روز بعد هم، مجمع عمومی با 

(. اما نماینده روسیه در سازمان صراحتا اعالم کرد که این لینکدانست و خواهان بی اثرکردن آن توسط روسیه شد )

(. خالصه ماجرا این که شورای امنیت، تنها با یک رای لینکرفراندوم پس از تایید پارلمان روسیه قابل بازگشت نیست )

مخالف توانست در تضاد با مجمع عمومی و دبیرکل عمل کند. در مجموع در یک سال گذشته از هفت پیش نویسی 

ه توسط امریکا و آلبانی پیشنهاد شده که نتوانست در شورا رای بگیرد، چهار مورد آن مربوط به اوکراین بود: دو قطعنام

https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102
https://news.un.org/en/story/2022/09/1129047
https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492
https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102
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بودند که یکی محکومیت تهاجم نظامی روسیه بود و دیگری همان طور که گفته شد محکومیت رفراندوم در مناطق 

اشغالی. دو قطعنامه دیگر هم یکی در مورد وضعیت انسانی جنگ بود و دیگری فعالیت های بیولوژیک نظامی در 

 (.لینکاوکراین )

از زمان تاسیس سازمان، چنین تناقضاتی در موارد متعددی قبل و بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. تهاجم نظامی 

وی به افغانستان و جنگ امریکا علیه ویتنام بارزترین نمونه های آن قبل از فروپاشی، و حمله امریکا به عراق در سال شور

از نمونه های بارز آن پس از جنگ سرد است. اما هیچ کدام از آن ها  2۰۰۸و تهاجم روسیه به گرجستان در سال  2۰۰۳

چرا که در هیچ کدام از آن ها الحاق بخشی از خاک یک کشور دیگر به اندازه اوکراین با صلح جهانی در تضاد نبود 

به خاک خود در دستور کار ابرقدرت ها قرار نداشت. تبعات این اقدام می تواند فلسفه وجودی سازمان را زیرسوال ببرد 

زمان به او هشدار نفر از کارکنان ارشد پیشین سازمان ملل در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سا 2۰۰به طوری که 

دادند که اگر او شخصاً مسولیت بیشتری برعهده نگیرد، نه تنها سازمان بالموضوع می شود، بلکه بقای آن ممکن است به 

 (.لینکخطر بیفتد )

در عین حال توجه بیشتر افکار عمومی و نخبگان و رهبران سیاسی جهان به ایرادات حق وتو امیدها برای اصالحات را 

مریکا به عنوان بزرگترین تامین کننده بودجه سازمان از ایجاد محدودیت برای حق وتو حمایت بیشتر کرد. به طور مثال ا

، چندماه قبل از آغاز حمله، بااشاره به 2۰22می کند. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده امریکا در سازمان ملل، در سپتامبر 

بار از آن استفاده کرده، تلویحاً 4حالی که امریکا تنها بار از حق وتو استفاده کرده، در 2۶، روسیه 2۰۰۹این که از سال 

وتوکردن را اقدامی ناپسندی دانسته که باید از آن کمتر استفاده شود چرا که می تواند اقتدار اخالقی استفاده کننده را 

 (. همین اظهارنظرها بعدها می تواند علیه ایاالت متحده به کار رود.لینکزیر سوال ببرد )

مطرح شدن بحث اخراج روسیه از شورای امنیت هم می تواند به هنجارسازی های جدیدی منجر شود. به طور مثال، 

خواهان اخراج روسیه از شورای امنیت است، چرا که حمله روسیه به اوکراین  اساسنامه 2۳کنگره امریکا بااستناد به ماده 

 (. در موردی دیگر، نمایندهلینکیک تهدید صلح و امنیت بین الملل است و این با مفاد این ماده در تضاد است )

(، یا ولودمیر لینکاوکراین در سازمان ملل، تصاحب کرسی شوروی در این سازمان توسط روسیه را زیر سوال برد )

امنیت در یک سخنرانی ویدیویی خواهان اخراج روسیه از این شورا و یا  زلنسکی هم با خطاب قراردادن شورای

ی همراه است، اما صرف مطرح شدن (. اگرچه عملیاتی شدن این پیشنهادها با اما و اگرهای بسیارلینک) شد آن  انحالل

آن ها در این سطح می تواند توجه ها را به لزوم اصالحات ساختاری سازمان ملل متحد دوچندان کند. این جنگ می 

تواند زنگ بیداری برای جامعه جهانی باشد. واقعیت این است که این سازمان با این ساختار چندان مناسب شرایط نظام 

و دیر یا زود یا باید شاهد تغییرات باشد یا این که منتظر باشد اساساً بالموضوع شود. بنابراین اگر  بین الملل فعلی نیست

https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-02/in-hindsight-the-security-council-one-year-after-russias-invasion-of-ukraine.php
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/antonio-guterres-urged-to-take-lead-in-securing-peace-in-ukraine-or-risk-future-of-un#:~:text=A%20group%20of%20more%20than,irrelevance%2C%20but%20its%20continued%20existence.
https://usun.usmission.gov/remarks-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-future-of-the-united-nations/
https://www.axios.com/2022/02/24/congress-oust-russia-security-council
https://www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/ukraine-s-u-n-ambassador-calls-russia-s-veto-question-n1289826
https://www.abc.net.au/news/2022-04-06/can-russia-be-removed-from-the-un-security-council/100969106
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اصالحات برای حفظ بقای معنادار سازمان ضروری است، شرایط حال حاضر می تواند یک فرصت برای تحرک بیشتر 

 در این جهت باشد.

، یعنی تنها دو ماه پس از آغاز جنگ به تصویب مجمع 2۰22وریل در چنین فضایی قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین در آ

عمومی رسید. پیشنهاد این قطعنامه دو سال قبل به مجمع عمومی پیشنهاد شده بود و طی آن مقرر شده بود هر بار که 

و همه  یکی از اعضای دائم شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده می کند، مجمع عمومی باید جلسه ای تشکیل داده

اعضا به بررسی این حق وتو بپردازند. تصمیم گیری در مورد این طرح پس از مدتی متوقف شد، اما پس از آغاز جنگ 

اوکراین و شدت یافتن انتقادات از روسیه نسبت به وتوی تصمیمات سازمان ملل در شورای امنیت، طرح دوباره مطرح 

(. لینککشور از جمله امریکا این قطعنامه را پیشنهاد داده بودند ) ۸۳شد و با اجماع و بدون رای گیری تصویب گردید. 

منشور که می گوید مجمع عمومی می تواند هر  ۱۰این قطعنامه در واقع به ایفای وظیفه مجمع عمومی، مندرج در ماده 

آمده مورد بحث قرار دهد و به اعضا یا به شورا  ۱2در ماده  موضوعی را در چهارچوب این منشور به غیر از مواردی که

گوید تا زمانی که شورای امنیت مشغول بررسی موضوعی است، مجمع عمومی  می ۱2(. ماده لینکتوصیه هایی بکند )

(. تاثیر این طرح بیشتر لینکنباید توصیه در آن موضوع بکند. وظیفه هماهنگی بین مجمع و شورا برعهده دبیرکل است )

از جنبه جلب توجه افکارعمومی جهان نسبت به عملکرد پنج عضو دائم است و می تواند فشاری هنجاری بر این اعضا 

 وارد کند.

لتفرم برای دیپلماسی نقش ایفا کند. در شرایطی اما همین شورای امنیت با همین ساختار فعلی هم توانست به عنوان یک پ

که هرگونه تماس با روسیه از سوی امریکا و کشورهای غربی مذموم شمرده می شد، در شورای امنیت، نمایندگان 

جلسه شورای امنیت که به  22روسیه و امریکا و دیگر کشورهای موثر نظام بین الملل با یکدیگر گفتگو می کردند. از 

مورد آن به موضوع اوکراین اختصاص داشت. البته تعداد  ۱۷و امنیت بین الملل اختصاص داده شده بود،  موضوع صلح

جلساتی که به بحث پیرامون اوکراین اختصاص داشت بسیار بیشتر از این ها بود. به طور متوسط هفته ای دو جلسه به 

در هفته هم رسید، به طوری که برخی از کشورهای  اوکراین اختصاص یافت و این تعداد در اواخر اکتبر به چهار جلسه

افریقایی به این میزان از توجه به اوکراین اعتراض کردند زیرا معتقد بودند باعث می شود شورا به مسائل دیگر جهان 

 (.لینککمتر توجه کند )

یکی از اقدامات مهم شورای امنیت در همان روزهای نخست جنگ و پس از بروز اولین نشانه ها از ناتوانی در تصمیم 

اتحاد برای "این کار طبق رویه  فوریه، موضوع را به مجمع عمومی ارجاع داد.2۷گیری این بود که طی یک قطعنامه در 

انجام شد که در آن شورای امنیت می توانست با اکثریت آرا موضوعی را که به دلیل وتوی یکی از اعضای دائم  "صلح

https://irna.ir/xjJdFW
https://legal.un.org/repertory/art10.shtml?_gl=1*14dh322*_ga*OTY2NTQ0Mzg2LjE2NzMxNzk1MTk.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY3NTc1NTA4OS4yLjEuMTY3NTc1NjU4NS4wLjAuMA..
https://legal.un.org/repertory/art12.shtml?_gl=1*14dh322*_ga*OTY2NTQ0Mzg2LjE2NzMxNzk1MTk.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY3NTc1NTA4OS4yLjEuMTY3NTc1NjU4NS4wLjAuMA..
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-02/in-hindsight-the-security-council-one-year-after-russias-invasion-of-ukraine.php
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(. در نتیجه این اقدام شورای امنیت لینکامکان تصمیم گیری در مورد آن وجود ندارد را به مجمع عمومی ارجاع دهد )

 مجمع عمومی توانست به حوزه اختیارات شورای امنیت ورود کند و در تشدید انزوای روسیه نقش ایفا نماید.

شورا طی قطعنامه ای  2۰22مه  ۶شورای امنیت در یک مورد موفق به تصویب قطعنامه هم شد. در  علیرغم همه تضادها،

از تالش های دبیرکل برای رسیدن به یک راه حل صلح آمیز در اوکراین حمایت کرد. این قطعنامه یک هفته پس از 

برقراری صلح افزود. متن قطعنامه  سفر دبیرکل به روسیه و اوکراین تصویب شد و به اعتبار تالش های دبیرکل برای

(. به عنوان نکته پایانی در خصوص عملکرد شورای امنیت الزم به لینکتوسط نروژ و مکزیک پیشنهاد شده بود )

کند و اختالفات میان روسیه و غرب یادآوری است که شورا در این مدت توانست موضوعات را از یکدیگر تفکیک 

منجر به توقف ایفای نقش شورا در سایر موضوعات مرتبط با صلح و امنیت جهانی نشد. در حالی که روسیه و امریکا 

عمالً درگیر یک منازعه خونین شده بودند و سربازان روسی توسط تسلیحات غربی کشته می شدند، نمایندگان روسیه و 

قطعنامه در موضوعات مختلف در شورای امنیت به تصویب برسانند  ۵4این یک سال توانستند  کشورهای غربی در طول

که در یک مورد قطعنامه ای تحت فصل هفتم به منظور اعمال تحریم هایی علیه هائیتی تصویب شد. تعداد قطعنامه های 

 (.لینکبود ) 2۰2۱تنها سه مورد کمتر از  2۰22شورای امنیت در 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-02/in-hindsight-the-security-council-one-year-after-russias-invasion-of-ukraine.php
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117742
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2023-02/in-hindsight-the-security-council-one-year-after-russias-invasion-of-ukraine.php#_ftn1
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 عملکرد سازمان ملل در یک سالگی جنگ اوکراین )بخش دوم(

 پژوهشگر علوم سیاسی –عیسی عادلی
 

این نوشتار، عملکرد شورای امنیت در بحران اوکراین را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش به سایر  نخستبخش  در

 ارکان و نهادهای ملل متحد می پردازیم.

 مجمع عمومی

ظایف خود تا حدی توسط مجمع عمومی جبران شد و همان طور که گفته شد کاستی های شورای امنیت در ایفای و 

مجمع مهم ترین نقشی که سازمان ملل در رویکرد امنیت دولت محور سنتی می توانست داشته باشد را ایفا کرد. این 

موضوع با توجه به سوابق تاریخی جبران نقصان شورای امنیت توسط مجمع عمومی چندان دور از انتظار هم نبود. 

(. به این نشست های لینکرا می توان اولین نمونه آن دانست ) ۱۹۵۰د برای صلح مجمع عمومی در سال قطعنامه اتحا

(. لینکمورد از این جلسات برگزار شده است ) ۱۱گفته می شود که تاکنون  "ده ویژهنشست فوق العا"مجمع عمومی 

قطعنامه اتحاد برای صلح وجاهت قانونی الزم برای ایفای چنین نقشی به مجمع عمومی می دهد. در نتیجه چنین 

 اختیاری، مجمع در مجموع پنج قطعنامه علیه روسیه تصویب کرد:

 ۵عضو سازمان در مقابل  ۱۹۳بت از رای مث ۱4۱با  2۰22اولین قطعنامه تنها چند روز پس از آغاز جنگ، در دوم مارس 

رای منفی به تصویب رسید و در آن از فدراسیون روسیه خواسته شد تا به استفاده غیرقانونی از زور پایان دهد و نیروهای 

در این است که مقامات کرملین دلیل تهاجم نظامی خود به (. اهمیت این قطعنامه لینکخود را از اوکراین خارج کند )

( لینکاوکراین را گسترش ناتو و جلوگیری از نسل کشی اقلیت روس توسط دولت مرکزی اوکراین اعالم می کردند )

 دهد که این دالیل از سوی جامعه جهانی پذیرفته نشده است. و تصویب این قطعنامه با یک رای قاطع نشان می

مجمع عمومی در ادامه اقدامات خود برای مشروعیت زدایی از روسیه در عرصه بین الملل و انزوای بیشتر این کشور، در 

شورای رای مخالف تصویب شد خواهان اخراج روسیه از  24رای موافق در مقابل  ۹۳قطعنامه هفتم آوریل خود که با 

روز پس از جنایت بوچا در حومه کیو، پایتخت  ۷حقوق بشر سازمان ملل شد. جلسه برای رای گیری در این خصوص 

کشور در حالی  ۹۳(. این اولین بار بود که یک عضو ملل متحد از این نهاد اخراج می شود. لینکاوکراین برگزار شد )

به این قطعنامه رای مثبت دادند که روسیه کشورها را در مورد رای مثبت دادن به این قطعنامه به طور آشکاری تهدید 

شته شدن شهروندان غیرنظامی که دست های آن ها از پشت بسته شده بود (. تصاویر شوک آور کلینککرده بود )

جنازه در بوچا پیدا شد  4۱۰باعث حیرت جهانیان شد. دادستان کل اوکراین سه روز پس از این حادثه اعالم کرد که 

 (.لینک)

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA)/
https://legal.un.org/avl/ha/ufp/ufp.html#:~:text=The%20most%20important%20part%20of,seize%20itself%20of%20the%20matter.
https://news.un.org/en/story/2022/11/1130587?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=41ea7bce8f-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_15_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_fdbf1af606-41ea7bce8f-108116986
https://press.un.org/en/2022/ga12407.doc.htm
https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782
https://news.yahoo.com/u-n-vote-thursday-u-124216148.html?fr=yhssrp_catchall&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9iZXR0ZXJ3b3JsZGNhbXBhaWduLm9yZy8&guce_referrer_sig=AQAAAJO7JDUWew-3tKGj-xJ5_C3pkWmS4eYm8lclXS5Tu5mPkUu_QSMy0nVAC6RRVMMJe1wAkt66Q8mnI1FrVAbF7uP5Vu69CSSLgr5dReJAR3I2TI--KDlhcdhkK7Fcy3SsHExzZqrF_TQD-0MPYeH27dorXykrvazouZ-W3sPD4amy
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/4/will-the-bucha-massacre-wake-up-the-world
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رای مخالف تصویب و در آن  ۵رای موافق و تنها  ۱4۰مارس، یک ماه پس از آغاز جنگ با  24قطعنامه سوم مجمع در 

خواهان محافظت از جان شهروندان غیرنظامی و دسترسی بشردوستانه به آنان شد و از روسیه به دلیل ایجاد شرایط 

 (.لینکهولناک انتقاد گردید )

کشور به آن رای  ۹4کشور به رای گذاشت که ۵۰، مجمع عمومی قطعنامه چهارم را به پیشنهاد 2۰22نوامبر  ۱4در تاریخ 

پرداخت کشور با آن مخالف بودند. در این قطعنامه خواسته شده بود تا یک مکانیزم بین المللی برای  ۱4مثبت دادند و 

خسارات جنگ، خرابی ها، از دست رفتن جان انسان ها یا زخمی ها، و هم چنین مستندسازی شواهد و ادعاها ایجاد 

شود. یکی از ادعاهایی که پیش از رای گیری توسط نماینده روسیه عنوان شد این بود که سازمان ملل در سازوکار 

ی تنها توسط گروهی از کشورها اجرا می شود و در نتیجه ممکن پیشنهاد شده هیچ نقشی ندارد و این سازوکار پیشنهاد

(. لینکاست پول ها به جای آن که صرف بازسازی اوکراین شود صرف تامین مالی ارسال سالح به اوکراین گردد )

مشروعیت سازمان ملل در راه اندازی سازوکاری به منظور بازسازی اوکراین و دریافت غرامت از روسیه در سخنان 

 نماینده روسیه مستتر بود.

به مناسبت سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین یکی دیگر از  2۰2۳فوریه  22ر دارد در در آخر این که مجمع در نظ

 (.لینکاین نشست های ویژه را برگزار و بر حمایت خود از اوکراین تاکید مجدد نماید )

 کلدبیر

در مواقعی که جایگاه سازمان زیر سوال می رود، نقش دبیرکل بسیار حیاتی می شود. با توجه به ناتوانی سازمان ملل از  

نامه نفر از مقامات سابق سازمان، از جمله تعدادی از معاونین  2۰۰پیشگیری از شرایط مخاطره آمیز ناشی از این جنگ، 

ای به دبیرکل نوشتند و از وی خواستند تا شخصاً برای برقراری صلح ریسک بپذیرد و به طور موقت دفتر خود را به 

(. این نشان دهنده اهمیت نقش دبیرکل در حفظ لینکاروپا منتقل کند و از آن جا از نزدیک اوضاع را مدیریت نماید )

ی کوبا و یا جنگ هشت ساله ایران و عراق، دبیرکل جایگاه سازمان است. در گذشته هم در مواردی مانند بحران موشک

های وقت سازمان نقش موثری ایفا کرده بودند. با توجه به موارد گذشته، انتقاداتی نسبت به دبیرکل فعلی سازمان مطرح 

 بود.

یک روز با این حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی سازمان هم تالش های زیادی برای کنترل اوضاع انجام داد. تنها 

پس از آغاز جنگ، ایشان، آقای امین آود را به عنوان دستیار خود و هماهنگ کننده در بحران اوکراین برگزید 

و با  آوریل، دو ماه پس از آغاز جنگ هم آقای گوترش برای میانجی گری صلح به مسکو سفر کرد 2۶(. لینک)

سرگئی الوروف وزیر امورخارجه روسیه دیدار کرد. در این دیدار وی صراحتاً اقدام روسیه را نقض تمامیت ارضی 

اوکراین و منشور سازمان ملل متحد اعالم و بر قطعنامه مجمع عمومی در محکومیت این حمله تاکید کرد. او هم چنین 

https://news.un.org/en/story/2022/03/1114632
https://news.un.org/en/story/2022/11/1130587?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=41ea7bce8f-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_15_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_fdbf1af606-41ea7bce8f-108116986
https://morningexpress.in/the-un-general-assembly-will-meet-for-the-anniversary-of-the-start-of-the-war-in-ukraine/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/antonio-guterres-urged-to-take-lead-in-securing-peace-in-ukraine-or-risk-future-of-un#:~:text=A%20group%20of%20more%20than,irrelevance%2C%20but%20its%20continued%20existence.
https://press.un.org/en/2022/sga2102.doc.htm
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ه از طریق ایجاد یک گروه تماس با مشارکت روسیه، اوکراین، ایجاد کوریدورهایی برای ارسال کمک های بشردوستان

و سازمان ملل را پیشنهاد داد. در زمان حضور آقای گوترش، محاصره بندر ماریوپول وضعیت انسانی ناگواری را در این 

ب سرخ شهر ایجاد کرده بود. بنابراین او خواهان تشکیل یک گروه متشکل از روسیه، اوکراین، سازمان ملل، و صلی

برای تخلیه شهروندان گیر افتاده، چه داخل شهر و چه داخل کارخانه آزوفستال شد. ایشان در دیدار با والدمیر پوتین، 

رییس جمهور روسیه پیشنهادهای خود را ارائه کرد، که مورد قبول رییس جمهور روسیه واقع شد. مذاکرات پیرامون آن 

(. در نتیجه تالش لینکبرای هماهنگی در امور بشردوستانه پیگیری شد ) بین وزارت دفاع روسیه و دفتر سازمان ملل

نفر از شهروندان غیرنظامی که در ماریوپل و در کارخانه فوالد آزوفستال گیر  ۵۰۰های دبیرکل و باکمک صلیب سرخ، 

 (. لینکبودند آزاد شدند ) افتاده

دو روز پس از دیدار از مسکو، آقای گوترش به اوکراین رفت و از بوچا دیدار کرد. در این دیدار او بر لزوم 

روسیه خواست تا با دیوان بین المللی  پاسخگویی و مسولیت پذیری در قبال جنایت رخ داده در بوچا تاکید کرد. او از

(. در ششم ژوئن، خانم پرامیال پاتن، نماینده ویژه دبیرکل در لینککیفری برای تحقیق در این خصوص همکاری کند )

نازعات مسلحانه، به شورای امنیت اعالم کرد که موارد تجاوز جنسی توسط سربازان روس موضوع خشونت جنسی در م

مورد تجاوز جنسی ثبت شده بود. در این گزارش آمده بود که در مواردی این کار  ۱24رو به افزایش است. تا آن روز 

ژوئن، مشاور ویژه سازمان  2۱(. بعدتر در لینکبه صورت گروهی و حتی جلوی چشم همسران یا مادران انجام می شد )

(. شاید ارائه لینکدر پیش گیری از خشونت جنسی هم گزارش مشابهی به شورای امنیت در این خصوص ارائه کرد )

رش هایی از منظر امنیت دولت محور تاثیری در صلح میان دولت ها نداشته باشد، اما برای رویکردهای چنین گزا

 غیرسنتی مانند رویکردهای فمینیستی به موضوع امنیت دارای اهمیت است.

تن غله و میلیون  2.۷حدود  2۰2۱سپتامبر  ۱4با میانجی گری دبیرکل سازمان ملل و ترکیه تا « توافق دریای سیاه»پس از 

اقالم غذایی از اوکراین به خارج صادر شد که نقش برزگی در جلوگیری از ایجاد ناامنی غذایی ناشی از جنگ اوکراین 

 (.لینکداشت )

دبیرکل در این جنگ میانجی گری برای رفع محدودیت ها در صادرات غله بود شاید بتوان گفت بزرگترین دستاورد 

(. پس از مذاکرات طوالنی، لینککه می توانست برای یک و نیم میلیارد نفر از جمعیت کره زمین مخاطره آمیز باشد )

ی رییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان موفق می شود در استانبول توافقی را به امضای در ژوئن، دبیرکل با همراه

(. در لینکطرفین برساند که به موجب آن صادرات غله، مواد غذایی، و کودشیمیایی از دریای سیاه از سرگرفته شود )

این توافق دبیرکل آن را نور امیدی برای صلح خطاب کرد که البته تاکنون محقق نشده و این همکاری به مراسم امضای 

اگوست به لویو در غرب اوکراین سفر  ۱۸حوزه های دیگر گسترش پیدا نکرد. به دنبال این توافق، آقای گوترش در 

https://unric.org/en/guterres-holds-frank-discussions-in-moscow/
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117742
https://unric.org/en/un-secretary-general-in-bucha-accountability-is-important/
https://news.un.org/en/story/2022/06/1119832
https://news.un.org/en/story/2022/06/1120972
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-report-14-sep-2022-enukru
https://news.un.org/en/story/2022/06/1119672
https://news.un.org/en/story/2022/07/1123062
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ی دیدار کند و سپس برای نظارت بر اجرای کرد تا در یک نشست سه جانبه با رجب طیب اردوغان و ولودومیر زلسنک

اقالم غذایی  میلیون تن غله و 2.۷حدود  2۰22سپتامبر  ۱4تا  "توافق دریای سیاه"(. در نتیجه لینکتوافق به اودسا رفت )

از اوکراین صادر شد و این دستاورد بزرگی برای نقش سازمان ملل در حوزه امنیت انسانی بود که توسط دبیرکل 

سپتامبر برگزاری رفراندوم در چهار منطقه از شرق اوکراین 2۹ر (. در اقدامی دیگر، دبیرکل دلینکسازمان محقق شد )

)دونتسک، لوهانسک، خرسون، و زاپروژیا( را تنها چند روز پیش از برگزاری آن غیرقانونی خواند. او این رفراندوم را 

های زیادی محکوم شد، (. این رفراندوم توسط کشورلینکناقض حقوق بین الملل و اصول منشور سازمان ملل دانست )

 اما زیرسوال بردن وجاهت قانونی آن توسط دبیرکل سازمان ملل نقش منحصربفردی در مشروعیت زدایی از آن دارد.

 دیوان بین المللی دادگستری

رای موافق در مقابل دو رای مخالف، دستور داد تا روسیه  ۱۳مارس، دیوان بین المللی دادگستری با  ۱۶در تاریخ  

(. اهمیت این رای دیوان این لینکفوریه در اوکراین شروع کرده معلق کند ) 24ه عملیات نظامی را که در تارخ بالفاصل

یه ممکن است تعهدات بین المللی خود را در عمل است که اوالً طبق حقوق بین الملل الزم االجراست، اگرچه روس

اجرا نکند. دیگر این که این رای به دنبال شکایت اوکراین نزد دیوان از این که روسیه از مفهوم نسل زدایی برای اقدام 

ته نظامی خود سوءاستفاده می کند صادر شد و دیوان به عنوان یکی از مراجع تفسیر حقوق بین الملل نظر صریح )و الب

 (. لینکمقدماتی( خود را در حقانیت اوکراین و باطل بودن دالیل روسیه از این اقدام نظامی اعالم کرد )

 دیوان کیفری بین المللی

و جنایت علیه بشریت را آغاز  تنها سه روز پس از آغاز جنگ، دیوان تحقیق و تفحص خود برای موارد جنایت جنگی 

جا مستقر (. دادستان دیوان، آقای کریم خان به اوکراین سفر کرد و تیمی را برای گردآوری شواهد آن لینککرد )

نمود. اگرچه روسیه عضو دیوان کیفری بین المللی نیست و صالحیت دیوان در مورد این کشور اجرا نمی شود، اما طبق 

قوانین دیوان، این امکان برای دیوان وجود دارد که به طور بیطرف ادعاهای مربوط به جرائم در اوکراین را تحقق کند 

 (.لینک)

 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

دو روز پس از تصویب قطعنامه اول مجمع عمومی، این شورا هم در قطعنامه ای ضمن درخواست خروج فوری  

این، یک کمیسیون تحقیق مستقل برای بررسی نیروهای روسیه و نیروهای وابسته به آن ها از قلمرو سرزمینی کشور اوکر

کشور به این قطعنامه رای مثبت و تنها روسیه و  ۳2کلیه موارد نقض حقوق، سوءاستفاده، یا جنایات مشابه تشکیل داد. 

 اریتره به آن رای منفی دادند. در این جلسه همه اعضا و به دنبال آن ها نماینده روسیه به احترام قربانیان این جنگ یک

(. به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی بر وقوع جنایاتی در مناطقی از اوکراین که در کنترل لینکدقیقه سکوت کردند )

https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-u-lvovi-zustrivsya-z-generalnim-sekretare-77129
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-report-14-sep-2022-enukru
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-09-29/secretary-generals-remarks-russian-decision-annexation-of-ukrainian-territory-delivered?_gl=1*2kq8rh*_ga*MTg5NjY2ODczMS4xNjc1NjIxMDA4*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY3NTc5NjIxNi40LjEuMTY3NTc5ODUwMC4wLjAuMA..
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114052
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-proceed-opening
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113292
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(. لینکشد )مه در یک جلسه فوق العاده خواهان بررسی و تحقیق در این موضوع  ۱2روس هاست، شورای حقوق بشر، 

اداره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم یک تحقیق گسترده در خصوص گورهای دست جمعی که پس از 

ه شدن آن ها چه آزادی شهر ایزیوم پیدا شد را آغاز کرد تا ببینید افراد کشته شده نظامی یا غیرنظامی بودند و علت کشت

(. کمیسیونر عالی وقت سازمان ملل در حقوق بشر، میشل باشلت، چندین ناظر حقوق بشری را در لینکبوده است )

(. بررسی موارد این چنینی توسط نهادهای زیرمجموعه لینکاوکراین مستقر کرد تا موارد نقض را به دقت نظاره کنند )

 سازمان ملل تضمین کننده بی طرفی تحقیقات است و این وظیفه ای است که از هیچ نهاد یا دولت دیگر برنمی آید.

 یونسکو

، و در شرایطی که اودسا، یکی از شهرهای تاریخی اوکراین زیر آتش 2۰2۳ژانویه  2۵از آغاز جنگ، در  پس ماه ۱۱ 

نیروهای روسیه قرار داشت، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، که یکی از سازمان های تخصصی 

سایت  ۸(. یونسکو لینکملل متحد در زمینه مسائل فرهنگی است، این شهر را در لیست میراث جهانی خود قرار داد )

(. اودسا به دلیل قابلیت های اقتصادی خود به عنوان یک شهر بندری در لینکتاریخی ثبت شده در اوکراین دارد )

تان گرفته تا دوره تسلط ترک های عثمانی و تصرف آن توسط کاترین کبیر، امپراطور روسیه دریای سیاه از یونان باس

 (.لینکمورد توجه بوده است )

یکی دیگر از فعالیت های یونسکو حمایت از خبرنگاران در اوکراین است. هزاران خبرنگار پس از جنگ مشغول 

ش اخبار مربوط به آن بودند. این در حالی است که بسیاری از این خبرنگاران تجربه قبلی در این زمینه نداشتند. پوش

یکی از برنامه های یونسکو آموزش این خبرنگاران است. هم چنین توزیع اقالم مورد نیاز این خبرنگاران مانند جلیقه 

سکو برای خبرنگاران بود. تامین این تجهیزات برای کار های ضدگلوله و کاله های ایمنی از دیگر کارهای یون

خبرنگاری در اوکراین بسیار حیاتی بود. اما بسیاری از این اقالم برای سربازان در خط مقدم ارسال می شوند و در نتیجه 

برای کمیاب هستند و اگر هم یافت شوند قیمت باالیی دارند. به همین دلیل کمک یونسکو برای تامین این اقالم 

خبرنگاران بسیار ارزشمند است. از دیگر اقدامات یونسکو ایجاد یک خط تماس ضروری برای خبرنگاران بود که در 

مواردی بسیار موثر واقع شد. در روزهای نخست جنگ تا روزی صدتماس با این تلفن ها از سوی خبرنگاران برقرار شد. 

روز گرفتار شده بود با  4نگار خارجی که در منطقه ایرپین در یکی از این تماس ها در ابتدای ماه مارس یک خبر

 (.لینکهماهنگی های به عمل آمده از محل خارج شد )

 فائو

 ۱۳ روی جنگ اثرات با مقابله برای یورو میلیون ۱۵.۵ اروپا، دیهاتحا کمک با متحد، ملل کشاورزی و غذا سازمان 

 غذای بحران با مقابله اقدام این از هدف. داد اختصاص کردند می زندگی اوکراین روستایی مناطق در که نفری میلیون

https://news.un.org/en/story/2022/05/1118072
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126801
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132807
https://www.unesco.org/en/ukraine-war
https://geohistory.today/odessa/
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-support-journalists-ukraine-making-impact-ground
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(. فائو نه ماه پس از آغاز جنگ، یک نظرسنجی لینکی از متوقف شدن عملیات کشاورزی در اوکراین بود )ناش

گسترده از کشاورزان در مناطق روستایی اوکراین به عمل آورد تا از آن برای برنامه ریزی تامین نیازهای آنان استفاده 

هم ترین نیازهای کند. این نظرسنجی نشان داد که بذر، غذای حیوانات، سوخت و برق، کودها و آفت کش ها از م

(. فائو در خصوص حل فوری بحران غذا در هفته های ابتدایی جنگ هم نقش مهمی لینککشاورزان اوکراینی است )

میلیون اوکراینی غذاهای آماده، کنسرو، نان، آرد، گندم، و روغن  ۱۰برای نزدیک به  وییه توانستایفا کرد و تا ماه ژ

 (.لینکتامین کند )

 یونسف

 چهار به نزدیک به جنگ آغاز از توانسته ها آن توسط که رددا اوکراین در انبارهایی ملل سازمان کودکان صندوق 

(. یونیسف به همراه آژانس پناهندگان سازمان لینک) کند کمک دیگر نهادهای کمک با یا تنهایی به کودک میلیون

در کشورهای میزبان پناهندگان اوکراینی  "نقاط آبی"لت ها، و سازمان های مردم نهاد، مراکزی را تحت عنوان ملل، دو

ایجاد کرده تا محل امنی برای کودکان و مادران باشد. این مراکز اطالعات سفر در اختیار این پناهندگان قرار می دهد و 

(. یونیسف در این یک سال، به لینکو تحت پوشش قرار می دهد )کودکانی را که به تنهایی سفر می کنند را شناسایی 

نی سالم فراهم میلیون نفر آب آشامید 4.۶حدود پنج میلیون زن و کودک در اوکراین خدمات سیار ارائه کرد؛ برای 

نمود؛ نزدیک به سه میلیون کودک و پرستار به خدمات سالمت روانی و جسمی یونسیف دست پیدا کردند؛ این سازمان 

 (.لینکمیلیون کودک را هم فراهم نمود ) ۱.۵هم چنین امکان ادامه تحصیل نزدیک به 

 سازمان بهداشت جهانی

م دارویی و پزشکی شامل کپسول های اکسیژن، ژنراتورهای اقال توزیع به اقدام جنگ شروع با جهانی بهداشت سازمان 

پیشگیری،  بیمارستانی، اقالم پزشکی اورژانسی کرد. سازمان هم چنین در کشورهای همسایه اوکراین اقدام به شناسایی،

 (.لینکو مبارزه با بیماری های واگیردار مانند سرخک، سرخچه، و فلج اطفال کرده است )

 برنامه توسعه ملل متحد

 از نفر ها میلیون نیازهای تامین برای جدیدی حمایتی حطر متحد ملل توسعه برنامه اوکراین، جنگ آغاز از پس 

ه مواجهه با تاثیرات اجتماعی اقتصادی جنگ در اوکراین برنام این از هدف. کرد معرفی آینده سال دو برای ها اوکراینی

یت از بود و تمرکز ویژه ای بر برابری دسترسی زنان و دختران به نیازهای اساسی و معیشتی، توسعه مهارت ها، حما

کسب و کارها، دستیابی به منابع مالی، شبکه، و بازارها داشت. برآورد این سازمان این بود که نزدیک به دو دهه از 

نفر به فقر کشیده خواهند شد. در نتیجه  ۹نفر  ۱۰توسعه در اوکراین در اثر ادامه جنگ از دست خواهد رفت و از هر 

 بود:این برنامه بر سه ستون زیر استوار خواهد 

https://news.un.org/en/story/2023/01/1132162
https://ukraine.un.org/en/211461-ukraine-new-un-survey-shows-rural-households-are-increasingly-affected-war
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
https://www.unicef.org/press-releases/more-half-ukraines-children-displaced-after-one-month-war
https://www.unicefusa.org/mission/emergencies/child-refugees-and-migrants/war-ukraine
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
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 حمایت از دولت برای واکنش مناسب به بحران و ارائه خدمات عمومی؛ .۱

ارتقای سرمایه انسانی کشور، ظرفیت های اقتصادی و منابع طبیعی برای پاسخ به نیازهای بشردوستانه اولیه،  .2

 ارتقای تاب آوری، و بازیابی اقتصادی و اجتماعی؛ و

اعی، حمایت از حقوق بشر و تضمین فراگیری، حفاظت و تقویت نهادها و جامعه مدنی برای حفظ بافت اجتم .۳

 (.لینکتوانمندسازی همه مردم )

 صندوق جمعیت ملل متحد

 پیش. کرد اعزام اوکراین در جنسی بهداشت خصوص به بهداشتی اقالم توزیع برای را یهای تیم نهاد این جنگ، باآغاز 

هزار کودک در اوکراین به دنیا خواهند آمد. این صندوق  ۸۰ارس تا مه، حدود م های ماه فاصله در که شد می بینی

به آن کمک کرد تا بهتر پیش از جنگ شبکه ای از پناهگاه ها و اتاق های بحران در اوکراین داشت و همین شبکه 

بتواند در هفته های ابتدایی خدمات خود را ارائه کند. به طور مثال در یک ماه نخست جنگ، این صندوق توانست با 

 (.لینکهزار مشاوره ارائه دهد )۱۵کمک سازمان بین المللی مهاجرت 

 آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد

ب، ساخت پناهگاه های اضطراری، شناسایی افراد نیازمند، و خوا کیسه پتو، توزیع مشغول جنگ ابتدای از سازمان این 

ین برای مرکز پذیرش در سراسر اوکرا ۷۰یافتن کودکانی که تنها سفر می کنند، کرد. آژانس با کمک دولت اوکراین 

کسانی که در داخل کشور بی جا شده اند ایجاد کرد. در این مراکز افراد کمک های نقدی برای تامین نیازهای اولیه 

 (.لینکزندگی مانند مسکن، غذا، لباس، و اقالم بهداشتی دریافت می کنند )

 اداره خلع سالح سازمان ملل متحد

بنا به درخواست نماینده روسیه تحقیقاتی را برای  2۰22 اکتبر و مه مارس، های ماه در بار سه اداره این عالی نماینده 

و هر  بررسی صحت ادعاهای مقامات روسیه مبنی بر این که اوکراین یک برنامه سالح های بیولوژیک دارد انجام داد

(. اهمیت این اظهارنظر یک لینکبار رسماً اعالم کرد که هیچ برنامه سالح های بیولوژیک در اوکراین وجود ندارد )

ری کرونا در میان نهاد زیرمجموعه سازمان ملل در این است که با توجه به این که در روزهای آغازین جنگ همه گی

افکارعمومی جهان هنوز زنده بود و برخی هم آن را یک توطئه بیولوژیک می دانستند، روسیه سعی داشت تا با مطرح 

کردن همکاری های بیولوژیک میان امریکا و اوکراین، به حمله نظامی خود به خاک اوکراین مشروعیت ببخشد. 

تحد نقش مهمی در راستی آزمایی و مشروعیت زدایی از چنین ادعاهایی اظهارنظر صریح اداره خلع سالح سازمان ملل م

 داشت.

https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-new-programme-address-socio-economic-impact-ukraine-caused-war
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
https://betterworldcampaign.org/resource/united-nations-ukraine-nine-questions
https://news.un.org/en/story/2022/10/1129952
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اخیراً با افزایش کمک های تسلیحاتی به اوکراین از سوی برخی کشورها، به ویژه افزایش برد تسلیحات و سنگین تر 

و، نماینده عالی شدن تسلیحات ارسالی، نگرانی هایی از سوی مقامات این اداره مطرح شده است. ایزومی ناکامیتس

(. لینکسازمان ملل در امور خلع سالح، تصریح کرد که ارسال سالح باید مشمول پروتکل های بین المللی باشد )

لف است، رفع چنین نگرانی باتوجه به این که چنین نگرانی هایی یکی از دالیل مخالفان ارسال سالح در کشورهای مخت

 هایی از سوی سازمان ملل می تواند به روند ارسال سالح به اوکراین کمک کند.

 آژانس بین الملل انرژی اتمی

 آژانس. دهد می گزارش امنیت شورای و عمومی مجمع به که است متحد ملل سیستم در مستقل نهاد یک آژانس این 

. دارد اروپا ای هسته نیروگاه بزرگترین زاپروژیا، نیروگاه ویژه به اوکراین یا هسته های نیروگاه امنیت در مهمی نقش

اد تهدید برای این نیروگاه افکارعمومی اروپا و جهان را تحت فشار قرار داده تا به شرایط این ایج با داشت تالش روسیه

نیروگاه های اتمی در گزارش در خصوص آخرین وضعیت  ۱44کشور برای صلح تن دهند. وبسایت آژانس تاکنون 

(. تیمی از کارشناسان آژانس لینکاوکراین ارائه کرده که خبر از حضور کارشناسان آژانس در نیروگاه زاپروژیا دارد )

به طور دائمی در نیروگاه زاپروژیا حضور دارند. عالوه بر بزرگی، موقعیت مکانی این نیروگاه در  2۰22از اول سپتامبر 

خط مقدم جنگ بر نگرانی ها افزوده است. از دسامبر سال قبل مقرر شد تیمی دائمی از کارشناسان آژانس در اوکراین 

کارشناس آژانس در نیروگاه های اوکراین و نیز  ۱۱، ۱4۳ش شماره حضور داشته باشند. بنابر اعالم آژانس در گزار

دلگرمی مردم جهان برای جلوگیری (. حضور این کارشناسان ضمن این که باعث لینکمنطقه چرنوبیل حضور دارند )

از بروز یک فاجعه اتمی است، می تواند نقش موثری در شناسایی مقصر هر حادثه در صورت بروز باشد. در بیشتر 

گزارش ها از جمله در همین گزارش آخر، کارشناسان انفجارهای روی داده در نزدیکی تاسیسات را گزارش می کنند. 

به اوکراین داشت تجهیزات مونیتورینگ و  2۰22افائل گروسی مدیر کل آن در آوریل آژانس هم چنین در سفری که ر

ارزیاب های رادیواکتیو در سایت نیروگاه هسته ای چرنوبییل نصب کرد. برای پایش اوضاع، عده ای کارشناس هم از 

 (.لینکطرف آژانس در چرنوبیل مستقر هستند )

 نتیجه گیری

سال پس از جنگ جهانی دوم، نشان داد که احتمال وقوع یک جنگ فراگیر دیگر در اروپا را نباید  ۷۷جنگ اوکراین، 

 ۱۱(. تجاوز به یک کودک لینکغیرنظامی را گرفت ) هزار۱۸جان  2۰2۳فوریه  ۸دور از ذهن داشت. این جنگ تا 

ی دهد که ( تنها یکی از جلوه های غم انگیز و غیرانسانی جنگ است و نشان ملینکساله مقابل چشمان مادرش )

پیشگیری از وقوع جنگ و مقابله با عواقب آن چقدر اهمیت دارد. بااین حال در شرایط فعلی نباید چندان امیدی به 

اصالح ساختار سازمان ملل داشت. سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم توسط ملل پیروز که بیشترین همفکری و 

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133302
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-144-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-143-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/news/grossi-meets-ukraines-president-zelensky-as-iaea-expands-technical-assistance
https://news.un.org/en/story/2023/02/1133302
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118072
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چنین همفکری و همدلی برای تاسیس یک نهاد بین المللی از همدلی را نسبت به جنگ داشتند به وجود آمد و وجود 

ضروریات است. شاید اگر تشکیل سازمان ملل دو سال به تاخیر می افتاد، شروع جنگ سرد پس از جنگ های داخلی 

 یونان و از بین رفتن فضای اعتماد میان شوروی و امریکا می توانست مانع تشکیل سازمان شود. بنابراین در حال حاضر

که قدرت های بزرگ با هم اختالفات اساسی دارند نمی توان انتظار تغییر و اصالح داشت. بااین حال، سازمان ملل 

متحد اگرچه قادر نبوده و نخواهد بود مانع جنگ شود، اما درعین حال کارکردهای فراوانی برای برقراری صلح و 

 کاهش آثار و عواقب جنگ می تواند داشته باشد.

ه در متن نشان داده شد، سازمان می تواند محملی برای دیپلماسی و نزدیک کردن قدرت های بزرگ باشد. همان طور ک

از سوی دیگر سازمان می تواند از اقدامات جنگ طلبانه مشروعیت زدایی کند. نمونه های جنگ امریکا علیه عراق در 

مشروعیت بخشی یا مشروعیت زدایی سازمان ملل و تهاجم نظامی اخیر روسیه به اوکراین به خوبی به توان  2۰۰۳سال 

صحه می گذارد. هم چنین سازمان ملل می تواند هماهنگ کنندهِ بی طرفی برای ارسال کمک های بشردوستانه و سایر 

موارد مرتبط به امنیت انسانی مانند نقشی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای در امنیت تاسیسات هسته ای ایفا می کند 

. با توجه به آن چه گفته شد، می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر سازمان ملل متحدی تا حاال به وجود نمی باشد

 آمد، الزم می بود همین سازمان با همین نواقض همین حاال تاسیس شود تا وظایف فوق را اجرا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
72 

 

ترک روسیه و چین که چند هفته پیش از الملل؛ بازخوانی بیانیۀ مش الملل علیه حقوق بین حقوق بین

 حمله به اوکراین منتشر شد

 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی دکتری حقوق بین -حسین فراستخواه 
 

کرد به  ای که روسیه مرتباً احتمال آن را رد می آرایی در مرز اوکراین، حمله ها لشکرکشی و صف سرانجام پس از هفته

اند  های چینی در روزهای اخیر بر فراز منطقۀ دفاعی تایوان به پرواز درآمده حالی است که جنگندهوقوع پیوست. این در 

های اخیر  ها در هفته و نگرانی از حملۀ نظامی دیگر دوباره تقویت شده است. اما در شرایطی که توجه عمدۀ رسانه

بیانیۀ مشترک فدراسیون »که با عنوان  سندیمعطوف به احتمال وقوع درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین بوده، 

 2۰22فوریۀ  4در « الملل به عصر جدید و توسعۀ پایدار جهانی روسیه و جمهوری خلق چین دربارۀ ورود روابط بین

العاده برای ناظران  ات بسیار اهمیت فوقهای تخصصی نیافت، از جه ای در رسانه منتشر شد، اگرچه بازتاب گسترده

الملل دارد و خصوصاً امروز با توجه به تهاجم روسیه به اوکراین و پرواز هواپیماهای چین در  مسائل حقوق و روابط بین

های المپیک زمستانی پکن منتشر شد، چیزی نیست  ای که چندی پیش در فضای شادمانۀ آغاز بازی آسمان تایوان، بیانیه

 مسامحه از کنارش گذشت. اش گرفت یا به ه سادگی بتوان نادیدهکه ب

 عدم تمایل چینشود. تحلیلگران علت آن را  ای مطلقا نامی از اوکراین برده نمی کلمه ۵۳۰۰جالب است که در این بیانیۀ 

دانسته و با  بخش الینفک چیناند. اما از تایوان یاد شده و روسیه آن را  به حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین دانسته

. از برانگیختیه، واکنش تایوان را استقالل آن مخالفت ورزیده است؛ موضعی که بالفاصله یک روز بعد از انتشار بیان

اند، که براساس آن  تشبیه کرده ۱۹۳۹هیتلر و استالین در اگوست « اتحاد»این بیانیه را به  برخیسوی دیگر، هرچند 

بیار معرکۀ جنگ جهانی دوم شدند، در بیانیۀ مشترک چین و  شوروی و آلمان بر سر تقسیم لهستان توافق کردند و آتش

رسمی با یکدیگر داشته باشند، به طور غیررسمی که اتحاد  نرفته است. دو کشور بدون آن« اتحاد»روسیه هیچ سخنی از 

ه یکدیگر روز آنها را ب شوند. چیزی که روزبه ، اما ضرورتاً به خاطر دیگری وارد جنگ نظامی نمیهوای هم را دارند

به شود که در آن امریکا  کند، مقابله با هژمونی ایاالت متحده است. در این بیانیه جهانی به تصویر کشیده می نزدیک می

 .حاشیه رفته است

الملل از اساس به چالش کشیده  ، این بیانیه، که در آن رویکرد غربی به جهان و روابط بیننظران صاحببه تعبیر یکی از 

ی سیاسی که از پدیدۀ چین و ها ای حساس در تاریخ ثبت خواهد شد. بنابراین در کنار تحلیل شود، به عنوان لحظه می

توان مفاد سند مذکور را در چارچوب تحلیل حقوقی  کنند، می و نحو ذلک یاد می محور خودکامگیروسیه به عنوان 
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بینند، چگونه  المللی را چگونه می ین است که چین و روسیه نظم بینالمللی بازخوانی و مرور کرد. سؤال اصلی ا بین

 کنند. الملل استفاده می خواهند، چگونه از حقوق بین چه می خواهند و برای رسیدن به آن می

کنند که جهان در مسیر  آغاز می مقدمهبیانیۀ مشترک از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل یافته است. طرفین با این 

شود و شاهد توسعه و  تغییرات مهمی قرار دارد. بشریت به عصر نوینی از توسعۀ پرشتاب و دگرگونی عمیق وارد می

شدن اقتصادی، ظهور جامعۀ اطالعاتی، تنوع فرهنگی و  نیها و روندهایی مانند چندقطبی شدن، جها تحول پدیده

روز در حال افزایش است  ها روزبه دگرگونی در معماری نظم و حکمرانی جهانی است. ارتباط و وابستگی متقابل دولت

المللی خواستار رهبریتی باشد که او را به سوی توسعۀ  و روند توزیع مجدد قدرت در جهان سبب شده جامعۀ بین

المللی نشان  آمیز هدایت کند. با این حال، بازیگرانی که در اقلیت قرار دارند، رویکردی یکجانبه به مسائل بین صلح

ها و سلب حقوق و منافع مشروع آنها بر اختالفات و  دهند و با توسل به زور و دخالت در امور داخلی سایر دولت می

خواهند که از طریق  ها می . از این رو طرفین از تمام دولتشوند زنند و مانع توسعۀ بشریت می ها دامن می تعارض

های جهانی بشری همچون صلح، توسعه، برابری، عدالت،  وگو و با ایجاد اعتماد و درک متقابل، در راه ارزش گفت

دموکراسی و آزادی بکوشند و حق مردم در تعیین مسیر توسعۀ کشور خود و حاکمیت و امنیت آنها را پاس بدارند و 

الملل را که سازمان ملل متحد و شورای امنیت نقش محوری در آن ایفا  نظم جهانی چندقطبی و البته مبتنی بر حقوق بین

 کنند، مورد حمایت قرار دهند. می

و همچنین نمایندۀ جامعۀ  های جهانی قدرتشود، چین و روسیه به عنوان  در این خط استدالل، که تا پایان بیانیه دنبال می

، رودرروی جامعۀ المللی در اقلیت است بازیگری که در مقیاس بینشوند و ایاالت متحده، به عنوان  المللی معرفی می بین

الملل به  گیرد که در حقوق بین گیرد و مشروعیت و اقتدار آن با توسل به مفاهیمی مورد هدف قرار می المللی قرار می بین

گرایی، توسل به زور و مداخله در امور داخلی کشورها. در  شوند؛ مفاهیمی مانند یکجانبه یعنوان ضدهنجار شناخته م

الملل، همچون حق تعیین سرنوشت، حق  بین عین حال از سوی دیگر مفاهیم جدیدی از ترکیب مفاهیم جاافتادۀ حقوق

شود؛ و  مطرح می« حق مردم در تعیین مسیر توسعۀ کشور خود»آورد و در قالب  توسعه و حق حاکمیت دولت سربرمی

حول محور سازمان و  الملل مبتنی بر حقوق بینظم جهانی چندقطبی از نظر ایشان کنند که این ن البته صریحاً اذعان می

است. در واقع، چین و روسیه، گفتمان بدیل خود را با گفتمان و سازمانی که مشخصاً از غرب به  ملل و شورای امنیت

خواهند که در  خیزند و از همۀ کشورها می آمیزند و با همان به مقابله با هژمونی غرب برمی فته شده در هم میعاریه گر

 گام بردارند. المللی دموکراتیک و تضمین صلح، ثبات و توسعۀ پایدار پیشبرد روابط بینمسیر 

های جهانی  ارزشنخستین بخش بیانیه دربارۀ دموکراسی و حقوق بشر است. هرچند دموکراسی در بیان ایشان در زمرۀ 

قلمداد  مسئولیت مشترک کل جامعۀ جهانیالشمول و به صورت  و حفظ و ارتقاء آن در حد چیزی شبیه به تعهد عام بشر
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برای مشارکت « ای وسیله»شده، لیکن در نگاه ایشان دموکراسی نه به عنوان یک الگوی حکمرانی جهانی بلکه به عنوان 

اصل حکومت آید  شود و اصلی که از طریق دموکراسی به اجرا درمی شهروندان در حکومت کشورشان تعریف می

ستقرار دموکراسی هیچ ا نظر آنهادموکراسی فردگرای غرب تفاوت دارد. از  است که آشکارا با پارادایم لیبرال مردمی

ها و  تواند با توجه به نظام اجتماعی و سیاسی خود و پیشینۀ تاریخی، سنت قالب و الگوی واحدی ندارد؛ هر ملتی می

های خاصی برای اجرای دموکراسی اختیار کند و تشخیص  فردش، الگوها و روش های فرهنگی منحصربه ویژگی

 ان کشور است.دموکراتیک بودن هر کشوری بر عهدۀ مردم هم

شود، نظمی است که در آن دفاع از  المللی مطلوب طرفین، تا جایی که به دموکراسی و حقوق بشر مربوط می نظم بین

های حاکم تحت  ای برای فشار بر کشورهای دیگر نباشد و دخالت در امور داخلی دولت بشر وسیله دموکراسی و حقوق

خواهند که تنوع فرهنگی و تمدنی و حق تعیین  المللی می ذا از جامعۀ بینها توجیه نگردد. ل لوای حمایت از این ارزش

هایی مانند تنوع فرهنگی و حق  جا نیز، چین و روسیه با بیرق ارزش سرنوشت کشورهای مختلف را محترم شمارد. در این

از  (universalist)گرایانه  اند، به مصاف قرائت جهان المللی موجود برآمده تعیین سرنوشت، که از دل نظم بین

اراگراف آخر بخش پکه در  الملل است، چنان روند. سپر دفاعی آنها همچنان حقوق بین دموکراسی و حقوق بشر می

سازند که منشور ملل متحد و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اصول بنیادین و اهداف حقوق جهانشمول  خاطرنشان می نخست

الرعایه است؛ لیکن به طور ضمنی جنبۀ جهانشمول این اسناد را تخصیص  ها الزم بشر را مقرر کرده و برای همۀ دولت

ای دارد که ماهیت جهانشمول حقوق بشر  های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ویژه لفهکنند هر ملتی مؤ زنند و اضافه می می

المللی  حفظ و ارتقاء حقوق بشر مسئولیت مشترک جامعۀ بین»را باید از دریچۀ آن نگریست. مراد آنها از این سخن که 

 بشر است. جنبان گفتمان غالب حقوق ، سلب مرجعیت از غرب به عنوان سلسله«است

ای، خصوصاً در چارچوب  م بیانیه حول محور توسعه و همکاری و ناظر به ارادۀ طرفین برای بسط روابط منطقهبخش دو

اند عالوه بر حضور فعال در  اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است. چین و روسیه خصوصاً در دو دهۀ اخیر بسیار کوشیده

اند، تقویت کنند. با  ر دو پایۀ توسعۀ اقتصادی و امنیت بنا شدهای را، که ب های منطقه المللی، سازمان های نهادی بین پلتفرم

الملل ناشی از  و همکاری مبتنی بر قواعد حقوق بین« گرایی چندجانبه»گرایی دو کشور، غالباً در لباس  این حال منطقه

های  که طرفین همکاری در چارچوب مکانیزم آمدهکه در بیانیۀ مورد بحث نیز  منشور ملل متحد توجیه شده است. چنان

اند که با فراهم ساختن منابع بیشتر  یافته خواسته چندجانبه، مانند ملل متحد را تقویت خواهند کرد و از کشورهای توسعه

این بخش، توسعه و توجه به توسعۀ نابرابر کشورها، به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشند. در  برای کشورهای درحال

های  ــ که جغرافیای آیندۀ تنش توسعۀ پایدار شمالگان تر کردن همکاری برای ای بسیار گذرا به جدی ضمن اشاره
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تأکید  مقابله با تغییرات اقلیمیــ طرفین بر لزوم همکاری در جهت تحقق اهداف توسعۀ پایدار و  استالمللی  بین

 اند. اند و پایبندی خود را به کنوانسیون تغییرات اقلیمی و اهداف و اصول توافق پاریس یادآور شده ورزیده

گیری  از نکات جالب توجه در بخش دوم بیانیه، اشاره به تعامل دوجانبه و چندجانبۀ روسیه و چین در مورد همه

المللی در مظان اتهام قرار  گیری از سوی جامعۀ بین که چین به عنوان منشأ بروز همه است. بدون اشاره به این ۱۹کووید

اند که تحقیق دربارۀ آن باید متکی به دانش جهانی باشد. آنها  ای علمی دانسته گرفته است، منشأ ویروس جدید را مسئله

اند که رویکردی علمی به بررسی منشأ ویروس کرونا  موضوع، از جامعۀ جهانی خواسته کردن سیاسیضمن مخالفت با 

اً گزارش آنها دربارۀ موضوع اتخاذ نماید. طرف روس نیز از اقدامات مشترک چین و سازمان جهانی بهداشت خصوص

 حمایت کرده است.

دهد. بار دیگر با استناد به حمایت از اصول کالسیک حقوق  های امنیتی طرفین را انعکاس می بخش سوم بیانیه نگرانی

شود. از جمله  انگیز گرفته می الملل، مانند حاکمیت، تمامیت ارضی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی، نتایجی بحث بین

کند که تایوان  ، و مخالفت با هر شکل از استقالل تایوان، تأکید میواحد چینطرف روس ضمن اعالم حمایت از اصل 

کنند که در مقابل اقدامات نیروهای خارجی برای  ناپذیر چین است. همچنین هر دو طرف تصریح می ش جداییبخ

های  ایستند و با مداخلۀ نیروهای خارجی تحت هر عنوان، از جمله انقالب تضعیف امنیت و ثبات در مناطق همجوار می

شور با پیشروی ناتو، که امروز در بحران اوکراین نمایان های دو ک ای آشکار به تنش خیزند؛ اشاره رنگی، به مقابله برمی

گذارد، از جمله با  الملل در اختیار آنها می اند با استفاده از ابزارهایی که حقوق بین گشته است. چین و روسیه کوشیده

، منافع امنیتی خود را دنبال سازمان معاهدۀ امنیت جمعیو  سازمان همکاری شانگهایای مانند  های منطقه تأسیس سازمان

طلبی و  گرایی، جدایی های شهروندان را با استناد به اصولی مانند مبارزه با افراطی کنند و سرکوب اعتراضات و شورش

زام نیروهای روسیه به قزاقستان بود که ظاهراً در چارچوب معاهدۀ های آن اع ترین نمونه تروریسم، توجیه نمایند. از تازه

امنیت جمعی و تحت عنوان نیروهای حافظ صلح، به دولت قزاقستان در سرکوب معترضان یاری رساند. در این بیانیه 

ل حمایت نیز، طرفین با محکوم کردن همۀ اشکال تروریسم، از جبهۀ واحد مبارزه با تروریسم با محوریت سازمان مل

 اند.  لفت برخاستهموضوع مقابله با تروریسم به مخا کردن سیاسیاند و باز با  کرده

اند که  ، از این سازمان خواستهگسترش بیشتر ناتودر فراز دیگری از بخش سوم بیانیه، طرفین ضمن ابراز مخالفت با 

رویکردهای ایدئولوژیک جنگ سرد خود را کنار بگذارد و به حاکمیت، امنیت و منافع کشورهای دیگر و تنوع تمدنی 

استرالیا، ایاالت متحده و انگلستان  جانبۀ همکاری امنیتی سهرد. از سوی دیگر نسبت به و پیشینۀ تاریخی آنها احترام بگذا

اند.  اند و اقداماتی از این دست را مغایر اهداف امنیت و توسعۀ پایدار منطقۀ آسیا و اقیانوسیه دانسته اظهار نگرانی کرده

http://irdiplomacy.ir/fa/news/2007510/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=fight%20against%20climate%20change
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0sides%20oppose%20politicization%20of%C2%A0this%20issue
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=support%20for%C2%A0the%C2%A0-,One%2DChina%20principle,-%2C%20confirms%20that%20Taiwan
http://eng.sectsco.org/
https://en.odkb-csto.org/
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0sides%20oppose%20politicization%20of%C2%A0the,of%C2%A0combating%20international%20terrorism%20and%C2%A0extremism.
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0sides%20oppose%20further%20enlargement%20of%C2%A0NATO%20and%C2%A0call%20on%C2%A0the%C2%A0North%20Atlantic%20Alliance%20to%C2%A0abandon%20its%20ideologized%20cold%20war%20approaches
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0sides%20are%20seriously%20concerned%20about%20the%C2%A0trilateral%20security%20partnership%20between%20Australia%2C%20the%C2%A0United%20States%2C%20and%C2%A0the%C2%A0United%20Kingdom%20(AUKUS)%2C
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المللی مهم در خصوص کنترل تسلیحات، از جمله معاهدۀ محو  نهای بی طرفین همچنین خروج امریکا از برخی توافق

 اند. آمیز توصیف کرده ای مخاطره المللی و منطقه برد را برای امنیت بین برد و کوتاه های میان موشک

های جهانی و اعضاء  که چین و روسیه قدرت شود شروع میبخش چهارم و پایانی بیانیۀ مشترک با یادآوری این نکته 

المللی با محوریت سازمان ملل  ل متحد هستند. آنها خود را قویاً موظف به دفاع از نظام بیندایم شورای امنیت مل

دهند، دفاع از نظم جهانی  ای که آنها می ظاهر شود. وعده کننده هنگهمااند؛ سازمانی که البته صرفاً در نقش یک  دانسته

المللی و خلق جهانی باثبات و عادالنه  الملل، کمک به چندقطبی شدن و دموکراتیک شدن روابط بین مبتنی بر حقوق بین

گونه  کنند، طرفین از هیچ . در جهت رسیدن به نظم جهانی که تصویر میاستالمللی از نوع جدید  و ایجاد روابط بین

 برای همکاری دوجانبه میان آن دو متصور نیست. ای منطقۀ ممنوعههمکاری فروگذار نخواهند کرد؛ هیچ 

کنند و رویکردهای یکجانبه را زیر  در خصوص تجارت، از نظام چندجانبه با محوریت سازمان جهانی تجارت دفاع می

مریکا علیه چین و روسیه. به طور کلی در تمام بندهای این بیانیه، های ایاالت متحدۀ ا ای به تحریم برند؛ اشاره سؤال می

جا نیز  آید. در این ای به میان می های منطقه شود و سپس سخن از چارچوب المللی اشاره می های بین ابتدا به چارچوب

)اقتصادهای نوظهور( در سه حوزۀ اصلی، یعنی سیاست و  بریکسطرفین از تعمیق همکاری استراتژیک میان اعضای 

اند. در همین راستا، تقویت سازمان همکاری  گذاری، و مبادالت بشردوستانه سخن گفته امنیت، اقتصاد و سرمایه

دو کشور اعالم شده  هدافاشانگهای و توسعۀ نقش آن در شکل دادن به نظم جهانی چندمرکزی به عنوان یکی از 

گرایی و امنیت پایدار خواهد بود.  الملل، چندجانبه که تمام این کارها مبتنی بر اصول حقوق بین توضیحاست با این 

های عضو سازمان همکاری شانگهای و همکاری در زمینۀ  ها و تهدیدهای پیش روی دولت همچنین مقابله با چالش

 تی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.امنیت اطالعا

گذرد. آن زمان پوتین به روشنی نشان داد که جهان  پانزده سال می 2۰۰۷سخنرانی پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ از 

آبخازیا را اشغال کرد و هفت  2۰۰۸. روسیه یک سال بعد از آن، در قطبی را قبول ندارد و خواستار قدرت است تک

جزیرۀ کریمه را از اوکراین جدا ساخت و امروز در حال توسل به زور یکجانبه  ای دیگر شبه با حمله 2۰۱4سال بعد در 

باشد. چین و آفرینی سازمان ملل یا شورای امنیت در میان  که سخنی از محوریت و نقش در اوکراین است، بدون آن

اند که نظم نوین جهانی مورد نظر خود را صرفاً با گفتارهای ایدئولوژیک دنبال  ها به این نتیجه رسیده روسیه در این سال

بخشی به اقدامات  محور را برای پیشبرد و همزمان مشروعیت محور و سیاست نکنند. آنها ترکیبی از دو رویکرد قاعده

الملل را به عنوان ابزاری برای دور زدن و زیر پا  ب شده اصول و قواعد حقوق بیناند که در عمل سب خود برگزیده

الملل به کار گیرند. در شرایطی که تمرکز اصلی ایاالت متحده در بعد اقتصادی روی چین قرار  گذاشتن خود حقوق بین

های نظامی  مروز با ایجاد تنشگرفته است، روسیه، که تهدیدی استراتژیک برای نظم جهانی از لحاظ اقتصادی نیست، ا

http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0sides%20underline%20that%20Russia%20and%C2%A0China%2C%20as%C2%A0world%20powers%20and%C2%A0permanent%20members%20of%C2%A0the%C2%A0United%20Nations%20Security%20Council
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=with%20the%C2%A0central-,coordinating,-role%20of%C2%A0the
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=defend%20the%C2%A0world,a%C2%A0new%20type.
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=there%20are%20no%20%E2%80%9Dforbidden%E2%80%9C%20areas%20of%C2%A0cooperation
https://infobrics.org/
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=Russia%20and%C2%A0China%20aim%20to%C2%A0comprehensively%20strengthen%20the%C2%A0Shanghai%20Cooperation%20Organization%20(SCO)%20and%C2%A0further%20enhance%20its%20role%20in%C2%A0shaping%20a%C2%A0polycentric%20world%20order
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=based%20on%C2%A0the%C2%A0universally%20recognized%20principles%20of%C2%A0international%20law%2C%20multilateralism%2C%20equal%2C%20joint%2C%20indivisible%2C%20comprehensive%20and%C2%A0sustainable%20security.
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
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های بزرگ  الملل دستاویز قدرت ای که حقوق بین افزاید. به هر حال باید دید در زمانه های غرب می و امنیتی بر نگرانی

ای،  المللی و منطقه های نهادی بین جهان قرار گرفته است، آیا بازیگران دیگر خواهند توانست از طریق توسل به مکانیزم

 الملل جلوگیری نمایند؟ ی روزافزون اقتدار حقوق بیناز فروپاش
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 حقوق بین الملل یا حقوق ابر قدرت ها؟ ضرورت بازتنظیمی بزرگ در منشور ملل متحد

ی و مسوول کمیته جوانان انجمن ایرانی پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبای  - امین معتمدی

 مطالعات سازمان ملل متحد
 

 ییلو، پرفسور «!در تمام اوقات باًی...تقرکنند یم تیرا رعا الملل نیتمام اصول حقوق ب باًیتقر ،همه کشورها باًیتقر»

 .۱۹۷۹، بین المللحقوق  فقید استاد ن،یهنک

و در راستای منافع خود اقدام به حمله نظامی به کشور یر حقوقی ا توجیه های غاین نخستین بار نیست که یک دولت ب

دیگری می کند و تلفات انسانی و خسارات جبران ناپذیری را دامن می زند. این بار اما پس از چند دهه تالش در جهت 

از منظر صاحب  برقراری نظم نوین بین المللی، نخستین تهاجم نظامی زمینی در قاره آرام و سبز به وقوع پیوسته است.

میالدی روسیه به حمله نظامی به خاک  2۰22نظران حقوق بین الملل و نیز عامه چندان قابل باور نبود که در سال 

نظامی  هاجماوکراین روی آورد و این موضوع از همه گیری کرونا نیز پیشی گرفته و به تیتر اول مطبوعات مبدل شود. ت

متحد تلقی می گردد. منشور سازمان ملل  2.4وزکارانه آشکار و نقض ماده اقدام تجایک  نیبه اوکرا هیروس دولت

 تیتمام هیاستفاده از زور عل»نقض همان ماده ای که سنگ بنای اصلی نظم حقوقی بین المللی بوده و ناظر بر ممنوعیت 

( و تحت هیچ سناریویی مطابق با مقررات و هنجارهای بین المللی اینجااست ) «یهر کشور یاسیاستقالل س ای یارض

حال تاسف آور آنکه مهاجم خود با تکیه و استناد به  قوانین و اصول حقوق بین  قانونی نیست. نکته قابل تامل و در عین

الملل سعی در توجیه و مشروعیت بخشی اعمال خود دارد. از نقطه نظری دیگر، آنچه توجه همگان را به خود معطوف 

. از نقض های پیاپی کرده است، ناکارامدی قوانین، سازوکارها و سازمان های بین المللی در این برهه حساس است

اصول و مقررات عام حقوق بین الملل، فقدان ضمانت اجرای موثر و پشتوانه های حقوقی نسبتا قوی تا وتو های مکرر 

قطعنامه های شورای امنیت، خود دلیلی روشن بر این ادعاست. پایبندی به اصول و قوانین بین المللی همیشه چالش 

 برانگیز بوده است. 

در حوزه تهدید و توسل به زور و فارغ از محسنات ، به نظر می رسد حقوق بین الملل معاصر، دست کم به عبارت دیگر

ره به سر منزل مقصود نخواهد برد. تفسیر های موسع دولت های ابرقدرت  مختلف در سایر شاخه ها و مباحث بین المللی

استراتژیک، منفعت طلبی های تمامی ناپذیر، احراز منشور، گره خوردگی بیش از اندازه با مسایل سیاسی و  2.4از ماده 

صالحیت کلیدی ترین دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر رضایت دولت ها، خوانش پرتنش قطعنامه های شورای امنیت، 

اعمال خودسرانه و یک جانبه دولت ها، بوروکراسی و ضابطه های طوالنی مدت، فانتزی پردازی های حقوق بشری، و 

http://www.linkedin.com/in/AminMotamediURL
http://www.linkedin.com/in/AminMotamediURL
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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« آنچه که در حقوق بین الملل باید باشد»نه به پیشرفته ترین انواع سالح های جنبشی، بیولوژیکی و سایبری میان با پشتوا

 فرسنگ ها فاصله ایجاد کرده است. « آنچه که هست»و 

 مسلحانه و نظامی ممنوع هستند. حملهاز  کشورها  مقرر می دارد که متحد الملل و هم منشور سازمان ملل نیهم حقوق ب

  برپایی اکنون زمانمرجعی بازوی اجرایی در صورت نقض این قوانین را صاحب است؟ به نظر می رسد چه  در عمل اما

 یاز هنجارها یقو مرکزیبه هسته  از طرفی که ، فرا رسیده است. نظمیتر زکتر و متمر محدود یالملل نیب ینظم حقوق

در  را یالملل نیب یو صلح و همکارکرده را حفظ  یارض تمامیت و از طرف دیگر افتهیاختصاص  تیحفاظت از حاکم

اهداف  شبردیپ یبرا در ظاهرکه  نیریمتحده و سا االتیادهد. در همین راستا، تفاسیر و مداخالت  جیترو عمل

را از منشور ملل متحد  2.4ی از جنس ماده الملل نیب یحقوق یهنجارهااعتبار ، بود  شده یبشر طراح بشردوستانه و حقوق

و منجر به تضعیف مقوله حاکمیت و تمامیت ارضی شده است. کما اینکه دولت روسیه نیز پیش از حمله اخیر، برده  نیب

ا استناد به این سوابق سعی بر آن ب هیروسدولت سد ر یبه نظر مو  کند یاشاره م هیو سور یبیکوزوو، عراق، ل حمالت به

در منشور ملل متحد را  زورتوسل به  تیممنوع و به طور خاص ایاالت متحده چگونه خود غربدارد تا توجیه نماید 

چنین ادعا  اگر، توجیهاتی ژورنالیستی و بدون پشتوانه حقوقی. به طور مثال کرده است فیالملل تضع نیحقوق بنظام 

موضوع  نی، ادمنشور را نقض کردن 2ماده  4، بند ۱۹۹۹عضو ناتو هنگام بمباران صربستان در سال  یکشورها کهشود 

که اگر چنین باشد نقض های سابق عامل موجهه  کند هیتوج هیتوسط روس 2۰22را در سال  نیتواند بمباران اوکرا ینم

 نقض های جدید خواهد شد.

بوده  و امنیت بین المللی میان دولت ها صلح و حفظ نیتام الملل نیحقوق ب یقرن است که هدف اصل کقریب به ی

 و پیچیده تر فراتر وکاریبا شرایط فعلی، احتماال سازو  ستین روش های تحقق عملی این هدف چندان روشناما  .است

منشور ملل متحد مسئولیت اصلی  24را طلب می کند. این در حالی است که وفق ماده منشور ملل متحد  2.4از ماده 

حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت است که همین امر نیز  با توجه به روند تصمیم گیری شورا، عمال 

یت یعنی: ایاالت متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه بوده و این در حالی است که وقتی با پنج عضو دایم شورای امن

این پنج دولت خود یک طرف مناقشه باشند، نظام بین الملل به بن بست خواهد رسید. لذا نظام بین المللی برای اجرای 

ت ها را برابر بداند، بر خالف امتیازات مقررات بین المللی و تعدیل قدرت به سازکاری نیازمند است که  حاکمیت دول

 ی صلحمجرکه یا همان اعضای دایم شورای امنیت باشد. شوربختانه آنگاه  P5فوق ویژه کشورهای قدرتمند موسوم به 

حقوق بین الملل معاصر تحقق صلح در گوشه ویترین و در تیوری ها باقی خواهد ماند. ، خود عامل نقض آن باشد

حداقل در بخش توسل به زور و حمالت نظامی با چالش های زیادی مواجه بوده و خواهد بود. بسته به اینکه دولت 

ی امنیت و دارای حق وتو باشد، شرایط به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد و نوع مهاجم جز پنج دولت عضو دایم شورا

https://www.lawfareblog.com/international-law-and-russian-invasion-ukraine
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://theconversation.com/is-international-law-powerless-against-russian-aggression-in-ukraine-no-but-its-complicated-177905
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واکنش ها اتحادیه اروپا، ناتو، کشور های عضو باشگاه سالح هسته ای و سایر نهادها و حتی هم پیمانان آنان متفاوت 

این چنینی به فراخور شرایط  خواهد بود. رویکرد سازمان های بین المللی و دولت های عضو این سازمان ها با مقوالت

 نیب اعم از ،یقانون چیه آنچه که مسلم است در این حقیقت نهفته که در این زمینه رویکرد مسامحه انگارانه بوده است.

 و اصول بنیادین نیقوان یاجرا جهت  ها چالش و برخوردار باشد یانطباق جهانوجود ندارد که از  یداخل ای یالملل

بار دیگر بروز و ظهور پیدا کرده  نیبه اوکرا هیو آشکارا با حمله روس راًیکه اخ یچالش. همچنان پابرجاست یالملل نیب

و اصالح ساختار هایی از  دیجدو مقررات بین المللی  کردیرو با یالملل نیبجامعه است. شایسته است بازیگران اصلی 

وارد عمل شوند. همان طور که پیش تر  و تمامیت ارضی و حاکمیت قانونصلح  نیتضم یبرا قبیل رویه شورای امنیت،

در جای جای مناقشه های قرن اخیر حقوق بین الملل و به طور خاص تهدید و « یباتقر»قید ، نقل شداز قول پرفسور لوی 

 توسل به زور به چشم می خورد.

به معنی آنکه در زمان  Silent enim lēgēs inter armaعبارت التینی از سیسرو وجود دارد که می گوید:  

 ضربه مهلکمی تواند به نظام حقوق بین المللی  جنگ، قانون ساکت می شود. اما این پایان ماجرا نیست. تهاجم نظامی

 وارد کند و تا آستانه فروپاشی آن پیش رود، اما نحوه واکنش به قانون شکنی و ارایه پاسخی فوری، قاطع و پایدار بدان

فارغ از از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در شرایط حال حاضر و با رویه منشور ملل متحد به نظر مقدور نیست. 

همه قیل و قال ها و مناقشات بحران اوکراین و دیگر حمالت نظامی در سایر سرزمین ها و زمینه های تاریخی آن 

ی، افزایش پناهندگان و نقض های حقوق بشر و بشردوستانه اختالفات، گذر زمان و افزایش تلفات جبران ناپذیر انسان

که هر لحظه به وقوع می پیوندد و نیازمند سریع ترین و مناسب ترین پاسخ ها از سوی نظام حقوق بین الملل است. است 

 امید است این اصالحات قابل اعمال باشد.

  

https://theconversation.com/international-law-says-putins-war-against-ukraine-is-illegal-does-that-matter-177438
https://www.jstor.org/stable/797228
https://law.yale.edu/yls-today/news/law-faculty-offer-analysis-russias-invasion-ukraine
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 )بخش نخست(ود ادعای ارتکاب ژنوسید: روسیه در دامی افتاد که خود پهن کرده ب

 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی )سمت( -دکتر عبداهلل عابدینی 
 

 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، دولت اوکراین دادخواستی را بر مبنای 2۰22فوریه  2۶در تاریخ 

نمود.  ثبتالمللی دادگستری  )از این پس کنوانسیون ژنوسید( علیه دولت فدراسیون روسیه در دیوان بین ۱۹4۸مصوب 

از سوی اوکراین در دفتر دیوان به ثبت رسید. دیوان نیز  درخواست صدور دستور موقتدر کنار این دادخواست نیز 

های  رای برگزاری جلسات استماع  جهت صدور دستور موقت در تاریخممکن را بزمان ترین  مطابق رویه خود، نزدیک

تعیین نمود. نوع طرح موضوع و وخامت وضعیت مورد بررسی در این قضیه شایان توجه خاصی است.  مارس ۸و  ۷

به صورت گذرا بررسی برخی ابعاد این دستور موقت  شد. در بخش نخست به ددر دو بخش ارائه خواه نوشتار حاضر

ترین محور این تصمیم، ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید،  برانگیز یم پرداخت و در قسمت دوم به چالشخواه

 . پرداخته خواهد شد

 های اوکراین  نگاهی به درخواست

 ۱کنوانسیون ژنوسید است. مطابق با همین ماده تا کنون )با تسامح(  ۹مبنای صالحیتی دعوای اوکراین علیه روسیه ماده 

دعوای بوسنی و دعوای ترافعی با احتساب دعوای حاضر در دیوان اقامه شده است:  ۵و  درخواست نظر مشورتی

دعوای صربستان (؛ ۱۹۹۹-2۰۱۵) دعوای کرواسی علیه صربستان(؛ ۱۹۹۳-2۰۰۷) نگرو و مونته هرزگوین علیه صربستان

تا کنون(. با این  2۰۱۹) دعوای گامبیا علیه میانمار(؛ و، ۱۹۹۹-2۰۰4پرونده جداگانه ) ۱۰در  عضو ناتو  دولت ۱۰علیه 

ان ، یادگار وقایع زم(عضو ۱۵2با ) که کنوانسیون ژنوسید به عنوان نخستین سند حقوق بشری پس از تأسیس ملل متحد

« ها جرم جرم»المللی کیفری برای رواندا( به عنوان  جهانی دوم است و تصور ارتکاب ژنوسید )به تعبیر دادگاه بین  جنگ

های مذکور و همچنین، ادعاهای متعددی  معاصر به دشواری قابل تصور است، اما پروندهترین جنایت در روزگار  و فجیع

تواند  مطرح شده، نشان از آن دارد که کنوانسیون مزبور می رژیم اسرائیلو  چین، کاناداکه علیه برخی کشورها از جمله 

 های دیوان قرار گیرد.  مبنای دعاوی دیگری در آینده دادرسی

اوکراین در دادخواست اصلی خود موارد زیر را از دیوان مطالبه نمود: برخالف نظر روسیه، در پرونده مورد بحث، 

تواند به بهانه پیشگیری یا مجازات ژنوسید، متوسل به  نباس ارتکاب پیدا نکرده است؛ روسیه نمیومنطقه د ژنوسیدی در

زور شود؛ شناسایی دو استان مرزی لوهانسک و دونستک از سوی روسیه بر مبنای ارتکاب ژنوسید، انجام شده است؛ 

رست ژنوسید است و مبنایی در کنوانسیون ژنوسید انجام عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین بر مبنای ادعای ناد

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/182/institution-proceedings
https://www.icj-cij.org/en/case/182/provisional-measures
https://www.icj-cij.org/en/case/12
https://www.icj-cij.org/en/case/12
https://www.icj-cij.org/en/case/91
https://www.icj-cij.org/en/case/91
https://www.icj-cij.org/en/case/91
https://www.icj-cij.org/en/case/118
https://www.icj-cij.org/en/case/105
https://www.icj-cij.org/en/case/105
https://www.icj-cij.org/en/case/105
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
https://www.cambridge.org/core/books/genocide-in-international-law/8DBF9888184D74C00B6D87DA479260E7
https://t.me/parsinstituteforintlaw/2724
https://uyghurtribunal.com/
https://t.me/parsinstituteforintlaw/2911
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ندارد؛ روسیه باید تضمین دهد که اقدامات مزبور تکرار نخواهند شد، و در نهایت، خسارات وارده به این کشور باید 

 جبران شوند.

دم تضمین فوری ع -2توقف عملیات نظامی روسیه؛  -۱درخواست صدور دستور موقت اوکراین شامل موارد زیر است: 

پرهیز از اقدامات تشدید  -۳نظامی تحت کنترل و هدایت روسیه؛  های نظامی و شبه ها و دسته اقدام نظامی از سوی گروه

های  ارائه گزارش به دیوان پس از یک هفته از صدور دستورو موقت دیوان و همچنین، گزارش -4کننده اختالف؛ و 

 ادواری پس از آن به دیوان.

به طور کلی و موارد مرتبط با پرونده حاضر در رویه دیوان ل زیر شرایط صدور دستور موقت در جدوبه طور خالصه، 

 قابل مشاهده است:

  

شرایط الزم برای صدور دستور 

 موقت

 2موافق در برابر  ۱۳با نصاب  (2۰22یافته دیوان در پرونده اوکراین علیه روسیه )

 مخالف 

احراز صالحیت اولیه یا  -1

 (prima facie)الظاهر  علی

پذیرش صالحیت اجباری دیوان یا عضویت طرفین اختالف در سند اعطا -۱

کننده صالحیت: عضویت اوکراین و روسیه در کنوانسیون ژنوسید و اعطای 

 .۹صالحیت به دیوان بر اساس ماده 

وجود اختالف میان طرفین: دیدگاه مقامات روسیه در ارتکاب ژنوسید در -2

تصمیم  24-4۹دعا از سوی مقامات اوکراینی. )بندهای منطقه دونباس و رد این ا

 دیوان(

وجود حقوق مورد ادعا )شرط  -2

و ارتباط  Plausibility) :صحت

آن با اقدامات موقتی درخواست 

 شده

از نظر دیوان حقوق مورد ادعای اوکراین یعنی مشمول عملیات نظامی قرار 

کنوانسیون  ۱ت )ماده نگرفتن در راستای اجرای تعهد به پیشگیری و مجازا

ژنوسید( قابل احراز است و با دو درخواست اوکراین برای صدور دستور موقت 

های  یعنی توقف عملیات نظامی و تضمین به عدم اقدام نظامی از سوی گروه

 ۵۰-۶4نظامی تحت کنترل و هدایت روسیه، ارتباط دارد. )بندهای  نظامی و شبه

 تصمیم دیوان(

ن بودن خطر غیرقابل جبرا-3

حقوق مورد ادعا و فوریت 

 حمایت از آنها

از نظر دیوان هرگونه عملیات نظامی به خصوص در مقیاس عملیات نظامی 

های جسمی و روحی، ایراد  های بسیار، آسیب روسیه منجر به از دست رفتن جان

تصمیم  ۶۵-۷۶آسیب به اموال و محیط زیست شده و خواهد شد. )بندهای 

 دیوان(
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جزیره کریمه به این  این که در حال حاضر به دلیل اقدامات نظامی روسیه در اوکراین و ضمیمه نمودن شبه شایان ذکر

کشور، دعاوی متعددی از سوی اوکراین علیه روسیه در محاکم مختلف )و به تعبیری، جنگ تمام عیار حقوقی( مطرح 

رسد موجب شد روسیه از شورای اروپا خارج  که به نظر میدعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر) 4شده است از جمله 

میان دو کشور توسط شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین علیه  گذاری دوجانبه دعوای ناشی از معاهده سرمایه ۱(؛ شود

الملل دریاها به دلیل عدم دسترسی اوکراین به منابع نفت و گاز این  دعوای داوری ذیل کنوانسیون حقوق بین ۱روسیه؛ 

مالی تروریسم و المللی دادگستری بر مبنای کنوانسیون مقابله با تأمین  دعوا در دیوان بین ۱جزیره کریمه؛  کشور در شبه

 (برای مشاهده این دعاوی به اینجا نگاه کنیدمحو کلیه اشکال تبعیض نژادی. )

 مروری بر برخی نکات مرتبط با دعوای اوکراین علیه روسیه

المللی دادگستری مطرح نموده است  المللی نزد دیوان بین های بین متعددی را در حوزه دادرسیپرونده مورد بحث نکات 

 تواند موضوع نوشتاری مجزا قرار گیرد: که هر یک از آنها می

کسب دستور موقت به عنوان یک پیروزی موقت و امکان اجرای آن از طریق شورای امنیت: به طور کلی، رویه  -۱

دهد هنگامی که طرفین اختالف درگیر مخاصمه مسلحانه باشند، برای  ستور موقت نشان میدیوان در زمینه صدور د

، به یکی از طرفین اختالف جهت کسب یک پیروزی حقوقی ولو موقتجبران شکست احتمالی در میدان نبرد، 

منشور ملل متحد، امکان درخواست اجرای تصمیمات  ۹4آورد. ضمن این که مطابق تفسیر ماده  دیوان روی می

 (اینجامنشور در  ۹4از تفسیر ماده  4)بند  پذیر نیست. نیستند، از شورای امنیت امکاندیوان که واجد ویژگی رأی 

ان در صدور دستور اثر آستانه اثبات و ماهیت تعهد مورد بحث در صدور دستور موقت: ضمن این که رویه دیو -2

موقت حاکی از آن است که آستانه بسیار پایینی برای احراز شرایط الزم برای صدور دستور موقت نسبت به مرحله 

، به ارتباطی به تعهدات حقوق بشرشود؛ به خصوص این که ماهیت تعهد مورد ادعا،  گرفته می ماهوی دعوا در نظر 

 داشته باشد.  منع ژنوسیدویژه 

ها و اسناد مرتبط با بحران اوکراین: یکی از نکات قابل تأمل در این تصمیم، رویکرد دیوان  عدم استناد به گزارش -۳

های پیرامون موضوع مورد بحث پیرامون صدور دستور  نسبت به تصمیمات مشابه خود در تکیه بر حقایق و گزارش

توان به تصمیم مشابه دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار با تکیه بر کنوانسیون  در این خصوص می باشد. موقت می

شود. شاید یکی از دالیل مطرح،  ژنوسید اشاره داشت. در این تصمیم جای خالی این موضوع کامالً احساس می

های  ان باشد و این که گزارشنزدیک بودن زمان تهاجم روسیه به اوکراین با برگزاری جلسات استماع در دیو

تصمیم ایجاد  شورای حقوق بشرمفصل و قابل اتکایی هنوز در این خصوص منتشر نشده است. شایان ذکر این که 

 مارس اتخاذ نموده است. 4یاب در این خصوص را در  کمیسیون حقیقت

https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-against-russia-in-a-near-total-win-for-ukraine-russia-expelled-from-the-council-of-europe/
https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-against-russia-in-a-near-total-win-for-ukraine-russia-expelled-from-the-council-of-europe/
https://jamestown.org/program/ukraines-legal-cases-russia-international-courts/
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/provisional-measures-of-the-international-court-of-justice-in-armed-conflict-situations/29180FAB6AA8AE634E9D376110EDB880
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/protection-of-human-life-through-provisional-measures-indicated-by-the-international-court-of-justice/40D310A72F69F1C742942E6F7AA7B78C
http://humanrights.mofidu.ac.ir/article_246983.html
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113292
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ه از حضور در دیوان: در این قضیه روسیه در جلسات استماع شرکت نکرد شاید به این دلیل که امتناع خواند -4

مارس، سفارت  ۷دانست تصمیم نهایی دیوان چه خواهد بود. جالب آن که اندکی پس از خاتمه جلسه استماع  می

به دیوان ارسال نمود.  )از این پس، نامه( در خصوص بیان دالیل عدم صالحیت یادداشتی توضیحیروسیه در هلند، 

دیوان در خصوص عدم حضور روسیه ابراز تأسف کرد اما اظهار داشت نظرات روسیه در این یادداشت را در 

ن است که آیا دیوان شود آ پرسشی که در این خصوص مطرح می صدور دستور موقت مدنظر قرار خواهد داد.

تواند زمان بسیار کوتاهی را برای کسب آمادگی طرفین اختالف جهت شرکت در جلسات استماع تعیین کند؟  می

 2این ادعا در نامه سفارت روسیه در هلند، به عنوان دلیل عدم مشارکت در جلسات ذیربط مطرح شده است. )بند 

 ۱4صفحه ر دیوان در خصوص عدم حضور روسیه جالب توجه است. )نامه( البته خطابه مقدماتی نماینده اوکراین د

 (مارس ۷صورتجلسه استماع 

ها: دیوان در  المللی دولت اظهارات کلی دیوان خارج از چارچوب خواسته اصلی دعوا در قالب یادآوری تعهدات بین

قسمت مقدمه تصمیم خود به وضعیت وخیم جاری در اوکراین اشاره دارد و این که اقدام روسیه موجب طرح مسائل 

المللی و  شود. پس از این بیان، دیوان اصول و اهداف ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین الملل می جدی در حقوق بین

المللی از سوی  نماید. تأکید بر رعایت تعهدات بین مان ملل به صورت گذرا تبیین مینقش خود را به عنوان رکن ساز

الملل بشردوستانه نکته دیگری است که دیوان به آن اشاره دارد. البته دیوان  ها ذیل منشور ملل متحد و حقوق بین دولت

منع اظهارنظر بیش از خواسته »اس اصل کند تا بر اس ئل در چارچوب تصمیم نهایی خود ورود پیدا نمیانسبت به این مس

فضایی میانه رسد دیوان در پرتو شرط صحت که  هرچند به نظر می عمل کرده باشد.  (Ne ultra petita)« ها طرف

رسد ورود ماهوی خود را به موضوع  کند که به نظر می ، فرازی را مطرح میدستور موقت و رسیدگی ماهوی است

 بعید به»ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید نشان داده و از اصل منع اظهارنظر عدول کرده است. از نظر دیوان، 

رسد که کنوانسیون در پرتو موضوع و هدف خویش، یک دولت عضو را جهت پیشگیری یا مجازات ژنوسید  نظر می

 دستور موقت(  ۵۹)بند « ادعایی، مجاز به توسل به زور یکجانبه در سرزمین دولت عضو دیگر بدارد.

مفهومی و موضوعی توسل به زور  ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید: چالش اصلی این پرونده بر سر ارتباط -۵

دهد که بحث توسل به زور در حیطه موضوعات  و کنوانسیون ژنوسید است. از نظر روسیه، بیان کنوانسیون نشان می

نامه( روسیه قرائت اوکراین از کنوانسیون برخالف هدف و موضوع کنوانسیون  ۱۰گنجد. )بند  کنوانسیون نمی

 ار حاضر با محوریت این پرسش خواهد بود.نامه( بخش دوم نوشت ۱2است. )بند 

( نامه خود به دیوان 2۱ای ژنوسید وجود دارد؟ این پرسش را روسیه در )بند  آیا انطباقی میان وجه عرفی و معاهده -۶

شود. دیوان  مطرح  کرده و معتقد است صالحیت دیوان محدود به وجه معاهداتی است و شامل وجه عرفی آن نمی

https://www.icj-cij.org/en/case/182/other-documents
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2239.013.2239/law-mpeipro-e2239
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2239.013.2239/law-mpeipro-e2239
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2239.013.2239/law-mpeipro-e2239
https://brill.com/view/journals/lape/19/3/article-p365_2.xml
https://brill.com/view/journals/lape/19/3/article-p365_2.xml
https://brill.com/view/journals/lape/19/3/article-p365_2.xml
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ی علیه صربستان به صراحت اعالم کرده بود که صالحیت خود را تنها محدود به وجه معاهداتی پیشتر در قضیه بوسن

 کنوانسیون ژنوسید خواهد کرد.

الملل و فهم رویکرد کشورها: نامه روسیه به دیوان حاوی سخنان پوتین در صبح روز  بحثی در باب تاریخ حقوق بین -۷

نامه نمایندگی روسیه در ملل متحد به دبیرکل و رئیس شورای فوریه به صورت پیوست  24تهاجم به اوکراین در 

الملل و  امنیت است. مطالعه دقیق سخنرانی مزبور حاوی نکات متعددی از جمله در خصوص تاریخ روابط بین

دیدگاه رئیس کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی در خصوص دالیل بروز جنگ جهانی دوم و همچنین، 

جمهور روسیه، مطالعه در باب  آزمایی صحت یا سقم اظهارات رئیس ت. جدای از راستیفروپاشی شوروی سابق اس

الملل نیز مؤثر باشد؛ به خصوص این که  تواند در فهم بهتر رویکرد کشورها به حقوق بین الملل می تاریخ روابط بین

الملل در قالب  قواعد حقوق بین برداری از پوتین در این سخنرانی نیز به زوایایی از رویکرد کشورهای غربی در بهره

 تقویت یا تضعیف آن پرداخته است.

سازد از  اظهارات قضات موافق و مخالف تصمیم دیوان: مطالعه نظرات قضات ذیربط نکات متعددی را عیان می -۸

طرفی به طور  جمله هیجانات غلیان کرده برخی قضات در اثر تهاجم روسیه به اوکراین و خروج از موضع بی

با استدالل دیوان و موافقت با  ونامخالفت قاضی بن؛ قاضی ایو دوده، قاضی اختصاصی اوکراینز سوی مشخص ا

دیوان در پرتو  چینیو  روسیتصمیم نهایی آن به دلیل ضرورت شرایط جاری در اوکراین؛ و رویکرد قضات 

تواند در روابط چین و تایوان تکرار  حمایت از منافع کشورهای خویش به خصوص وقایع مشابهی که در آینده می

یوان قادر به شوند. البته باید به غیبت قاضی ترینداد در این جلسات نیز اشاره داشت که طبق اظهارنظر رئیس د

 ۷صورتجلسه استماع  ۹صفحه همراهی تیم قضات چه به صورت حضوری و چه از طریق ویدئو کنفرانس نبود. )

 بودیم! وی در این قضیه می ( در غیر این صورت باید منتظر اظهارنظر بلندباالیمارس

 ۱آیا صحت ادعای روسیه مبنی بر وقوع ژنوسید در منطقه دونباس مجوز توسل به زور را برای اجرای ماده  -۹

کند؟ نکته جالب توجه این که دولت اوکراین در دفاعیات کتبی و شفاهی خود نزد  کنوانسیون ژنوسید صادر می

بر اساس اطالعات نادرست و ادعای واهی وقوع ژنوسید در منطقه دیوان، همواره تأکید دارد که دولت روسیه 

دونباس مبادرت به توسل به زور کرده است. تأکید فراوان و متعدد وکالی اوکراینی در جلسه استماع نیز بر این 

کند که آیا صحت ادعای ارتکاب ژنوسید مجوز انجام طیفی از اقدامات از جمله  نکته این پرسش را مطرح می

ل به زور است؟ در واقع، تنها در یک مورد در میان انبوهی از تکرار این مدعا از سوی اوکراین به آورده دیوان توس

اشاره شده که تعهد به پیشگیری و مجازات باید از طریق هر ابزار در  2۰۰۷در قضیه بوسنی علیه صربستان در سال 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-06-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
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 4۷صفحه الملل باشد. ) های حقوق بین تدسترس هر دولتی انجام شود به شرطی که در چارچوب محدودی

 (مارس ۷صورتجلسه استماع 

نای های مرتبط با ژنوسید: ویلیام شبث که در دعوای گامبیا علیه میانمار بر مب تعریض وکالی حاضر در پرونده -۱۰

همین انتقاد را  نوشتاری کوتاهکنوانسیون ژنوسید، وکیل میانمار است، مورد انتقاد برخی محافل قرار گرفت. وی در 

ظر وی، زمانی که هارولد کو در زمان دولت اوباما به رویکرد یکی از وکالی اوکراین، هارولد کو، مطرح کرد. از ن

المللی وی در وزارت خارجه حضور داشت، در زمان کنفرانس کامپاال، در قالب حضور  به عنوان مشاور حقوقی بین

المللی از جمله  در هیأت نمایندگی ایاالت متحده نسبت به مشروعیت توسل به زور در زمان ارتکاب جنایات بین

تواند به عنوان  شور متبوعش را اعالم کرد. اما وی در پرونده اوکراین معتقد است توسل به زور نمیژنوسید نظر ک

به  ۵۸صفحه کنوانسیون برای پیشگیری و مجازات ژنوسید به کار گرفته شود. ) ۱مبنایی برای تعهد مندرج در ماده 

 (مارس ۷بعد صورتجلسه استماع 

 

  

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.ejiltalk.org/preventing-genocide-and-the-ukraine-russia-case/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
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 )بخش دوم(ادعای ارتکاب ژنوسید: روسیه در دامی افتاد که خود پهن کرده بود 

 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی )سمت( -دکتر عبداهلل عابدینی 
 

 ن ژنوسید وجود دارد؟چه ارتباطی میان توسل به زور و کنوانسیو

 نگاهی به ادعاهای طرفین

 ۱روسیه در نامه خود به دیوان در رد ادعای اوکراین مبنی بر ممنوعیت توسل به زور برای اجرای تعهد مندرج در ماده 

در قالب پیشگیری و مجازات ژنوسید، معتقد است، دیوان باید احراز کند که موضوع اصلی اختالف مربوط به تفسیر، 

کنوانسیون که به دیوان اعطای صالحیت کرده، محدود به اختالف  ۹یا اعمال کنوانسیون ژنوسید است یا خیر. ماده  اجرا

شمرد و  می در این سه مقوله یعنی تفسیر، اجرا و اعمال است. روسیه در ادامه موارد تعهدات داخل در کنوانسیون را بر

آن ارتباطی میان این سند و منشور  ۸اره به منشور ملل متحد در ماده کنوانسیون و اش ۱معتقد است تعهد مندرج در ماده 

کند. در واقع، روسیه معتقد است مبنای اصلی توسل به زور علیه اوکراین ماده  ایجاد نمی ۵۱ملل متحد به خصوص ماده 

و فصل اختالف ایجاد  کنوانسیون ژنوسید یک مبنای عام بر حل ۹منشور در مقام دفاع مشروع است. از این رو، ماده  ۵۱

شود زیرا فراتر از محدوده  کند و محدود به مقررات خود کنوانسیون است که طبیعتاً شامل توسل به زور نمی نمی

( از نظر دستور موقت دیوان ۳2بند و  اننامه سفارت روسیه در هلند به دیو 2-۱۳بندهای گیرد. ) کنوانسیون قرار می

جمهور روسیه وجود  روسیه هیچ ارجاعی به کنوانسیون ژنوسید در نطق صبح روز تهاجم به اوکراین از سوی رئیس 

 دستور موقت( ۳۳ای ژنوسید نبوده است. )بند  نوسید در سخنرانی وی، معنای معاهدهنداشته و منظور از ژ

کنوانسیون ژنوسید مبادرت به اقدام نظامی علیه این  ۱تواند بر مبنای ماده  در مقابل، اوکراین مدعی است آیا روسیه می

کنوانسیون  ۱تعهد مندرج در ماده کشور نماید؟ اوکراین معتقد است این کشور حق دارد خواهان اجرای با حسن نیت 

ژنوسید باشد در حالی که روسیه با سوءاستفاده از موضوع و هدف کنوانسیون، تهاجمی را در لوای تعهد به پیشگیری و 

 ۸( روسیه اگر ادعایی داشت باید با توسل به ماده دستور موقت ۵۳بند مجازات ژنوسید علیه اوکراین انجام داده است. )

 دستور موقت( ۳۱نمود. )بند  المللی دادگستری مراجعه می های ملل متحد از جمله خود دیوان بین کنوانسیون، به ارگان

 دیدگاه دیوان

ز یک سو و وجود حقوق مورد نظر و ارتباط آن با الظاهر ا دیوان در این قسمت از دو منظر صالحیت علی

پردازد. از نظر دیوان،  های دستور موقت از سوی دیگر، به ارتباط میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید می درخواست

 جمهور، وزیر امور خارجه، نماینده روسیه در ملل متحد و  نماینده روسیه در اتحادیه اروپا مقامات روسی شامل رئیس

کند که کمیته  اند. همچنین، دیوان به تحقیقاتی اشاره می اشاره صریحی به بحث ژنوسید مردم منطقه دونباس داشته

https://www.icj-cij.org/en/case/182/other-documents
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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های  ذیربط زیر نظر مقامات دولتی روسیه در خصوص ارتکاب ژنوسید علیه مردم منطقه کریمه و دونباس در سال

( دیوان معتقد است هدف وی در این مرحله رسیدگی نهایی به دستور موقت ۳۷-42بندهای گذشته انجام داده بود. )

ای خاص برای اعطای  ادعای ارتکاب ژنوسید نیست. از طرفی، لزومی ندارد یک دولت به مقرره خاصی از معاهده

ن استناد کند بلکه اشاره به موضوع معاهده به طور واضح و صریح نیز دولت طرف مقابل را قادر صالحیت به دیوا

نظر دارند یا خیر. نکته بسیار مهم از نظر دیوان آن است که  سازد تا بداند که آیا در این خصوص با یکدیگر اختالف می

الملل عرفی ذیربط جهت انجام عملیات نظامی ویژه در  منشور و حقوق بین ۵۱رغم ادعای روسیه مبنی بر استناد به ماده  به

اوکراین، امکان استناد به چند سند یا ارتکاب یک یا چند فعل یا ترک فعل مرتبط با یک معاهده وجود دارد. از این رو، 

کنوانسیون  الملل عرفی مانع از توجه دیوان به اختالف حاضر تنها از منظر منشور و حقوق بین ۵۱استناد روسیه به ماده 

 دستور موقت( 4۳-4۶شود. )بندهای  ژنوسید نمی

کنوانسیون در خصوص پیشگیری و مجازات ژنوسید  ۱دیوان در مرحله بعد به نحوه اجرای تعهد مندرج در ماده 

پردازد. از نظر دیوان، اصل اساسی در اجرای این دو تعهد )پیشگیری و مجازات(، حسن نیت است. وکالی اوکراینی  می

( از نظر دیوان، مارس ۷به بعد صورتجلسه  42صفحه مارس بر این مسأله تأکید فراوانی داشتند. ) ۷در جلسه استماع  نیز

های ملل متحد و حل و فصل اختالف بر اساس مراجعه  های دیگری مانند مراجعه به ارگان گزینه کنوانسیون ۹و  ۸ماده 

ای گزینه دیگر پیشنهادی دیوان است.  رکت در ترتیبات منطقهالمللی دادگستری نیز قابل تصور است. مشا به دیوان بین

تواند در چارچوب  کند که به طور کلی هر دولتی می دیوان آورده خود را در قضیه بوسنی علیه صربستان تکرار می

ل الملل نیز منشور مل های حقوق بین الملل برای پیشگیری و مجازات ژنوسید اقدام کند. یکی از چارچوب حقوق بین

 دستور موقت( ۵۶-۵۸متحد است. )بندهای 

در میان قضات دیوان نیز شکافی مبتنی بر دیدگاه روسیه و اوکراین، بروز یافت. برخی از این نکات قابل تأمل هستند. در 

این خصوص قاضی روسی، گِوُرگیان، معتقد است ترفند اوکراین در ارتباط برقرار کردن بحث توسل به زور در مقام 

امناسب کنوانسیون ژنوسید، به نوعی دور زدن اصل رضایت طرف اختالف به رسیدگی در دیوان است. از نظر اجرای ن

وی، تا زمانی که موضوع اصلی یک معاهده ارتباطی با مالحظات سیاسی مقدم بر عمل مورد نظر داشته باشد، مطابق 

شود تا  توسل به زور بدون مجوز الزم، موجب می تفسیر ارائه شده توسط اوکراین، هر عمل ظاهراً غیرقانونی، از جمله

( بر همین اساس وی ۷بند ای تصادفی وارد شود و قابل بحث باشد. ) عمل غیرقانونی مزبور در حوزه موضوعی معاهده

ارتباطی میان توسل به زور به عنوان استدالل اصلی اوکراین در درخواست دستور موقت و کنوانسیون وجود معتقد است 

تهدید یا »نماید:  اد می( استندولت عضو ناتو ۱۰میان صربستان و ندارد. وی برای تأیید نظر خود به قضایای توسل به زور )

بند « )کنوانسیون باشد... 2تواند موجد ارتکاب ژنوسید در معنای ماده  توسل به زور علیه یک دولت به خودی خود نمی

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/182/oral-proceedings
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/105/provisional-measures
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
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رد مشابهی دارد. از نظر وی موارد دستور موقت که از روسیه خواسته شده، کمکی به حل ( قاضی چینی، ژیو، نیز رویک۵

کند. ادعای اوکراین در خصوص توسل به زور روسیه در این قضیه، اصالت کنوانسیون ژنوسید را  بحران اوکراین نمی

جازه توسل به زور را به این کند. از نظر وی، روسیه در هیچ جایی اعالم نکرده که کنوانسیون ژنوسید ا مخدوش می

( همین دیدگاه از سوی قاضی مراکشی، بنونا، ابراز شده است. وی معتقد است که ۱-۶بندهای کشور اعطا کرده است. )

کرد که کدام یک از حقوق مندرج در کنوانسیون نسبت به اوکراین در اثر تهاجم روسیه  دیوان باید دقیقاً مشخص می

در معرض نقض قرار گرفته است. از نظر وی یافتن چنین ارتباطی ساده نیست به طوری که دیوان در قضایای صربستان 

رتباط تصنعی میان توسل به زور و ای را احراز نماید. از نظر وی، برقراری ا های ناتو نتوانست چنین مسأله علیه دولت

( بر اساس رویکرد ژیو نیز، این قضیه همانند ۵-۶، ۹، ۱۱بند کنوانسیون ژنوسید، منجر به تضعیف سند اخیر خواهد شد. )

( همین دیدگاه نیز از سوی قاضی آلمانی، نولته و بنونا مطرح ۵بندهای عضو ناتو است. ) یه دولتقضایای صربستان عل

قضایای اخیر این بود که آیا توسل به  شده است. از نظر نولته تفاوت این قضیه با قضایای مزبور آن است که موضوع

تواند منجر به ارتکاب ژنوسید شود؛ در حالی که موضوع قضیه اوکراین آن است  گر می های مداخله زور از سوی دولت

که آیا ادعای ارتکاب ژنوسید و عملیات نظامی انجام شده با هدف پیشگیری و مجازات ژنوسید در انطباق با کنوانسیون 

دارد یا خیر. ضمن این که برخالف اوکراین در قضیه اخیر که انجام عملیات نظامی روسیه را با هدف  ژنوسید قرار

های نظامی ناتو در کوزوو  پیشگیری و مجازات ژنوسید درک کرده، چنین برداشتی نسبت به صربستان در انجام عملیات

سالوی سابق منجر به ارتکاب ژنوسید شده است. های بمباران یوگ وجود نداشته است. بلکه صربستان معتقد بود عملیات

( در حالی که دیوان چنین امری را به دلیل فقدان عنصر معنوی نابودی جزیی یا کلی جمعیت یوگسالو و ۵-۶بندهای )

ارتباط میان توسل به زور و ارتکاب ژنوسید احراز نکرد. از نظر دیوان، هرگونه توسل به زوری لزوماً  همچنین، عدم

 (دیوان۱۹۹۹قرار سال  4۰بند شود. ) منجر به ارتکاب ژنوسید نمی

همین اساس، قاضی گورگیان معتقد است این نوع از طرح دعوا، به این معنا که خواهان از دیوان خواسته باشد عدم بر 

تواند بر اساس موافقتنامه ارجاع حل و فصل  نقض ادعایی که از سوی خوانده به وی منتسب شده را تنها دیوان می

ن مورد بررسی قرار دهد. وی از این نوع دعاوی تحت اختالف به دیوان یا در چارچوب پذیرش صالحیت اجباری دیوا

( قاضی رابینسون نیز در همین راستا معتقد است، در عمل ۸ند )ب کند. یاد می violation complaints-nonعنوان 

خواهد  اهان بررسی نقض تعهد از سوی خوانده را از دیوان خواسته اما در پرونده حاضر خواهان از دیوان میهمیشه خو

( وی معتقد است برای برقراری ارتباط ۱۶بند تا عدم نقض خواهان که خوانده مدعی ارتکاب آن است را احراز نماید. )

میان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با کنوانسیون ژنوسید باید مقدمه کنوانسیون ژنوسید را نیز در نظر گرفت که در آن 

ست. ، مقدمه نیز بخشی از سیاق معاهده ا۱۹۶۹به منشور ملل متحد اشاره شده و مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات وین 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-05-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/105/105-19990602-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-04-EN.pdf
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( از نظر وی، دیوان در 2۷-2۸بندهای آمیز باشد. ) های مسالمت طبق منشور نیز حل و فصل اختالف باید منطبق با شیوه

رستی برای پایش و نظارت بر اجرای تعهدات حقوق بشر تلقی قضیه نیکاراگوئه هم اعالم کرد توسل به زور روش د

مخالف )گورگیان و ژیو(  2موافق به  ۱۳( نکته شایان ذکر در میان نظرات قضات آن است که نصاب 2۹بند شود. ) نمی

های تحت هدایت و کنترل روسیه  برای دو بند نخست دستور موقت )توقف عملیات نظامی ویژه از سوی روسیه و گروه

ضمن  در اوکراین( و اتفاق آرا در مورد سوم دستور موقت )پرهیز از اقدامات تشدید کننده اختالف( ثبت شده است.

دهد که بسیاری از مباحث مطرح شده از سوی تیم وکالی اوکراین  نشان می مارس ۷صورتجلسه استماع این که بررسی 

های فراوانی میان آنها  گیری قضات اکثریت و استدالل حقوقی آنها مؤثر بوده است به نحوی که مشابهت در تصمیم

 شود. مشاهده می

 تحلیل نهایی

خاص ارتباط میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نمود.  در خصوص پرسش

نخست این که تحت هیچ شرایطی امکان توسل به زور یکجانبه برای اجرای تعهد به پیشگیری و مجازات جنایت 

شوند. شورای  ارد مجاز تلقی میالملل معاصر وجود ندارد. دفاع مشروع فردی یا جمعی تنها مو ژنوسید در حقوق بین

امنیت به دلیل وتوی روسیه نتوانست نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین وارد شود. از این رو، مجوز شورای امنیت برای 

انجام  منشور ۵۱ماده فردی نیز باید در پرتو شرایط  دفاع مشروعاجرای تعهد به پیشگیری و مجازات قابل تصور نیست. 

امنیت دهی به شورای  شود از جمله وجود حمله مسلحانه ارتکاب یافته علیه دولت عضو؛ ضرورت و تناسب و گزارش

یک از شروط مزبور از سوی روسیه در دفاع مشروع ادعایی علیه  رسد هیچ در خصوص اقدامات انجام شده. به نظر نمی

( نیز انجام اقدام نظامی باید در پرتو مجوز شورای ۱۳۹)بند  مسوولیت حمایتاوکراین محقق شده باشند. حتی در پرتو 

 امنیت باشد. 

توان در قالب دفاع مشروع نسبت به اجرای تعهد به پیشگیری و  جنبه دوم موضوع پاسخ به این پرسش است که آیا می

را در قالب عامل رافع وصف عمل متخلفانه در نظر توان دفاع مشروع  مجازات ژنوسید اقدام کرد؟ در واقع، آیا می

در نظر آورد؟  2۰۰۱توان اقدام روسیه را در قالب اقدام متقابل در معنای طرح مسوولیت دولت مصوب  گرفت؟ آیا می

ها از سوی طرفین  آیا شرایط دفاع مشروع و اتخاذ اقدامات متقابل در این وضعیت رعایت شده است؟ این پرسش

وان در مرحله ماهوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ با این مفروض که مطابق آورده دیوان در قضیه اختالف و دی

تواند به عنوان زیاندیده از نقض تعهد به ارتکاب ژنوسید ادعایی از سوی اوکراین،  گامبیا علیه میانمار، دولت روسیه می

، چه بسا باید منتظر ایرادات مقدماتی و همچنین، دعوای نسبت به مطالبه مسوولیت دولت اوکراین اقدام کند. از این رو

 متقابل روسیه در گام بعدی بود. 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/182/oral-proceedings
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779-chapter-66
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
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بخش تعهد به پیشگیری و ، نویسنده منتشر گردید 2۰۰۹که در سال  کامنتری کنوانسیون ژنوسیدجالب آن که در 

معتقد است هنوز پاسخ قطعی برای پرسش امکان توسل به زور برای جلوگیری از ژنوسید ارائه نشده  مجازات ژنوسید

منع ژنوسید یک قاعده آمره است و منع توسل به زور نیز از ویژگی قاعده آمره برخوردار است و با  است. از نظر وی،

توان اظهار داشت که در زمان نقض تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید، وضعیت توسل به زور چگونه  قاطعیت نمی

قضیه طرفانه قلمداد کرد. دیوان در  را بی توان نظر وی دهد که نمی خواهد بود. البته سوابق نویسنده مزبور نشان می

ها موظف هستند در قالب ابزارهای در  این دو تعهد را از نوع تعهد به فعل تلقی کرد و اظهار داشت دولت بوسنی

الملل، مانع از ارتکاب ژنوسید شده یا نسبت به مجازات عامالن آن اقدام کنند. به نظر  قوق بیندسترس موجود در ح

ای که دیوان به صورت  رسد که توسل به زور بتواند ابزاری برای پیشگیری و مجازات ژنوسید تلقی شود؛ نکته نمی

 نیز به آن اشاره داشت.  دستور موقت اوکراین علیه روسیه ۵۹بند دستانه، در  پیش

با  ۹۹۹۱عملیات نظامی ناتو در کوزوو علیه دولت یوگسالوی سابق در سال کوتاه سخن این که در عرصه عمل، تجربه 

المللی مورد پذیرش قرار  توجیه جلوگیری از ژنوسید ارتکابی در کوزوو نشان داد که چنین امری از سوی جامعه بین

ل باید بدون توسل به زور بوده؛ با رعایت تعهدات ذیربط نیز اقدام متقاب طرح مسوولیت دولتنگرفته است. بر اساس 

طرح مسوولیت  ۵۱طرح مسوولیت دولت(؛ متناسب باشد )ماده  ۵۰حقوق بشر و حقوق بشردوستانه همراه باشد )ماده 

دولت( و در صورت ارجاع اختالف به یک مرجع حل و فصل اختالف، از سوی طرف اتخاذ کننده اقدام متقابل، 

 طرح مسوولیت دولت(. ۵2ماده  ۳بند متوقف شود )

های مختلفی از جمله ارتکاب ژنوسید به کار  روسیه تمام تالش خود را برای توجیه اقدام نظامی علیه اوکراین در قالب

المللی را نسبت به اقدام خود توجیه نماید و از این طریق، با داشتن دست باال نسبت به اقدامات  برد تا بتواند جامعه بین

به بعد در جنگ تمام عیار حقوقی، از هر  2۰۱4در قبال اوکراین عمل نماید. غافل از این که اوکراین از سال  خود

کند و از این جهت، توجیهی که روسیه ناخواسته  فرصتی برای طرح دعوا علیه اقدامات روسیه در خاک خود استفاده می

امی شد که خودش را گرفتار کرد. کافی است تصور کنیم در های اخیر راند، د از زبان مقامات رسمی این کشور در ماه

های اخیر، اوکراین نیز مجال فراخی برای طرح این  صورت عدم طرح مباحث مربوط به ژنوسید از سوی روسیه در ماه

 اند. های الزم را از آن گرفته های ناظر این وقایع، درس کرد و این مجالی که است که بسیاری از دولت دعوا پیدا نمی

  

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/10/1/567.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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 آیا شورای امنیت به سوی دموکراتیزه شدن در حرکت است؟

 و مدرس دانشگاه الملل نبی حقوق پژوهشگر –انیدیمؤ نهیدکتر ام
 

( 2۷( ماده )۳این حق که در بند )ترین مشخصه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حق وتو اعضاء دائم آن است. برجسته

گیری و مباحث مقدماتی مربوط به تأسیس سازمان ملل متحد ، از همان اوان شکلمنشور مورد شناسایی قرار گرفته است

ها بنا بر آنچه تا کنون واقع شده از جوانب گوناگون بحث برانگیز و مورد مناقشه بوده و حقیقت آن است که این جدال

الملل، وتو یک ویژگی قدرت است، به چنان ادامه دارد.  بنابر تعریف مندرج در فرهنگ روابط بینشود، همو می

عبارت دیگر، وتو توانایی متوقف ساختن نتایج نامطلوب است. افزون بر این، وتو نوعی توانایی یک جانبه است هر چند 

. ) ایوانز ، نونام، گراهام و جفری، احتمال همکاری کنشگران مختلف برای اعمال یک وتوی مشترک وجود دارد

-( لذا این حق که بر مبنای موازنه قدرت پس از جنگ جهانی دوم و روابط قدرت۸۵۰، ۱۳۸۱الملل، فرهنگ روابط بین

های بزرگ آن زمان شکل گرفت، تا به امروز از منظر کاربردی بازتاب دهنده تحوالت روابط و موازنه قوای عضو دائم 

مان ملل متحد بوده است. تضاد و تقابل شدید اعضاء دائم شورای امنیت در دوره جنگ سرد در جوی شورای امنیت ساز

کرد در راستای حفظ منافع که امکان مشورت و رایزنی آنان برای حل اختالفات به حداقل رسیده بود، مجبورشان می

وسیع از وتو استفاده کنند. بر همین  ایدئولوژیک خود و متحدانشان و در رقابت و تضاد با بلوک مقابل، به صورت

اساس بکارگیری حق وتو در این دوره بسیار گسترده و وسیع بود، وضعیتی که البته با پایان جنگ سرد دستخوش 

تحوالت زیادی شد. )رضاموسی زاده و ارسالن جمشیدی، تحول در نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان 

یان جنگ اخیر، توافق اعضاء دائم شورای امنیت بر سر مسائل مختلف سهولت بیشتری یافت (. با پا۸۶: ۱۳۹۱ملل متحد، 

ای از سوی شوروی و چین وتو نشده است. پس از آن نیز هیچ قطعنامه ۱۹۹۰تا  ۱۹۸4های ی سالبه طوری که در میانه

، روسیه یک ۱۹۹۳می  ۱۱تنها در  هیچ وتویی از هیچ یک از اعضاء دائم دیده نشده است و ۱۹۹۳تا می  ۱۹۹۰از ژوئن 

تا  ۱۹۸۹قطعنامه را در خصوص نیروهای پاسدار صلح در قبرس وتو نمود. در کل  از زمان سقوط دیوار برلین در سال 

مورد مربوط  ۱۱مورد توسط ایاالت متحده آمریکا )  ۱۳بار از وتو استفاده شده است.  ۱۹در مجموع   2۰۰4پایان سال 

مورد  2مورد توسط روسیه ) 4مورد در جریان حمله آمریکا به پاناما( و  ۱رد مربوط به بوسنی و مو ۱ -به خاورمیانه

مورد میانمار(.) سید داوود آقایی و فائزه قاسمی، راهکار پیشنهادی برای اصالح شورای  ۱مورد بوسنی و  ۱قبرس، 

حق توسط روسیه و چین افزایش قابل دوباره بکارگیری این  2۰۱۱(. لکن از سال ۱۱۰: ۱۳۹2امنیت سازمان ملل، 

ای یافت. شایان ذکر است که در این برهه زمانی ایاالت متحده آمریکا نیز چندین قطعنامه شورای امنیت، به مالحظه

های پیشنهادی علیه اسرائیل و اقداماتش در فلسطین اشغالی  را وتو نموده است. سالی مورفت به طورکلی ویژه قطعنامه

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
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. ۱رای اتخاذ مواضع متضاد و منفی اعضاء دائم شورای امنیت عنوان کرده است که اهم آنها عبارتند از: دالئلی چند ب

ها و . حفاظت از خود و متحدان. )سالی مورفت، اهمیت قطعنامه2رقابت میان شرق و غرب در توسعه و نفوذ قدرت 

( بر همین اساس اولین ۶۱۹: ۱۳۷۰مستقیمی، ها با شرایط موجود، ترجمه بهرام وتوهای شورای امنیت و ارتباط آن

کاربرد حق وتو در رقابت شرق و غرب در عضویت و پذیرش اعضاء در ملل متحد بود، که موجب تضاد منافع اعضاء 

شد. هر یک از اعضاء دائم شورای امنیت، به ویژه دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایاالت متحده دائم می

ن بودند که کشورهای حامی منافع و ایدئولوژی خود را وارد سازمان نمایند و از ورود کشورهای آمریکا، خواهان آ

و امّا در توضیح دومین کاربرد حق وتو، یعنی بکارگیری آن در جهت حفاظت از  .حامی بلوک رقیب ممانعت نمایند

، وتوی فرانسه در مورد جزایر کومور در توان به وتوی فرانسه و انگلستان طی بحران سوئز منافع خویش و متحدان می

در مورد اقداماتش در گرانادا  و همچنین وتوهای ایاالت متحده آمریکا تهاجم به افغانستان، وتوی مربوط به  ۱۹۷۶سال 

و همانطور که پیش از این نیز ذکر گردید وتوهای مکرر این کشور  ۱۹۸۵و  ۱۹۸4و نیکاراگوا در سال  ۱۹۸۳در سال 

در حمایت از اسرائیل و اقدامات آن در فلسطین اشغالی و موارد متعدد دیگر و در نهایت مورد تأسف برانگیز اخیر، 

   وتوی روسیه در خصوص تجاوز به خاک اوکراین اشاره نمود.

و اما این وتوهای گسترده با رویکردهایی که ذکر گردید به تدریج ما را با این واقعیت مواجه ساخت، که اگر چه وتو  

المللی و رگذاری بیشتر آنها در حفظ صلح و امنیت بینهای قدرتمند به جهت تأثیبه نوعی یک امتیاز برای دولت

تمهیدی در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت جهانی است ولی به دلیل سوء استفاده دول برخوردار از این امتیاز در جهت 

کسب منافع غیرمشروع برای خود و متحدانشان، برعکس خود به نوعی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل 

ردیده و عمالً در مواردی بکارگیری این امتیاز در تقابل جدی با قواعد حقوق بین الملل، حتی قواعد آمره قرار گرفته گ

ها و پیشنهادات متعددی است ) اشاره به وتوی اخیر روسیه در خصوص تجاوز به خاک اوکراین(. بر همین اساس طرح

منیت برای رفع نقص مزبور مطرح گردیده واکنون به نحو در راستای ضرورت انجام اصالحات در ساختار شورای ا

 2۶مورخ  A/76/L.52قطعنامه  چشمگیری افزایش یافته است. اما از این میان اقدام مجمع عمومی سازمان ملل در  

اعضاء دائم شورای امنیت در هنگام استفاده از حق وتو تأمل برانگیزتر با هدف ایجاد مسئولیت برای  2۰22آوریل  

است. به موجب این قطعنامه، مجمع عمومی از این اختیار برخوردار گردیده است که در صورت استفاده اعضاء دائم از 

گزارش  ساعت قبل از نشست رسمی خود در این خصوص، از شورای امنیت درخواست نماید ۷2امتیاز وتو حداقل 

این  ویژه خود را در پاسخ به سوال مجمع درباره دالئل استفاده از وتو به این رکن فراگیر سازمان ارسال نماید. واقعیت

است که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، هیچگاه اعضای دائم شورای امنیت خود را در موقعیت پاسخگویی در 

https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1976
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1976
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1976
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1980
https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm
https://digitallibrary.un.org/record/3969448?ln=en
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ای را برای ی جدید شرایط تازهقطعنامه در حالیکهوی خود ندیده بودند؛ ی اعمال حق وتی جهانی به واسطهبرابر جامعه

ی رسمی مجمع اعمال حق وتو در جلسه پاسخگویی و شفاف سازی در برابرلزوم  .ی حق وتو رقم می زنداعمال کننده

در راستای تحقق اهداف  حق وتو را با احتیاط بیشتریشود که اعضاء دائم، که البته منجر به این نتیجه اولیه میعمومی، 

، مطابق مفاد این گردیدمتذکر نیز  در سازمان ملل  ایاالت متحده آمریکای منشور اعمال نمایند و همانطور که نماینده

چرا قطعنامه »ی پاسخگویی به این سوال باشد که دائمی از حق وتو استفاده کند، بایستی آمادهعضو قطعنامه هر زمان که 

منا محمدعلیان، قطعنامه جدید مجمع عمومی، سرآغاز « )شود؟المللی نمیظ صلح و امنیت بینمورد بحث باعث حف

، این پیام را نیز با خود دارد  (۱4۰۱تحدید اعمال حق وتو، در تاالر گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 

آن رسیده که جوّ حاکم بر شورای امنیت نیز دموکراتیزه شود. پاسخگویی اعضاء دائم در برابر استفاده از حق که زمان 

وتو که تا کنون به صورت بی قید و شرط بکار گرفته می شده است، گامی بلند در جهت ضرورت هماهنگی این نهاد 

ز این تحوالت و البته یکی از مهمترینشان، شناسایی تأثیرگذار با تحوالت جامعه جهانی است. همه می دانیم که یکی ا

ها الملل معاصر در راستای تحقق حق خودمختاری مردم، از دولتها در تعیین سرنوشتشان است. حقوق بینحق ملت

ها به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند و تدابیر الزم در جهت تحقق و خواهد که این حق را برای ملتمی

. با م.( ۱۹۶۶)میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب آن را اتخاذ نمایند. رعایت 

ها در حد ود، و تالش دولتها برای حکومتِ بر خالملل به رعایت حق ملتاین همه و به رغم تأکید جدی حقوق بین

های سیاسی دموکراتیک، اغلب با آن مواجه اند ای که نظامیکی از مشکالت عمدهتوان برای محقق ساختن آن، 

المللی و پیامدهای آن های بینها بر سرنوشت خویش به دلیل عواملی چند نظیر جنگفرسایش و کاهش حاکمیت آن

پیوندد. در ها بوقوع میت که بدون دخالت و در خارج از مرزهای آنچون مهاجرت، تخریب محیط زیست و .. اس

گفته، گیری و اقدام در خصوص رفع مسائلی نظیر مسائل پیشها به تدریج دریافتند که تصمیمراستای حل مسئله، دولت

اقدام به تأسیس  نیازمند همکاری و تعامل جدی خودشان است. در همین راستا و با این هدف یعنی تأمین منافع مشترک،

ها به نمایندگی از آنها  های الزم نمودند که اصوالً این نهادها و سازمانالمللی بر اساس نیازمندیهای بیننهادها و سازمان

توانند در مرتفع ساختن مند از ساختار دموکراتیک میالمللی بهرهنمایند. بر کسی پوشیده نیست که نهادهای بیناقدام می

ر چنین مسائلی عملکرد بهتری داشته باشند تا نهادهای غیردموکراتیکی نظیر شورای امنیت. ) همانگونه که و کاهش آثا

ماند، در عمل به ما ثابت شده است. هر زمان شورای امنیت به دلیل بکارگیری وتوی مکرر از تصمیم گیری باز می

مجمع عمومی( لذا  ۱۹۵۰طعنامه اتحاد برای صلح کند. قمجمع عمومی به عنوان رکنی فراگیر به قضیه ورود پیدا می

های دموکراتیک برآید چندان ساده نیست و تصور این که یک نهاد غیردموکراتیک، درصدد حفاظت از حقوق دولت

نماید. بر همین اساس، به جرأت می توان بیان داشت شورای امنیت با ساختار فعلی دیگر با اصول منطقی سازگار نمی

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%88/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%88/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%88/
https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy
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های کنونی نیست و امروزه بیش از هر زمان دیگر هماهنگی و تطابق ساختار شورای امنیت به عنوان مندیپاسخگوی نیاز

المللی ها و در چارچوب موازین بینهای دموکراتیک، با ساختار آننهاد تصمیم گیرنده به نمایندگی از طرف دولت

ها ها را متعهد به تحقق حق خودمختاری ملتولتالملل، دتوان در حقوق بینگردد. چگونه میبیش از پیش احساس می

 دانست ولی نهادهای تصمیم گیرنده از طرف همین دول دموکراتیک، خود غیردموکراتیک باشند. 

گیری جمعی تعلق دارد. دموکراسی در مفهوم به نوع تصمیم دموکراسیتوان گفت: در تعریف دموکراسی چنین می

گذارند، باید با نظر هایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر میه تصمیمی این آرمان است کخود بیان کننده

گیری برخوردار ی اعضاء باید از حق برابر برای شرکت در تصمیمی افراد آن اجتماع گرفته شوند و همچنین کلیهکلیه

حق »و داشتن « گیری جمعینظارت همگانی بر تصمیم»باشند. به عبارت دیگر، وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی 

های یک جمع یا اجتماع بیشتر گیریباشد. در نتیجه، هر اندازه که این دو اصل در تصمیممی« برابر در اعمال این نظارت

خواهد شد. لذا، بر خالف تصور رایج، دموکراسی تنها مربوط به « تردموکراتیک»تحقق یابد،آن جمع یا اجتماع 

های بین المللی که اصول دموکراسی در همه انواع اجتماعات از جمله نهادها و سازمان حکومت و دولت نیست، رعایت

توان گفت، دموکراسی در دولت، ارتباطی نماید. در نتیجه میگیری جمعی هستند، الزم میدر ارتباط نزدیک با تصمیم

یتهام و بویل کوین، دموکراسی دیوید بتنگاتنگ با دموکراسی در سایر نهادهای اجتماعی مرتبط با دولت دارد. )

ای که اعضاء اصلی رسد که جامعه(. بر همین اساس منطقی به نظر می۱۷: ۱۳۹۵ی شهرام نقش تبریزی، چیست؟ ترجمه

روند، نهادهای غیردموکراتیک مرتبط ها هستند( به سرعت در جهت دموکراتیزه شدن پیش میآن ) اینجا منظور دولت

ها پیش روند. پس گزافه نیست اگر ادعا باشند مگر اینکه هماهنگ و در مسیر حرکت دولتبا آن توان تداوم نداشته 

مندی اعضاء دائم از حق وتو و لزوم پاسخگویی در بکارگیری آن کنیم که اقدام مجمع عمومی در جهت تحدید بهره

 افتاد.قی که دیر یا زود میگام اول و البته بسیار مهم و سرآغاز حرکت شورای امنیت به سوی دموکراسی است، اتفا
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 فرصتی دوباره به صلح ، تعارض با حق وتو

 ییالملل دانشگاه عالمه طباطبا نیارشد حقوق ب یکارشناس دانشجوی – یمحمود رصالحیم
 

سازمان ملل متحد به عنوان نمادین ترین الگوی جمع گرایی و تالش در جهت عدم تکرار جنگ جهانی دیگری پایه 

زمانی که فراز و فرودهای طی شده توسط آن نشان دهنده زخم هایی کهنه است که هراز گاهی سر باز ریزی شد. سا

کرده و خونی دوباره از پی آن روان می گردد. از جمله این زخم های کهنه را می توان در حقی به نام وتو دانست. 

اکراه به دیکتاتوری قدرت های بزرگ حقی که به باور مردم عصر پایه ریزی آن، پذیرشش به مثابه تن دادن با 

(. دیرزمانی است که این دیکتاتوری ابرقدرت ها مورد نقد و خدشه بوده است. از آن جمله می توان به موضع اینجابود)

(. عالوه بر این تالش های مرحوم کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل اینجاه نمود)جنبش عدم تعهد و بیانیه آن اشار

طرحی نو در شورای امنیت را نیز نباید از یاد برد. هرچند که  متحد، در جهت ارائه ساختاری نوین به منظور درانداختن

طرح مذکور خللی به حق وتو وارد نساخت و تنها در صدد افزایش بازیگری سایرین در این نهاد بود لکن منتج به نتیجه 

م بنا شده بود نگشت و در همان زمان به بن بست رسید. این طرح در ابتدای امر بر ویرانه های ناشی از جنگ جهانی دو

نیز بدان اشاره شده است، این دیکتاتوری ابرقدرت ها اکنون به پشتوانه قدرت هسته ای قوام  اینجالکن همانگونه که در 

 بیش از پیش گردیده است.و دوام پیدا کرده و دچار استحکامی 

جهت بررسی دقیق ریشه های حق وتو باید به کنفرانس سانفرانسیسکو و وقایع آن نگاهی انداخت. جایی که مخالفت 

های عمیق با ایجاد چنین رجحانی، نشان از نگرانی هایی در خصوص نحوه استفاده از این حق است. پیش از این 

مریکا، انگلستان و شوروی سابق بر وضع طرحی به نام وتو برای پنج قدرت برتر کنفرانس، و در کنفرانس یالتا، سران آ

زمان، به جهت اعمال در وضعیت های مداخله نظامی توافق نمودند و آنرا به سایر کشور های حاضر در کنفرانس 

یافته از دو جنگ  سانفرانسیسکو پیشنهاد دادند. چنین راهکاری به منظور تضمین برقراری امنیت در جامعه ای رهایی

جهانی بود. فلسفه ای که با بررسی همان کنفرانس و گفتگوهای رد و بدل شده می توان دریافت که چندان هم مقبول 

( در همان زمان یکی از سرسخت ترین مخالفت ها از اینجاو  نجااینبود. )برای بررسی کنفرانس سانفرانسیسکو بنگرید به 

(. نماینده استرالیا ضمن اینجاجانب نماینده استرالیا ابراز گشت )جهت مطالعه مواضع نماینده استرالیا بنگرید به 

غیرعادالنه خواندن این حق براین باور بود که حق وتو به شدت تحدیدی است بر قدرت کشورهای کوچک و یا نه 

چندان بزرگی چون خودِ استرالیا. موضع استرالیا آن چنان جدی بود که ابتدائاً در حین مباحث کمیته سوم کنفرانس سان 

انسیسکو، تالشی در جهت حذف حق وتو را سازمان داده بود؛ تالشی که با حمایت کشورهای دیگری نیز همراه بود، فر

(؛ نظری که هرچند در آن برهه زمانی به اینجاهمچون هلند. نماینده چین در این بین نظری تاریخی را ارائه می دهد )

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1945/05/07/88224885.html
https://www.researchgate.net/publication/233276931_Reform_of_the_UN_Security_Council_and_the_Non-Aligned_States
https://www.ejiltalk.org/council-at-war-russia-ukraine-and-the-un-security-council/
https://unfoundation.org/blog/post/un-history-getting-to-an-agreement/
https://digitallibrary.un.org/record/1300969?ln=en
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/ONU_moreen_dee.pdf
http://archives.chicagotribune.com/1945/06/12/page/3/article/big-5-is-ready-to-ride-herd-in-veto-vote-today
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در »منظور مقابله با تالش های استرالیا ابراز گشته بود، لکن اکنون نیز توانایی راهگشایی دارد. نماینده چین بیان میدارد: 

این دیدگاه به « دهیم که دومی را برگزینیم.دَوَران بین ایجاد یک سازمان ایده آل و یک سازمان مؤثر، ما ترجیح می 

روشنی می تواند پاسخی برای اذهان پرسشگر از نقش سازمان ملل متحد باشد. اذهانی که همواره در تالطم این سوال 

اند که چرا سازمان ملل ایده آل های فردی و جمعی بین المللی را برآورده نمی سازد؟ پاسخ روشن است. از ابتدا نیز 

ر چنین چیزی نبوده است! در کمیته بررسی پیشنهاد نماینده استرالیا در جهت حذف حق وتو، نمایندگان انگلستان قرار ب

و ایاالت متحده صراحتاً گزاره هایی را بیان می دارند که در عمق خویش تهدیدی است علیه پذیرش پیشنهاد نماینده 

وتو برای پنج قدرت بزرگ به رسمیت شناخته نشده و پذیرش استرالیا. نماینده انگلستان ابراز می دارد که اگر حق 

نشود، این پنج قدرت از الحاق به سازمان ملل متحد امتناع خواهند نمود. نماینده آمریکا نیز از منطق بد و بدتر بهره می 

(. او بیان می کند که عدم حصول یک توافق جمعی در جهت دستیابی به منشور بدتر از پذیرش حق وتو اینجاجوید )

است. در نهایت و در هنگام رأی گیری نهایی، حق وتو، هرچند غیرقابل دفاع، لکن به تصویب رسید و پنج قدرت 

 ا کردند. بزرگ به یک نابرابری مشروع دست پید

آمده است مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین  منشور ملل متحداز  24از ماده  ۱شورای امنیت همانگونه که در بند 

ن در ادامه راه چنین امری محقق نگشت. الملل را بر عهده دارد. بنای این تعهد با توسل بر حق وتو تضمین گشته بود، لک

(. اینجابه نظر می رسد که اعضای دائمی شورای امنیت عالقه وافر و بی رویه و ضابطه ای به استفاده از این حق دارند )

اعضای دائمی و پنج قدرت بزرگی که قرار بود روزگاری، به محافظان صلح و امنیت بین المللی مبدل گردند، حال با 

سازی کرده و نیز از تالش شورای امنیت برای عدم مهار لویاتانی به نام قدرت نظامی من جمله هسته ای، خود بحران 

 انجام مسئولیت اصلی و اولیه اش جلوگیری می کنند. مثال های این چنین رویکردی کم نیستند. 

شد.  اتحاد برای صلحهمین رویکرد افراطی اعضای شورای امنیت، سازمان ملل متحد را رهنمون راهکاری به نام 

، در نگاه اول راهکاری است در جهت خروج از بن بست شورای امنیت. بن ۳۷۷قطعنامه اتحاد برای صلح یا قطعنامه 

بستی که در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز و عدم کارایی شورای امنیت به دلیل استفاده یکی از 

از حق وتو، موضوع می تواند در مجمع عمومی طرح شده و به بررسی گذارده شود و عنداللزوم، تصمیماتی در اعضاء 

این موارد اتخاذ گردد. فارغ از خدشه های حقوقی وارده به چنین موضوعی، باید به ریشه ایجاد چنین راهکاری نظر 

ای مکرر شوروی سابق در جریان بحران کره بوجود داشت. این قطعنامه به پیشنهاد ایاالت متحده و در جریان وتو ه

آمد. فارغ از راهگشا بودن یا نبودن چنین راهکاری، با عنایت به چنین ریشه ای، نیک می توان پی برد که خودِ این 

راهکار نیز هدفی جز مقابله خودِ اعضای شورا برای تحکیم سلطه خویش نیست. اتحادی که در کنفرانس سانفرانسیسکو 

http://archives.chicagotribune.com/1945/06/14/page/2/article/parley-group-approves-veto-work-speeded
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
http://ensani.ir/fa/article/125039/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
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جهت تالش برای تضمین چنین حقی وجود داشت، اکنون جایش را به مقابله های متعددی داده است که هر یک  و در

 در پی افزایش اقتدار خویش است. 

آخرین نمونه از چنین )سوء(استفاده از حق وتو، به بحران اوکراین مربوط است. سرانجام پس از کشمکش های متعدد، 

به اوکراین را صادر نمود. فرمانی که علی رغم همه بحث های متعدد حقوقی، به نظر رئیس جمهور روسیه فرمان حمله 

است. منطقاً در چنین  همان متن 4ماده  2بند آغاز گشته و در تقابلی صریح با  منشور ۵۱ماده میرسد به بهانه توسل به 

به حالتی ورود شورای امنیت به جهت ارائه تضمین حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل پیش بینی است. ورودی که 

. در واقع به همان میزان که ورود شورای امنیت روشن و واضح می روبرو گشتلکن با سدی به نام وتو  وقوع پیوست

نمود، اعمال وتو توسط روسیه در جریان بررسی چنین قطعنامه ای نیز روشن و واضح بود. در میانه بحث و گفتگوهای 

سه، آنچه که بیشتر از هر چیزی ایجاد مسئله می نماید، عدم لزوم ارائه هیچ آستانه پیرامون موضوع، مابین حاضران در جل

ای از مشروعیت در استفاده از حق وتوست. نماینده روسیه در این جلسه آشکارا خودِ اوکراین را دلیل حمله روسیه به 

 آن معرفی نمود و دولت خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا دانست. 

فاده هایی از حق وتو تا آنجایی پیشروی نموده است که ظاهراً از آستانه تحمل یار و یاور همیشگی چنین )سوء(است

شورای امنیت، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز خارج شده و علناً در پی یافتن راهی برای خروج از این بن 

( که مجمع عمومی دست به ابداع اینجابست است. چندی از خواهش و تمنای دبیر کل سازمان ملل نگذشته است )

راهی نو زده و بخت خود را در این مسیر آزموده است. اندک مدتی پس از ناکام ماندن آقای دبیر کل در فراخواندن 

نون مجمع عمومی نیک دریافته است که شکاف وجدان و تالش برای جلب توجهات به انسانیت، به نظر میرسد که اک

عمیق ایجاد شده توسط ابزاری به ظاهر مشروع به نام حق وتو، نیازمند کنترل و مهار قدرتمندتری از ایراد نطق است. 

(. اینجابدین جهت قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی در جهت نظام مند نمودن اعمال حق وتو به تصویب رسیده است )

هرچند که این قطعنامه و نوع سازکار تدارک دیده شده در آن جنبه پسینی و نه پیشینی دارد، بدین معنا که پس از اعمال 

د در راستای ارزیابی مشروعیت یا فِقَدِ آنست، لکن در حق وتو در شورای امنیت به دنبال بحث و تبادل نظری نظام من

مقامی حداقلی نشان از آن دارد که مجمع عمومی دریافته است که حق وتو اکنون، نه به عنوان ابزاری برای حفظ صلح 

و امنیت، که به سرپوشی برای سرکشی ها و یاغی گری های صاحبان ثروت و قدرت مبدل گشته است. با بررسی 

پنج گانه این قطعنامه باالجمال میتوان اظهار داشت که مجمع عمومی به دنبال همراه نمودن شورای امنیت در بندهای 

جهت نظام مند سازی توسل به این حق است. آنچه که تکیه کالم مجمع عمومی در این قطعنامه است، تالش بر 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://undocs.org/S/2022/155
https://undocs.org/S/2022/155
https://undocs.org/S/2022/155
https://www.un.org/press/en/2022/sc14803.doc.htm
https://www.youtube.com/watch?v=G1ca0iDgOIE
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/330/37/PDF/N2233037.pdf?OpenElement
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خص نیست چه خروجی دقیقی ارائه خواهند برگزاری جلساتی تعاملی پس از اعمال حق وتو است؛ جلساتی که هنوز مش

 نمود و چگونه و با چه چارچوب دقیقی به مقابله با لجام گسیختگی توسل به حق وتو خواهد پرداخت.

در این میان هم چنان یک پرسش پابرجاست؛ آیا این میزان از آزادی عمل اعضای دائم در جوالن عرصه بین المللی و 

به نام حق وتو در همین حد باقی خواهد ماند یا ادامه دار خواهد بود؟ به نظر میرسد که سپس پناه گرفتن در مأمن امنی 

پاسخ به این پرسش با بررسی سابقه های تاریخی چندان دشوار نیست. خیر؛ این مسیر پایانی بر )سوء(استفاده از حق وتو 

 نخواهد بود.
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 قطعنامه جدید مجمع عمومی؛ سرآغاز تحدید اعمال حق وتو

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی -ا محمدعلیانمن
 

تجربه ی ویرانی دو جنگ جهانی و بیم تکرار چنین تاریخ غم انگیزی برای بشر، سبب شد تا حفظ صلح و امنیت بین 

حال شکننده ای، المللی، انگیزه ی اصلی تاسیس سازمان ملل متحد گردد. بی شک تحقق چنین هدف مهم و در عین 

مستلزم آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، ضمن ایفای تکالیف خود در چارچوب 

وی بهره مند شوند که بتوانند پاسخی درخور و در عین حال ، از ظرفیت های حقوقی موجود، به نحمنشور ملل متحد

 ۱۰ماده ی برای نیل به این هدف، به موجب  راهگشا به مسائل کنونی تهدید کننده ی صلح و امنیت جهانی ارائه دهند.

 ه یحدودمدر ای هر مساله ، مجمع عمومی مجاز به مورد بحث قراردادن ۱2(۱منشور با لحاظ محدودیت ماده ی )

شورای امنیت نیز وفق ماده ی  سند می باشد.مقرر در این  ارکاننشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از م

برعهده دارد. تفکیک وظایف و وجود خطوط قرمز برای اعمال  را المللی مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین،  24(۱)

مداخله در صالحیت های یکدیگر، در مسیر صلح جهانی اختیارات باعث می شود تا هر یک از ارکان مذکور بدون 

قدم بردارند؛ بنابراین عدم اجازه ی ورود مجمع عمومی به موضوع در حال رسیدگی در شورای امنیت مطابق با ماده ی 

زمانی که اقدام شورای امنیت به واسطه ی اعمال  ،منشور، اساسا ایراد محسوب نمی شود؛ اما همین محدودیت ۱2(۱)

وتو مسدود شده است، می تواند مساله ساز باشد. هرچند اصطالح حق وتو صراحتا در منشور ذکر نشده است اما حق 

رای مثبت شامل آراء تمام  ۹سند مذکور در خصوص مسائل ماهوی، اتخاذ تصمیم، مستلزم  2۷(۳مطابق با ماده ی )

ودن یا غیبت( یکی از اعضای دائم شورا، تصویب اعضای دائمی شورا می باشد. بنابراین با رای منفی )و نه ممتنع ب

اتی باشد، عمال منتفی می شود و اینجا همان قطعنامه حتی اگر برای حفظ صلح و امنیت جهانی در آن بازه ی زمانی حی

نقطه ای است که ساز و کار پیش بینی شده در منشور، خود مانعی جدی برای تحقق اهداف فوق الذکر می گردد. چنین 

( 2۰22فوریه ی  2۵) قطعنامه ی پیشنهادیبحران اخیر اوکراین و وتوی روسیه در خصوص ی را می توان در موقعیت

ماده ی  نقض صریح در قالبت نظامی روسیه علیه اوکراین مبنی بر شناسایی عملیا مطروحه در شورای امنیت

 ، مشاهده نمود.منشور2(4)

اگر اعمال حق وتو در شورای امنیت، امری استثنایی تلقی شود، استفاده ی غیر ضروری و به دفعات از این حق، توجیه 

مه های به موقع و مهم برای موجد دور باطلی از عدم تصویب قطعنا منطقی نخواهد داشت؛ زیرا اعمال مکرر این حق،

شورای امنیت را از مسیر مسئولیت اصلی خود یعنی پایان دادن به وضعیت های نامطلوب می گردد. بی شک این روال، 

هیچ محدودیت صریحی برای اعمال حق وتو توسط حفاظت از صلح و امنیت جهانی، منحرف می سازد. با این وجود 

https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S/2022/155&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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قطعنامه ی اتحاد برای نگرانی ناشی از این امر را در قالب تصویب دارد. می توان اعضای دائم در شورای امنیت وجود ن

یفای ی، از ادائم یاعضا یعدم اتفاق آرا لیبه دل تیامن یشورا مشاهده نمود که بر مبنای آن، زمانی که (۳۷۷(V)) صلح

مسئولیت اولیه ی خود درقبال وضعیت های تهدیدکننده ی صلح، ناقض صلح و یا اقدامی تجاوزکارانه، باز بماند، در 

چارچوب این قطعنامه، مجمع عمومی مجاز به بررسی فوری موضوع برای ارائه ی توصیه های مناسب به اعضا برای 

راین پس از وتوی روسیه، شورای امنیت به موجب ماده ی چنانکه در قضیه ی بحران اوک اقدامات جمعی خواهد بود.

منشور، متقاضی  2۰به ماده ی ( را تصویب نمود و با عنایت 2۰22فوریه ی  2۷)  S/RES/2623 قطعنامهمنشور،  2۷(2)

نتیجه ی جلسه ی مذکور، تشکیل جلسه ی فوق العاده ی اضطراری مجمع عمومی در خصوص بحران اوکراین شد.  

اوکراین قلمرو  روسیه به ( با اکثریت قاطع بود که بر مبنای آن تجاوز2۰22مارس  2)  L.1-A/ES/11 مهقطعنا تصویب

و بر همین اساس از روسیه خواسته شد تا ضمن پایان دادن به استفاده یا تشخیص داده شد  منشور2(4)ماده ی نقض 

مل و بدون قید و شرط از مرزهای به رسمیت شناخته به طور کا نیروهای نظامی خود را فورا،تهدید به استفاده از زور، 

 .نمایداوکراین خارج  ی شده

شاید به نظر برسد تداوم اعتبار قطعنامه ی اتحاد برای صلح و ورود مجمع عمومی در عرصه ی چنین تصمیمگیری هایی 

ستی به این نکته توجه می تواند پاسخی مناسب برای وضعیت های تهدید کننده ی صلح و امنیت جهانی باشد؛ اما بای

نمود که قطعنامه ی اتحاد برای صلح علیرغم چاره ساز بودن مقطعی، ماهیتا راهکاری جایگزین است و نه بهبود دهنده 

ی عملکرد شورای امنیت در چنین موقعیت های حساسی؛ به ویژه آنکه تا به امروز تعداد استناد به این قطعنامه برای 

 بار( بوده است.  ۱۱نسبت به تعداد وتوهای انجام شده بسیار محدود )ورود مجمع عمومی به موضوع 

بی شک اعطای حق وتو به اعضای دائمی شورای امنیت برمبنای موازنه ی قدرت میان دو بلوک شرق و غرب پس از 

پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه در دوران جنگ سرد، توجیه پذیر بود؛ اما تداوم چنین حقی به صورت مطلق پس از 

جنگ سرد از جانب بسیاری از کشورها مورد تردید واقع شد، به نحوی که بسیاری این حق را خالف برابری حاکمیت 

 ریجماه اتحادون، تاکن وتوهای انجام شدهها تلقی نموده و خواستار حذف، اصالح و یا تغییر آن شده اند. از مجموع 

دفعات  و فرانسه ایتانیبر ،نیوتو را داشته اند. چ نیشتریب و در رتبه ی بعد امریکا، هیآن روس نیسابق و جانش یشورو

حق وتو ابزاری قدرتمند و موثر در اختیار اعضای دائم شورای امنیت است که  .کمتری از این حق استفاده نموده اند

کننده در پی  ندارد؛ بنابراین وتوهای مکرر می تواند ظن سواستفاده از این حق را تقویت ظاهرا هزینه ای برای عضو وتو

بار از حق وتو استفاده کرده است. درواقع زمانی وجود حق وتو  ۱۷نماید. برای مثال دولت روسیه در پنج سال اخیر 

ع و یا فرار از عواقب نقض تعهدات بین توجیه پذیر می شود که اعضای دائم از آن به عنوان یک امتیاز برای حفظ مناف

https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2623(2022)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FES-11%2FL.1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto
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المللی خود و هم پیمانانشان بهره مند نشوند بلکه این حق را در راستای ایفای مسئولیتی سنگین که به نمایندگی از جامعه 

ی جهانی به آنها محول شده است، آن هم در مواقع ضروری به کار گیرند تا مانع غلبه ی اکثریت عددی در شورای 

 رابطه با تصمیم گیری های خطیری که می تواند آثار مخرب بر صلح و امنیت جهانی داشته باشد، شوند.  امنیت در

در  نیاشتا ختنیلتداوم بحران اوکراین علیرغم به کارگیری قطعنامه ی اتحاد برای صلح، شرایطی را فراهم نمود تا 

دهد که کار بر روی آن بیش از دوسال پیش آغاز  قطعنامه ای را به مجمع عمومی ارائه سینو شیسازمان ملل متحد، پ

قرار گرفت. سنگ بنای  امریکافرانسه، بریتانیا و کشور عضو سازمان ملل از جمله  ۸۳شد. این پیش نویس مورد حمایت 

این ابتکار عمل، نگرانی ناشی از چالش های جدی شورای امنیت در ایفای مسئولیت اصلی خود به واسطه ی استفاده ی 

رایزنی و مشاوره در قالب نشست های دو و چند جانبه از گروه های  از پسپیش نویس  متن نده از حق وتو بود.فزای

 عنفیذ یکشورهای همه  ،لیآور ۱۹ رد و قرار گرفت عضو یکشورها اریدر اخت 2۰22مارس  ۳بار در  نیاولمختلف، 

، 2۰22آوریل  2۶در نهایت در تاریخ  .را مورد بحث قرار دادند بودند آنکمک کرده  متن تکمیلکه به اصالح و 

یک  با روش کنسانسوس )بدون رای( تصویب نمود. این قطعنامه،را  A/RES/76/262مجمع عمومی قطعنامه ی 

ماموریت دائمی برای مجمع عمومی ایجاد می نماید که بر مبنای آن رئیس مجمع عمومی ملزم است پس از اعمال حق 

وتو توسط یک یا چند عضو دائم شورای امنیت، ظرف ده روز کاری جلسه ی رسمی مجمع عمومی را با هدف به بحث 

فوق  ی جلسه ،مجمع نکهیمشروط بر ا برگزار کند؛ البتهگذاشتن وضعیتی که در رابطه با آن، حق وتو اعمال شده است، 

همچنین استثنائا در این جلسه ی رسمی، اولویت در فهرست سخنرانان،  ندهد. لیتشکهمین وضعیت  مورد درای  العاده

با اعضای دائمی از شورای امنیت است که حق وتو را اعمال نموده اند. الزم به ذکر است که در قطعنامه از شورای 

 ژهیگزارش و ساعت قبل از بحث مربوطه در مجمع، ۷2حداقل منشور،  24(۳امنیت دعوت شده است تا مطابق ماده ی)

 ارائه کند. یبه مجمع عموم ،در مورد استفاده از حق وتو یا

ی چنانچه بیان شد، این قطعنامه از طریق کنسانسوس)اجماع( تصویب شد و نه با رای گیری رسمی )ثبت شده(. به نظر م

رسد که در عمل، مجمع عمومی به استفاده از روش کنسانسوس با هدف تضمین تصویب قطعنامه ها به ویژه  در 

، عدم شود ینمیی در این شیوه اتخاذ رأ چیهموضوعات چالشی و اختالفی، تمایل بیشتری دارد. درواقع با وجود اینکه 

جهت می تواند حافظ جایگاه نظر اقلیت در برابر اعتراض رسمی عضو یا اعضا برای تصویب الزم است و از همین 

اکثریت عددی باشد. با این وجود مجاب کردن اعضا به عدم اعتراض، ناخودآگاه بر کیفیت متن پیشنهادی اثر می 

گذارد و متن نهایی احتماال کلی، غیردقیق و بعضا با ابهام، همراه خواهد بود؛ واضح است که در چنین شرایطی دریافت 

( با همه ی این اوصاف، انتخاب اینجاجامع و مانع دشوار می گردد. )برای مطالعه ی بیشتر مراجعه بفرمایید به: نتایج 

https://news.un.org/en/story/2022/04/1116982
https://digitallibrary.un.org/record/3969448?ln=en
https://civilica.com/doc/713952/
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صحیح شیوه ی کنسانسوس برای تصویب این قطعنامه، زمانی مشخص می شود که نمایندگان برخی از کشورها مانند 

فیلیپین ابراز داشتند که اگر تصویب با ثبت رای انجام می گرفت، رای ممتنع می دادند. برزیل شیوه ی مباحثه و برزیل و 

مشارکت اعضا درپیش نویس را ناکافی می دانست؛ اندونزی، آن را غیرفراگیر و بالروس، در حد تبادل نظر میان اعضا. 

( همچنین شایان توجه است که در اینجاوص مراجعه بفرمایید به: )برای مطالعه ی دقیق تر اظهار نظر دولتها در این خص

 کمیته ی ویژه به این نکته اشاره می کند)A/520/Rev.19(ضمیمه ی چهارم آیین نامه ی داخلی مجمع عمومی  ۱۰4بند 

اختالفات  داریمطلوب است که به حل و فصل مؤثر و پا یزمانکنسانسوس  قیو قطعنامه ها از طر ماتیکه اتخاذ تصم

انتقاد نماینده ی هند به قطعنامه ی حاضر تا حدودی به این . نماید تیرا تقو قدرت سازمان ملل جهیکمک کند و در نت

بند بر می گردد زیرا هند این قطعنامه را ابتکاری مقطعی معرفی کرده که به حل مشکل اصلی یعنی اصالح شورای 

ژه بود، تحقق نیافته است. چنانکه مد نظر کمیته ی وی اختالف داریحل و فصل مؤثر و پابه عبارت دیگر  امنیت نپرداخته؛

با این وجود به نظر می رسد که اکثر کشورها چنین توقع باالیی از قطعنامه ی اخیر نداشته اند. البته درج این نکته در 

 «لطمه ای وارد نمی کند ،قطعنامه و مفاد آن به مذاکرات بین دولتی درباره اصالحات شورای امنیت»پیش نویس که 

 نظر برخی از کشورها نظیر نامیبیا، پاکستان و آرژانتین داشت.  تاثیر بسزایی در جلب

انتقاد وارده ی دیگر در خصوص فرآیند پیش بینی شده در قطعنامه برای تشکیل جلسه ی پاسخگویی اعمال حق وتو 

است که از جانب رئیس مجمع عمومی، بدون نظرخواهی از اعضا صورت می گیرد؛ نماینده فیلیپین، چنین رویه ی 

خودکاری را تضعیف قدرت کشورهای عضو تلقی نمود و نماینده ی چین نیز انتقادی مشابه را مطرح کرد و ارجاع 

خودکار مساله به مجمع عمومی را موجب سردرگمی رویه ای و ناهماهنگی عملی و به تبع آن تردید در دستیابی به 

به نظر می رسد هدف از پیشبینی رویه ی خودکار هدف قطعنامه دانست. هرچند انتقادات مذکور قابل تامل است اما 

همراه با تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای تشکیل جلسه، تضمین کننده ی مداخله ی به موقع مجمع عمومی و مانع 

 فوت وقت در وضعیت های بحرانی می شود که می تواند به فجایع انسانی منجر گردد.

 کدر یدر مورد هر عنصر ی اعضا همه  توافق یبه معنصورت کنسانسوس  چنانچه در مثالها مشاهده شد، تصویب به

اما همچنان در مورد بخش  باشند موافق ی،قطعنامه بدون را سینو شیپ بیتوانند با تصو یم نیست. اعضا سینو شیپ

(. برای مثال نماینده ی فرانسه، علیرغم تاکید بر اصالح اینجاشته و آن را ابراز نمایند )دا یاز متن مالحظات یخاص یها

شورای امنیت، مجمع عمومی را رکنی مناسب برای قضاوت عملکرد شورا ندانست و بر ابتکار عمل خود به همراه 

رایم مکزیک مبنی بر تحدید داوطلبانه ی حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت در مواقع جنایت های  بی رحمانه )ج

کشور قرار گرفته است.  ۱۰۵علیه بشریت، نسل زدایی و جرایم جنگی( تاکید نمود؛ پیشنهادی که تاکنون مورد حمایت 

https://www.npr.org/2022/04/27/1094971703/u-n-takes-step-to-put-veto-users-under-global-spotlight
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/253/19/PDF/N2025319.pdf?OpenElement
https://ask.un.org/faq/260981
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دانست و متذکر شد که شورای  سازمان ملل یسنگ بنا را حق وتواما نماینده ی روسیه، موضع گیری متفاوتی داشت و 

ی است که از جانب اکثریت اسمی تحمیل می شود که اجرای امنیت بدون حق وتو در معرض تصمیمات سوال برانگیز

آن به سختی امکان پذیر خواهد بود. همچنین خاطر نشان کرد که تکرار توضیحات مطروحه در شورای امنیت در 

برای اعمال فشار بر  قطعنامه را  ارزش افزوده نخواهد داشت. او تالشخصوص اعمال حق وتو در  در مجمع عمومی، 

سال  ۷۵بیش از را ضامن عملکرد موثر سازمان ملل در  اختیارات مجمع عمومی و شورای امنیت تفکیک ود ومردشورا 

 دانست.

بنابراین تصویب این قطعنامه به شیوه ی کنسانسوس نبایستی این شبهه را ایجاد نماید که دولتها مخالفتی با شیوه ی 

رسی مجموعه ی نظرات دولتها نشان دهنده ی رضایت از تصویب تصویب یا محتوای قطعنامه نداشته اند؛ با این وجود بر

، لهستان، نیوزلند، استرالیا، سنگاپور و کویت تصویب لوکزامبورگچنین قطعنامه ای است. نمایندگان کشورهایی نظیر 

متحد،  این قطعنامه را تقویت چند جانبه گرایی و شفافیت دانستند. واقعیت این است که از زمان تاسیس سازمان ملل

هیچگاه اعضای دائم شورای امنیت خود را در موقعیت پاسخگویی در برابر جامعه ی جهانی به واسطه ی اعمال حق 

وتوی خود ندیده بودند و چنانچه بیان شد قطعنامه ی اتحاد برای صلح ابدا به موضوع علت اعمال حق وتو نمی پردازد 

رای امنیت وارد عمل می شود؛ اما قطعنامه ی جدید شرایط تازه ای بلکه به عنوان راهکاری برای رهایی از بن بست شو

را برای اعمال کننده ی حق وتو رقم می زند و آن این است که لزوم توجیه اعمال حق وتو در جلسه ی رسمی مجمع 

کردن  عمومی، آن عضو را در کانون توجهات بین المللی قرار می دهد و این فشار افکار عمومی در کنار لزوم محیا

پاسخ منطقی در بازه ی زمانی محدود، شاید بتواند حالتی از بازدارندگی ایجاد نماید تا اعضای دائم شورا، حق وتو را با 

متذکر  در سازمان ملل امریکا نماینده ی و همانطور کهاحتیاط بیشتری در راستای تحقق اهداف منشور اعمال نمایند 

که یکی از اعضای دائمی از حق وتو استفاده کند، بایستی آماده ی پاسخگویی به شد، مطابق مفاد این قطعنامه هر زمان 

(. با این وجود در اینجا) «؟شود ینم یالملل نیب تیچرا قطعنامه مورد بحث باعث حفظ صلح و امن»این سوال باشد که 

قطعنامه ی حاضر این نکته پیش بینی نشده است که اگر دالیل اعمال وتو توسط عضو یا اعضای شورای امنیت، قانع 

کننده نباشد، مجمع عمومی مجاز به اتخاذ چه تصمیماتی خواهد بود؟ در واقع قطعنامه ی حاضر تنها تا مرحله ی مناظره 

یش رفته است و این ظرفیت در متن دیده نمی شود که در صورت ناکافی بودن توضیحات به نحوی که و پاسخگویی پ

اعمال حق وتو از لحاظ منطقی توجیه پذیر نباشد، مجمع عمومی را مجاز به اتخاذ تصمیمی تاثیرگذار مانند تعلیق حق 

بته اگر چنین آزادی عملی در قطعنامه وتوی آن عضو حداقل به طور موقت در رابطه با آن وضعیت خاص، نماید. ال

 لحاظ می شد، احتمال اعتراض و به تبع آن عدم تصویب قطعنامه از طریق کنسانسوس کامال قابل پیش بینی است. 

https://www.jurist.org/news/2022/04/un-general-assembly-adopts-landmark-accountability-resolution/


 

 

 
31 

 

در نگاهی کلی، تصویب این قطعنامه می تواند به استفاده ی عاقالنه تر و مسئوالنه تر از حق وتو توسط اعضای دائم  

شود؛ به ویژه در خصوص اعمال حق وتو به شکل وتوی باز یا واقعی، زیرا اعمال چنین وتویی چه  شورای امنیت منجر

یک بار و چه به دفعات، می تواند اتخاذ اقدام مقتضی از جانب شورای امنیت را مسدود نماید؛ اما به نظر می رسد که 

عنی تهدید به استفاده از وتو نیز گسترش می یابد. تاثیر این قطعنامه تا حدی بر یکی از مهم ترین اشکال وتوهای پنهان ی

چنین تهدیدی می تواند به کنترل دستورکار شورا منجر شود به نحوی که شورا دچار خود سانسوری گردد و از این 

طریق یک موضوع مهم برای صلح جهانی از دستور کار شورا خارج شود و حتی اگر این خروج انجام نشود، تهدید 

ند فرآیند تعامل و همکاری موثر برای تصمیم گیری مناسب در شورا را مختل نماید و متن نهایی را مذکور می توا

تضعیف کند که نتیجه ی آن عدم تصویب قطعنامه یا تصویب قطعنامه ای مالیم خواهد بود که فاقد تاثیر الزم بر 

م پاسخگویی عضو وتوکننده تا حد زیادی وضعیت نامطلوب باشد. به نظر می رسد، قطعنامه ی اخیر مجمع عمومی با لزو

در نگاهی کالن،   (اینجاحربه ی تهدید به استفاده از وتو را نیز بی اثر کند.)برای مطالعه ی بیشتر مراجعه بفرمایید به: 

تحدید اعمال حق وتو و بهبود عملکرد شورای امنیت در راستای اهداف  قطعنامه ی حاضر نه پایان راه بلکه سرآغاز

 منشور است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_733.html


 

 

 
30 

 

 در پی تهاجم روسیه به اوکراینصلح  یدر پرتو قطعنامه اتحاد برانشست ویژه مجمع عمومی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -آالله قنبری
 

 توسط ۱۹۵۰ سال در (U4P) قطعنامه اتحاد برای صلحمجمع عمومی سازمان ملل متحد معروف به  A(V) ۳۷۷قطعنامه 

 اگر خنثی کند و بیان می دارد که را کره جنگ با رابطه در شوروی وتوی حق تا رسید تصویب به عمومی مجمع

وز اقدام نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجا دائمی، اعضای آرا اتفاق عدم دلیل به امنیت شورای

 عمومی مناسبی انجام دهد، وظیفه صلح و امنیت بین المللی بر عهده مجمع عمومی سازمان ملل گذاشته می شود و مجمع

 قطعنامه این در. کند می بررسی جمعی اقدامات برای اعضا به مناسب های توصیه ارائه هدف با را موضوع بالفاصله

 و «دهد تشکیل ویژه العاده فوق جلسه یک است ممکن» نباشد، جلسه در زمان آن در اگر مجمع عمومی که است آمده

بدون در نظر گرفتن حق وتو یا با اکثریت اعضای سازمان ملل  امنیت شورای اکثریت با درخواست می تواند جلسه این

 تشکیل شود.

 و صلح ضوعاتمو تواند می مجمع آن موجب به که کند می تشریح را آیین کاری چارچوب U4P قطعنامه اصل، در

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی  کند. ارائه هایی توصیه و دهد قرار بررسی مورد را المللی بین امنیت

 مسئولیت اعمال در امنیت شورای ناکامی( ۱ ساخت دیوار، شرایط تشکیل چنین جلسه ای را تحقق دو شرط می داند:

 صلح نقض صلح، علیه تهدید وجود (2 حق وتوی یکی از اعضای دائم؛ دلیل به المللی، بین امنیت و صلح قبال در خود

 شرایط این اوکراین، /روسیه مورد در که است (  بدیهیAdvisory Opinion Wall، ۳۰)بند . تجاوزکارانه اقدام یا

 . است شده برآورده

 کرده تأیید را U4P قطعنامه بودن قانونی ضمنی طور به دادگستری در این نظریه المللی بین دیوان گفته می شود که

 جلسه یک در عمومی مجمع توسط بررسی صالحیت مجمع عمومی در درخواست نظرمشورتی که در دیوان. است

 عوض در اما نداد، قرار تردید مورد را U4P قطعنامه اعتبار شد، تصویب U4P قطعنامه مفاد اساس بر اضطراری ویژه

برای درخواست نظر  ES-1014مندرج در این قطعنامه در تصویب قطعنامه  های شرط پیش آیا که کرد بررسی

 مشورتی نظر رد متعاقباً دیوان(. دیوان، اعالم داشت که این پیش شرط ها محقق شده اند. )مشورتی برآورده شده یا خیر

 عنوان به را U4P قطعنامه ،2۰۱۰ سال در Advisory Opinion Kosovo خود در مورد اعالمیه استقالل کوزوو

 موردی هر در المللی بین امنیت و صلح به منظوربازگرداندن معیج اقدامات برای عمومی مجمع برای هایی توصیه ارائه»

https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Security_Council_Deadlocks_and_Uniting_for_Peace.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
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 اتفاق عدم دلیل به امنیت شورای وجود دارد و تجاوزکارانه اقدام یا صلح صلح، نقض برای تهدیدی رسد می نظر به که

 . کرد توصیف ،«نیست اقدام به قادر دائمی اعضای آرا

، شاهد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بودیم که نقض آشکار ممنوعیت استفاده از زور و اقدام در روز های گذشته

تحریم های استفاده از سالح های هسته ای کرده و در مقابل سایر کشورها به  تهدیدتجاوزکارانه است. همچنین روسیه 

را علیه آن وضع کردند. روسیه ادعا می کند که این عملیات نظامی،  دسترسی به سوییفتمتعددی از جمله  اقتصادی

یک عمل تجاوزکارانه ناقض منشور نیست، بلکه یک دفاع دسته جمعی از مردم تحت ستم دونتسک و لوهانسک طبق 

و تعهد روسیه مبنی بر جلوگیری از نسل زدایی است؛ ادعایی که از جانب جامعه بین المللی به طور  ورمنش ۵۱ماده 

پیش از آن بود که شورای امنیت و متعاقبا روسیه پیش نویس قطعنامه ای را که  . این وضعیترد شده استگسترده ای 

 کند. وتوتوسط آلبانی و ایاالت متحده ارائه شده بود، 

دائم روسیه در شورای امنیت را زیر سوال  پیش از ورود به متن قطعنامه، الزم به ذکر است که اوکراین همواره، عضویت

( اما این ادعا اینجاو  اینجامی برد و معتقد است این عضویت برای شوروی سابق در نظر گرفته شده بود )نگاه کنید به 

، کشورهایی که از شوروی مستقل شده بودند، موافقت کردند موافقت نامه های آلما آتاضعیف است زیرا؛ اوالَ مطابق 

که روسیه ادامه دهنده عضویت شوروی سابق در سازمان ملل باشد و ثانیاَ رویه عملی دولت ها و به ویژه سایر اعضای 

 دایم شورای امنیت نیز مبین شناسایی روسیه به عنوان دولت ادامه دهنده شوروی سابق بوده است. 

با وتوی روسیه عقیم ماند، درخواست دبیرکل سازمان ملل را مبنی  2۰22 فوریه 2۵که در تاریخ  قطعنامه شورای امنیت

کراین تایید و عملیات نظامی ویژه روسیه را محکوم می کرد. مقرر بود با تصویب این بر توقف تهاجم روسیه به او

 علیه روسیه شناسد و تجاوزهای رسمیت را به اوکراین ارضی تمامیت استقالل و قطعنامه، شورای امنیت حاکمیت،

 از استفاده فوراً روسیه که بگیرد تصمیم اعالم کرده و متحد ملل سازمان منشور 2ماده  4 بند نقض صریح را اوکراین

 خاک از را خود نظامی نیروهای تمام شرط، و قید بدون و کامل طور به کرده و فورا، متوقف را اوکراین علیه زور

  2۰22 فوریه 2۱ تصمیم پیش نویس، از به عالوه در. کند خارج خود المللی بین شده شناخته مرزهای داخل در اوکراین

 حاکمیت و ارضی تمامیت نقض عنوان به اوکراین لوهانسک و دونتسک از خاصی مناطق وضعیت با رابطه در روسیه

 خواسته شده بود ها طرف همه همچنین در این پیش نویس، از. یاد شده بود ملل سازمان منشور اصول با مغایر و اوکراین

 در افرادی که غیرنظامیان، از حمایت اوکراین برای در نیازمندان به بشردوستانه های کمک ایمن سریع و دسترسی که

 بشردوستانه، الملل بین حقوق مربوطه مقررات همچنین و شود تسهیل کودکان، جمله از پذیرهستند، آسیب های موقعیت

  رعایت شود.  ۱۹۷۷سال  در ها آن الحاقی های پروتکل و ۱۹4۹ ژنو های کنوانسیون جمله از

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/
https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-puts-nuclear-forces-high-alert-2022-02-27/
https://www.bbc.com/news/world-60542433
https://www.bbc.com/news/world-60542433
https://www.bbc.com/news/world-60542433
https://www.reuters.com/business/finance/eu-excludes-seven-russian-banks-swift-official-journal-2022-03-02/
https://legal.un.org/repertory/art51.shtml
https://opiniojuris.org/2022/03/04/tracking-state-reactions-to-russias-invasion-of-ukraine-a-resource-for-research/
https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/putin-facing-efforts-isolate-diplomatically-ukraine
https://voelkerrechtsblog.org/passing-the-baton/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)054-e
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2F2022%2F155&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2F2022%2F155&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm
https://legal.un.org/repertory/art2.shtml
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
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قطعنامه شورا   2۰22فوریه   2۷در این، در پی ناکامی شورای امنیت در اتخاذ تصمیم در مورد بحران اوکر

S/RES/2623  منشور(  2۷(2)رای ممتنع )بدون در نظر گرفتن حق وتو روسیه مطابق ماده  ۳رای موافق و  ۱۱را با

توصیه های مناسب را در مورد پاسخ های  U4Pتصویب کرد و از مجمع عمومی درخواست کرد تا بر اساس قطعنامه 

 که است گذشته سال 4۰ در بار اولین جمعی به بحران موجود به دلیل عدم اتفاق آرای اعضای دائم ارائه دهد. این

 .است ۱۹۵۰ و یازدهمین نشست اضطراری مجمع عمومی از سال دهد می ارجاع مجمع به را بحران یک امنیت شورای

ادامه یافت. پس از دو روز سخنرانی   2۰22مارس 2فوریه آغاز و تا  2۸مجمع از تاریخ  نشست اضطراریبالفاصله 

مجمع  2۰22مارس   2در  از پیش نویس قطعنامه، کشور ۹۶پرشور نمایندگان دولت ها در صحن مجمع و حمایت 

 کند می را محکوم اوکراین به روسیه حمله که داد رای ES-11/1 قطعنامه به قاطع اکثریت با متحد ملل عمومی سازمان

 متحد، ملل زمانسا عمومی مجمع اضطراری نشست نیروهای روسیه از اوکراین می شود. در فوری خروج خواستار و

کشور )روسیه، بالروس، کره  ۵ و ممتنع رای کشور ۳۵ دادند، مثبت رای قطعنامه این به عضو کشور ۱۹۳از کشور ۱4۱

  کشور غایب بودند. ۱2مخالف داده و  رای شمالی، اریتره و سوریه(

 بین حقوق اصول اعالمیه در مورد ،۱۹۷۰ اکتبر 24به تاریخ  2۶2۵ قطعنامه قطعنامه، اسنادی همانند مجمع عمومی در این

 که از جمله این آن در مندرج اصول و متحد ملل منشور با مطابق ها دولت بین همکاری و دوستانه روابط مورد در الملل

 هدف با تالشی هرگونه لت دیگر درآید وبه تصاحب دو نباید در نتیجه تهدید یا استفاده از زور کشور یک سرزمین

 منشور اصول و اهداف با آن سیاسی استقالل یا کشور یک ارضی تمامیت و ملی وحدت کلی یا جزئی زدن برهم

 یک توسط مسلح نیروی از استفاده انعنو به را تجاوز که ،۱۹۷4دسامبر ۱4 به تاریخ  ۳۳۱4قطعنامه و است، ناسازگار

 مغایرت منشور با که دیگری شکل هر به یا دیگر، کشور یک سیاسی استقالل یا ارضی تمامیت حاکمیت، علیه دولت

 تفاهم نامه بوداپستو   ۱۹۷۵ در و همکاری در اروپا سند نهایی کنفرانس امنیتکند، همچنین  می باشد، تعریف داشته

 را مطمح نظر قرار داد. ۱۹۹4در 

بین المللی  احترام به حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی اوکراین در داخل مرزهای»مجمع عمومی در این قطعنامه، 

در مغایرت با  اوکراین به روسیه تجاوز  شدیدترین لحن، به» و «شناخته شده آن تا آب های سرزمینی را تایید می کند

 را اوکراین علیه زور از استفاده فوراً روسیه» که می شود آن خواستار مجمع عمومی. «را محکوم می کند 2ماده  4بند 

را از سرزمین اوکراین در حدود مرزهای  خود نظامی نیروهای تمام شرط و قید بدون و کامل فوری،» و «کند متوقف

فوریه روسیه در مورد وضعیت برخی مناطق  2۱تصمیم »مجمع عمومی همچنین  «کند خارج بین المللی شناخته شده آن،

زمان ملل، محکوم دونتسک و لوهانسک را به عنوان نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و در مغایرت با منشور سا

https://www.un.org/press/en/2022/sc14809.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2022/sc14809.doc.htm
https://undocs.org/S/RES/2623(2022)
https://undocs.org/S/RES/2623(2022)
https://undocs.org/S/RES/2623(2022)
https://legal.un.org/repertory/art27.shtml
https://www.un.org/press/en/2022/ga12406.doc.htm#:~:text=With%20115%20of%20the%20United,of%20the%20United%20Nations%2C%20especially
https://unric.org/en/general-assembly-deplores-russias-attack-on-ukraine/
https://undocs.org/A/ES-11/L.1
https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)
https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb
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 .«اصول مندرج در منشور و اعالمیه روابط دوستانه پایبند باشد»قطعنامه، در ادامه روسیه را فرامی خواند که به « کند.  می

 از مربوطه، المللی بین های چارچوب در و باشند پایبند مینسک توافقات به که همه طرف ها را فرا می خواند»و سپس 

خواستار »و  «کنند کار سازنده ای طور به آنها، کامل اجرای منظور به ،جانبه سه تماس گروه و نرماندی قالب در جمله

دخالت بالروس علیه اوکراین »به عالوه « اجازه عبور امن و بدون محدودیت به مقصد های خارج از اوکراین می شود.

از همه طرف ها میخواهد تا به حقوق »و  «آن را به پایبندی به تعهدات بین المللی فرا می خواندرا محکوم کرده و 

بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول آن احترام بگذارند و خواستار حل و فصل مسالمت 

 «ر ابزارهای مسالمت آمیز شد.آمیز اختالف بین روسیه و اوکراین از طریق مذاکرات، میانجیگری و دیگ

 که است این شده، اوکراین با رابطه در تحریم برای عمومی مجمع توصیه صریح از مانع احتماالً که موضوعاتی از یکی

 با مخالف «جانبه یک قهری اقدامات» کند می تاکید که است کرده اتخاذ را ای ساالنه های قطعنامه مجمع ،۱۹۹۶ سال از

، از تالش دبیرکل، کشورهای عضو و سازمان های بین ES-11/1قطعنامه  ۱۵اما مطابق بند  . است الملل حقوق بین

کجانبه المللی در پایین آوردن سطح تنش استقبال شده که خود می تواند حاکی از تایید ضمنی تحریم ها و اقدامات ی

 همراه و شود می بررسی دقت به یکجانبه قهری اقدامات مورد در مجمع های قطعنامه زمانی که داشت باشد. باید توجه

 نظر به شود، می قرائت ویژه گزارشگران و متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر مرتبط های گزارش با

 دقیق بررسی واقع، در است. غیرقانونی یکجانبه، قهری اقدامات همه که است نبوده معنا این به منظور مجمع که رسد می

 که است کرده اتخاذ را دیدگاه این مجمع که حاکی از آن است یکجانبه قهری اقدامات مورد در مجمع های قطعنامه

 تبدیل بشر حقوق بر منفی و تأثیر به مداخله در امور داخلی کشور که است غیرقانونی زمانیجانبه  یک قهری اقدامات

 توسط که قانون حاکمیت و یکجانبه قهری اماتاقد مورد در عمومی مجمع اعالمیه نویس پیش باید به اینجا در. شود

 را شرایطی که است، شده تهیه بشر حقوق از برخورداری بر یکجانبه قهری اقدامات منفی تأثیر مورد در ویژه گزارشگر

 .شود توجه کند، می تعیین یکجانبه قهری اقدامات برای

 تبلوری از بیان اما ،نیست آور الزام قانونی نظر ازاگرچه  قطعنامه مصوب در اجالس اضطراری اخیر مجمع عمومی،

 ،گوان ریچاردهمان طور که . است متحد آن بالروس و مسکو بر فشار یشافزا هدف با ملل، سازمان اعضای دیدگاه

 و ها راینیاوک برای بزرگ بسیار دیپلماتیک پیروزی یک این: »عنوان کرد المللی بحران بین گروه در ملل سازمان مدیر

قطعنامه ای توسط مجمع عمومی با رای  زمانی که «اند است. کرده حمایت آنها از که است کسانی همه و متحده ایاالت

آن را به اکثریت دولت ها به تصویب می رسد، به چیزی فراتر از یک بیانیه صرف تبدیل می شود و چه بسا می توان 

عنوان نشانه ای از اجماع عمومی تلقی کرد که می تواند منجر به شکل گیری عرف بین المللی شود. )برای نمونه نگاه 

https://www.reuters.com/world/europe/what-are-minsk-agreements-ukraine-conflict-2022-02-21/
https://www.csis.org/analysis/understanding-normandy-format-and-its-relation-current-standoff-russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Contact_Group_on_Ukraine
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/Resolutions.aspx
https://www.ejiltalk.org/what-can-the-un-general-assembly-do-about-russian-aggression-in-ukraine/
https://digitallibrary.un.org/record/3863403?ln=en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/112080/un-general-assembly-demands-russian-federation-withdraw-all-military-forces-territory-ukraine_en
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/united-nations-russia-ukraine-vote
https://www.e-ir.info/pdf/64272


 

 

 
31 

 

 است که حداقل ضروری نکته این یادآوری عمومی، مجمع قطعنامه ارزش سنجش در ( به عالوهاینجاو  اینجاکنید به 

. کنند همکاری قاعده آمره جدی نقض هرگونه به دادن پایان برای موظفند ها دولت الملل بین حقوق کمیسیون نظر طبق

 یک که در حیطه اختیارات در مواردی» در مطالعه خود در آثار قواعد آمره بین المللی اعالم می دارد که کمیسیون

 به تا کند می تحمیل المللی بین سازمان آن اعضای بر را ای وظیفه همکاری، به قرار می گیرد، تعهد المللی بین سازمان

 به الزام اوکراین، به روسیه تجاوز با مواجهه در «دهند. پایان قاعده آمره بین المللی یک نقض به که کنند عمل ای گونه

 ترین ضعیف حتی که عمومی مجمع اختیار در موجود ابزارهای تمام از تا کند می ملزم را عضو همکاری، کشورهای

 .نمایند استفاده کامل طور به دارند، را تجاوز به دادن پایان انداز چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20191101-STA-01-00-EN.pdf
https://academic.oup.com/ejil/article/16/5/879/496072
https://legal.un.org/ilc/reports/2019/english/chp5.pdf
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 المللی دادگستری برد! بین اوکراین اختالف خود با روسیه را به دیوان

الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر علمی کمیته جوانان پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین -زهره شفیعی

 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 

اعالم کرد که اوکراین دادخواستی را  ی، در توییتر رسمی خودزلنسک ریمیولودرئیس جمهور اوکراین،  2۰22فوریه  2۷

دونتسک و زدایی در المللی دادگستری تسلیم نموده و این دولت باید برای ادعای نسلعلیه روسیه نزد دیوان بین

که اوکراین درخواست صدور قرار موقتی را  اعالم نمود یزلنسکجهت توجیه تجاوز پاسخگو باشد. همچنین  لوهانسک

دعوی جدید  . های نظامی روسیه شده استنیز به دیوان تسلیم نموده و در آن خواستار دستور دیوان برای توقف فعالیت

های منع تبعیض نژادی و منع تامین کنوانسیون  دعوی پیشین این دولت علیه روسیه است که با ادعای نقض متمایز از

مطرح شده بود. در درخواست اخیر، خواهان مدعی است، اختالفی در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون  مالی تروریسم

زدایی وجود دارد و روسیه ناقض تعهدات خود به موجب این معاهده است. هدف از این یادداشت ارزیابی منع نسل

 المللی دادگستری است. سنجی پذیرش این اختالف از سوی دیوان بیناوکراین و امکان درخواست

انسیون منع و مجازات اوکراین با ادعای نقض مواد یک، دو و هشت کنو 2۰22فوریه  2۵دادخواست مورخ به موجب 

حفظ وضع  یبرا صدور قرارموقتی زدایی از سوی روسیه خواستار ورود دیوان برای رسیدگی به این اختالف و نسل

 شد. نیموجود و حفاظت از مردم اوکرا

 دونتسک و لوهانسک در  زدایینسلارتکاب  یمدع هیروس. هستند زدایینسل ونیکنوانسعضو هر دو  نیو اوکرا هیروس

زدایی و مجازات نسل یریجلوگ تعهداتش برای یفایا یبراو  نیدر اوکرا ی خوداقدام نظاماست و همین ادعا را مبنای 

 یبرا نیاوکرا هیانجام هرگونه اقدام در داخل و عل یبرا یقانون یمبناو  ادعایی که از سوی اوکراین رد شددانست. 

 (2۶بنگرید: پاراگراف زدایی را به چالش کشید )لو مجازات نس یریجلوگ

 یالملل نیب وانیدر د یو سه  دعو یمشورت هینظر کی نیاز ا شیپ ییمنع نسل زدا ونیکنوانس یو اجرا ریدر مورد تفس

 هیعل ایامبگ یدعوآن  نی( طرح شده که آخرصربستان هیعل یکرواسو  صربستان هیعل نیگوو هرزه یبوسن) یدادگستر

 یو گستردگ زانیم ایقضا نیا ی(.  وجه مشترک تمامدیبنگربود ) یاست که در نوع خود سرشار از نوآور انماریم

 زداییمنع و مجازات نسل ونیمقرر در کنوانس یهاتیاست که تحت حما هاییتیاقل هیرواداشته شده عل هایتخشون

ای به شیوه نیدولت اوکرا ،ریدر درخواست اخ نحالای با. گشته بودندخوانده نقض  سوی از و حقوق آنها اندقرار گرفته

 زدایی( در مقام خوانده و متهم به نسلهی)روس یینسل زدا ونینقض کنوانس یعچرا که مدخالقانه طرح دعوی کرده، 

معتقد است  زداییِ دولت روسیهنسل یان حاضر شده است. در واقع خواهان ضمن رد ادعا( در مقام خواهنی)اوکرا

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497885721931268103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ejiltalk.org%2Fukraine-files-icj-claim-against-russia%2F
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/67843
https://mfa.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nepravdivih-ta-obrazlivih-zvinuvachen-rosiyi-v-genocidi-yak-privodu-dlya-yiyi-protipravnoyi-vijskovoyi-agresiyi.
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.refworld.org/cases,ICJ,4023a7644.html
https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/118/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://www.icj-cij.org/en/case/178
http://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245216.html
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 .کنوانسیون است ۸و  ۱دهد و روسیه ناقض مواد یتوسل به زور و تجاوز نم برای هابه دولت یحق زدایینسل ونیکنوانس

خود  اقدامات یبرا یی رامبنازدایی نسل نیدروغ یادعامدعی شده، روسیه  با  دادخواست 24بند همچنین این دولت در 

ریزی اقداماتی که احتماال حاکی از برنامه. ، قرار داده استاست نیها نفر در اوکرا ونیلیحقوق بشر م دیقض شدانکه 

 زدایی باشد.کنوانسیون منع و مجازات نسل 2دایی اعضای ملیت اوکراینی و نقض ماده روسیه برای نسل ز

 درخواست صدور قرار موقت رشیپذ سنجیامکان

 نیحفظ حقوق طرف یبرا دیبا یدهد، اقدامات صیتشخ وانیچنانچه د  ،یدادگستر المللینیب وانیاساسنامه د 4۱ماده  طبق

عبارت اوضاع و احوال در . »دیمنظور صادر نما نیبه ا یدستور تواندیم د،یه عمل آموقتا با توجه به اوضاع و احوال ب

به  همراه داشته و  یجبران قابلریرفتار کند که آثار غ یبه نحو یاز اصحاب دعو یکیآن است که اگر  یایماده گو نیا

 ،یدانیسادات م ،یرعباسی)م «را فراهم آورد یدستور ثبات دادرس نیبا صدور ا وانید د،یرا زائل نما یعلت دعو

 ازمندین یقرار نی(. صدور چن۵۰۰: ۱۳۹۶ المللی دادگستری در تئوری و عمل،المللی، دیوان بینهای بیندادرسی

( با Plausibilityخواهان ) یحقوق مورد ادعا یری(، باورپذ(Jurisdiction تیدر خصوص صالح وانیاغناءخاطر د

( داشته و قصور در آن منجر Urgency) تیفور یقرار نیحال صدور چن نیدر عو  یاعالم یتیصالح یتوجه به مبنا

 ( گردد، است.Irreparable prejudice) ریجبران ناپذ یبه خسارت

 زداییمنع و مجازات نسل ونیکنوانس  ۹اساسنامه و  ۳۶(۱بر مواد ) یرا مبتن وانید تیدر دادخواست خود صالح نیاوکرا

 ونیکنوانس ۹و بر ماده  هستند ونیکنوانس نیهر دو عضو ا هیو روس نیچراکه اوکرا (؛4بنگرید: پاراگراف داند )یم

در مورد  یو آن هم اختالف  نیطرف انیمرا منوط به وجود اختالف  وانید تیماده صالح نای اند. درج نکرده یشرط

 کرده است. ونیکنوانس یاعمال و اجرا ر،یتفس

چرا که  اختالف دارند زداییمنع و مجازات نسل ونیکنوانس یاعمال و اجرا ر،یدر مورد تفس نیطرف اوکراین معتقد است

زدایی از سوی دولت اوکراین بیان کرده و اوکراین رئیس جمهور روسیه مکررا علت حمله نظامی را ارتکاب نسل -۱

کنوانسیون منع و  2زدایی که به موجب ماده ر نتیجه طرفین اختالف دارند که آیا نسلد .کندنیز این ادعا را رد می

همچنین بر مبنای ادعای یکجانبه روسیه، آیا  -2زدایی تعریف شده، از سوی اوکراین ارتکاب یافته است. مجازات نسل

نهایتا در  -۳زدایی را دارد و سلاین دولت به موجب ماده یک کنوانسیون حق اقدام نظامی برای جلوگیری و مجازات ن

  ملل  سازمان تداریصالح  از مراجع دهد تا اجازه می  نیاز متعاهد  کیهر زدایی به کنوانسیون منع نسل ۸حالیکه ماده 

  اقدامات ۳  مذکور در ماده گرید  اعمال ای زدایینسل  و مجازات  یریجلوگ  یمتحد برا  منشور ملل  بر طبق  د کهنبخواه

با توجه به نکات فوق   .متوسل شودجانبه  کیبه صورت  یاقدامات نظامند، روسیه می تواند به آور  بعمل  یقتضم

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
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اوکراین معتقد است که اختالفی در خصوص تفسیر و اجرای کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی وجود دارد و دیوان 

 (.۱۱)بنگرید: پاراگراف ای ورود به دعوی را داراست الظاهر برای صدور قرار موقت و صالحیت الزم برصالحیت علی

هایی دارند، با ورود به بحث باورپذیری امکان پذیرش الظاهر و باورپذیری همپوشانیاز آنجا که احراز صالحیت علی

 وانیدباورپذیری تحقق شرط  یبراعای اوکراین در خصوص این دو پیش شرط را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. اد

)باورپذیری حقوقی  گرددمی مندبهره زداییمنع نسل ونیکنوانس لیذ ییقانع شود که خواهان از حقوق ادعا دیبا

(Legal Plausibilityها و هوم در رویه قضایی دیوان در قضیه مصونیت. با اینحال بر اساس تحولی که از این مف

رخ داده، دیوان همچنین باید قانع گردد که اقدامات و رفتار خوانده )روسیه( حقوق  2۰۱۶دادرسی کیفری در سال 

 Factual Plausibility)اوکراین به موجب مواد یک، دو و هشت را نقض کرده باشد )باورپذیری حقایق و ادعاها 

(Massimo Lando: Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence of the 

International Court of Justice, 2018, 648)،در  هیاقدامات روسعمال که اعالم و ا . اوکراین ادعا کرده

منع  ونینوانسکبا  یی در تقابل ادعازدایی بر اساس نسل 2۰22« ژهیو ینظام اتیعمل»در قالب  نیاوکرا هیعل ایداخل 

 یبر اساس ادعا ،یاز جمله حمله نظام ،یرقانونیاقدامات غ مصون بودن از یبرا نیحق اوکرازدایی بوده و ناقض نسل

(. سوال اصلی این است که آیا احراز وجود چنین حقی در 2۶پاراگراف بنگرید: زدایی است )ی و مجازات نسلریشگیپ

بینی زدایی قابل استنباط است؟ چنانچه این حق در این کنوانسیون برای متعاهدین پیشکنوانسیون منع و مجازات نسل

پذیرش صالحیت  مند خواهد شد وشده باشد، به طور قطع دولت اوکراین به عنوان یکی از اعضای متعاهد از آن بهره

اعضا تعهد به عدم ارتکاب  معاهده نیمقررات اموجب به نماید. الظاهر و عنصر باورپذیری حقوقی را تسهیل میعلی

مفاد  یاجرا یالزم برا نی(،  الزام به وضع قوان۱و مجازات )ماده  یریهد و حق  به جلوگع(، ت۱)ماده  زدایینسل

(، تعهد و حق  به ۵افراد مرتکب رفتار مجرمانه )ماده  یمؤثر برا هایاز مجازات نانی(، تعهد به اطم۵)ماده  ونیکنوانس

( و تعهد و حق به استرداد ۶)ماده  المللینیب یفریک ایو  یصالح داخل هایدر دادگاه زداییمحاکمه افراد متهم به نسل

گفته احراز حقی که اوکراین مدعی وجود آن است از مفاد کنوانسیون منع و به موجب مطالب پیش دارند. (۷)ماده 

اختالف در  رغم ادعای اوکراین که معتقد استعتقد است علیمجازات نسل زدایی قابل درک نیست. لذا نویسنده م

از جمله  ،یرقانونیمصون بودن از اقدامات غ یبرا نیدر رابطه با حق اوکرا ژهیبه و دژنوسیمنع ونیکنوانس یرابطه با اجرا

-ژنوسید پیش ، چنین حقی در کنوانسیون منعدولت نیا زداییو مجازات نسل یریشگیپ یبر اساس ادعا ،یحمله نظام

نماید؛ الظاهر را با مشکل مواجهه میبینی نشده و نتیجتا این اختالف در محدوده این معاهده نبوده و احراز صالحیت علی

همچنین است در خصوص عنصر باورپذیری. لذا با فرض وجود سایر شرایط برای صدور قرار موقت )فوریت و جبران 

ری حقوق ادعایی اثبات نخواهد شد و به طریق اولی مدخلی برای ورود به ناپذیر(، فرض باورپذیضرر و زیان جبران

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
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ارزیابی باورپذیری ادعاها و حقایق گشوده نخواهد شد. از این حیث پذیرش صدور قرار موقت به دلیل فقدانِ دو شرط 

وقت به نظر منتفی الظاهر و باورپذیری حقوق و ادعاها به عنوان شروط و عناصر الزم برای صدور قرار مصالحیت علی

 است.

 زداییسنجی پذیرش دعوی اوکراین علیه روسیه با ادعای نقض کنوانسیون منع و مجازات نسلامکان

 هایگفته و با در نظر داشتن این اصل که نتایج در رسیدگی قرار موقت نباید در رسیدگیبا بهره گرفتن از مطالب پیش

سنجی پذیرش ه ماهیت اختالف اثرگذار باشد، در این بخش به امکاندیوان برای احراز صالحیت به منظور ورود ب

 پردازیم.دعوی اوکراین و احراز صالحیت دیوان برای ورود به ماهیت دعوا می

و آن هم  نیطرف انیمنوط به وجود اختالف م وانید تیصالحکنوانسیون منع ژنوسید  ۹اشاره شد که به موجب ماده 

در نتیجه برای اینکه دیوان صالحیت خود را احراز نباید ابتدا  است. ونیکنوانس یال و اجرااعم ر،یدر مورد تفس یاختالف

اختالف عبارت است از  وان،یثابت د ییقضا هیرو باید ارزیابی کند که آیا میان طرفین اختالفی وجود دارد. بر اساس

 Marshall Islands نیطرف نیب« نافعم ای یحقوق یها دگاهیتضاد د ،عدم توافق در یک موضوع حقوقی و یا واقعی»

v. United Kingdom), Preliminary Objections .Judgment, I.C.J. Reports 2016, p. 849, 

para. 37.) ت با این وجود، این اختالف احراز وجود اختالف میان طرفین با توجه به درگیری فعلی چندان دشوار نیس

 زدایی و محدوده مقررات آن باشد )صالحیت موضوعی(.باید در مورد تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون نسل

پیشتر اشاره شد که حق مورد ادعای اوکراین در محدوده مقررات کنوانسیون منع نسل زدایی قابل تصور نیست. حتی 

اشاره کند، همچنان نیز احراز صالحیت موضوعی دیوان با مشکل مواجه هست.  این سند ۸اگر این دولت به نقض ماده 

  منشور ملل  بر طبق  د کهنبخواه  ملل  سازمان تداریصالح  از مراجع توانند یم  نیاز متعاهد  کیهر دارد، مقرر می ۸ماده 

این ماده به حق  آورد.  بعمل  یمقتض  ماتاقدا ۳  مذکور در ماده گرید  اعمال ای دیژنوس  و مجازات  یریجلوگ  یمتحد برا

های عضو برای درخواست از سازمان ملل متحد اشاره دارد و به هیچ وجه حقی برای دولت ناقضِ ادعایی ایجاد دولت

 کند تا در پرتو آن تنها اقدامات سازمان ملل متحد علیه خود را قانونی و قابل تصور بداند.نمی

 پایان سخن

رغم المللی یعنی منع تجاوز است، علیدولت روسیه به طور قطع ناقض اصل و قاعده مهم و آمره بین هرچند که اقدامات

و  به واسطه نقض قواعد آمره یدادگستر یالملل نیب وانید تیصالح یبرا یمدخل برای یافتنکنگو های تمام تالش

 المللینیب وانید، در کنگو ینظام ریو غ یامنظ یها تیفعال هیحقوق معاهدات در قض نیو ونیکنوانس ۶۶ماده  استناد به

 تیکند و صالح ینم جادای وانید یبرا یتیخود صالح یقاعده آمره به خود کیاشعار داشت، که نقض  یدادگستر

و  یقواعد اساس انیم زیتما نیکند ا یاشاره م وانیشود. د یم جادیاساسنامه آمده است، ا ۳۶تنها به واسطه آنچه در ماده 

https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
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 Armed Activities on the Territory of the Congo (New) استو رسیدگی  یدادرس نییآقواعد

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda, para 56). قتیحق در 

تنها در  تیکند و صالح ینم تیکفا وانید تیصالح جادیا یاقاعده آمره است بر کیاز نقض  یاختالف ناش نکهیا

رسد کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی نمی تواند موجبی . از این روی، به نظر میاست ریامکان پذ یحالت تراض

برای صالحیت دیوان و ورود این نهاد به اختالف میان روسیه و اوکراین باشد. حقوق ادعایی خواهان با توجه به 

ی قرار موقت و نه گنجند و بنابراین دیوان احتماال نه در مرحلهدادخواست تسلیمی به هیچ وجه در محدوده این سند نمی

 در مرحله پذیرش دعوا نمی تواند صالحیت خود را احراز نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
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ورود  آیا اوکراین به دنبال تسریع در روند رسیدگی دیوان است؟ نگاهی گذرا به اعالمیه های

 دولت ها به پرونده علیه روسیه

 دانشجوای دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی –سینا سلیمی 
 

اگر در روزهای اخیر، رخداد های مربوط به دیوان بین المللی دادگستری را دنبال کرده باشد، قطعاً توجه شما نیز به 

از دوازدهم تا بیست و دوم ای اوکراین علیه روسیه، جلب شده است. هجوم دولتها برای ثبت اعالمیه ورود در دعو

، یعنی ظرف ده روز، هشت اعالمیه ورود ثالث در دبیرخانه دیوان ثبت شده است. رویه دیوان بین الملل 2۰22سپتامبر 

دادگستری در قبال درخواست های مداخله چیست؟ حضور پررنگ متحدین اوکراین در دیوان بین المللی دادگستری 

دنبال تسریع در رسیدگی است یا اطاله آن؟ در نوشتار حاضر سعی شده است تا پاسخی به چه معناست؟ آیا اوکراین به 

 کوتاه به این سؤال داده شود.

 شرح دعوی

پیشگیری  بر اساس کنوانسیون زداییادعاهای نسل »خود مبنی بر  دادخواست، دولت اوکراین 2۰22فوریه  2۶در تاریخ 

را در دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود. در دعوای حاضر دولت اوکراین « زداییو مجازات جنایت نسل 

ف وجود دارد اوکراین و فدراسیون روسیه اختالمدعی است در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون فوق الذکر فی مابین 

( ۱)۳۶کنوانسیون و با توجه به ماده  ۹و دیوان با توجه به عضویت هر دو دولت در کنوانسیون موردنظر، بر اساس ماده 

اساسنامه دیوان، صالحیت رسیدگی به این دعوی را دارد. در این دعوی دولت اوکراین نه در جایگاه قربانی بلکه در 

ح می کند. این دولت از سوی روسیه متهم به نسل زدایی در مناطق شرقی جایگاه متهم، دادخواست خود را مطر

اوکراین شده و این ادعای دولت روسیه یکی از دالیل اصلی حمله همه جانبه این دولت به خاک اوکراین است؛ 

 ادعایی که همواره توسط دولت اوکراین رد شده است.

انسیون نسل زدایی را نقض کرده است و باید در پیشگاه دیوان از نظر اوکراین، دولت روسیه مواد یک، دو و هشت کنو

بین المللی دادگستری به تخلفات آن دولت رسیدگی شود. دولت اوکراین در ادامه دادخواست خود، از دیوان 

درخواست کرد تا قرار موقتی به منظور حفظ شرایط موجود، پرهیز از اقدامات تشدید کننده اختالف و حفاظت از مردم 

، پس از احراز شرایط الزم، دستور موقت را مطابق با خواسته های 2۰22مارس  ۱۶وکراین صادر شود؛ دیوان در تاریخ ا

 (بنگرید؛ برای تحلیل دستور موقت بنگریداوکراین صادر نمود. )برای اطالعات تکمیلی و تحلیل دادخواست 

ر نمایندگان هر دو دولت و مدیر دفتر دیوان برگزار یک روز پس از صدور قرار موقت، جلسه ای در دیوان با حضو

هفته ای  ۶گردید؛ در این جلسه نماینده دولت اوکراین پیشنهاد داد تا دیوان با توجه به وضعیت خاص این دعوا، مهلتی 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF!/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%DA%98%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF:-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA)/
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د؛ برای نگارش الیحه توسط دولت اوکراین و زمان مشابهی را برای تحویل الیحه متقابل توسط دولت روسیه تعیین کن

یعنی ظرف دو ماه، هر دو دولت لوایح خود را تقدیم دیوان کنند. این درخواست با مخالفت شدید نماینده دولت روسیه 

مارس  2۳قرار صادره در ماهه برای تقدیم الیحه متقابل درخواست نمود. نهایتاً دیوان طی  ۱۸مواجه شد و او مهلتی 

مهلت دارند که لوایح  2۰2۳مارس  2۳و دولت روسیه تا تاریخ  2۰22سپتامبر  2۳اعالم نمود که دولت اوکراین تا  2۰22

ود را تقدیم ، دولت اوکراین هنوز الیحه خ2۰22سپتامبر  2۶خود را تقدیم دیوان کنند )تا تاریخ نگارش این متن در 

 نکرده است(.

 ورود ثالث/ مداخله

یکی از اصلی ترین وظایف مدیر دفتر دیوان بین المللی دادگستری، اطالع دعوا به کلیه دولتهایی است که حق رجوع به 

 دیوان بین المللی دادگستری را دارند. فلسفه وجودی این الزام، احترام به منافع حقوقی دولتهاست تا اگر دولتی تشخیص

داد که در اثر حکم احتمالی، منافع آن تحت تأثیر قرار می گیرد، بتواند به عنوان ثالث در دعوا ورود کند. اساسنامه 

دیوان دو حالت را برای ورود ثالث در نظر گرفته است، در حالت اول، دولتی که تشخیص دهد حکم صادره می تواند 

لت دوم، دولتی که در زمره طرفین دعوی نیست ولی معاهده ای که آن ( و در حا۶2بر منافع حقوقی او اثر بگذارد )ماده 

 ( می تواند درخواست ورود ثالث را مطرح کند. ۶۳دولت نیز عضو آن است مورد تفسیر در دیوان قرارگرفته باشد )ماده 

اساسنامه است. از  ۶۳در نوشته حاضر با توجه به آنچه پیشتر گفتیم، تمرکز ما بر حالت دوم یعنی مداخله از جنس ماده 

درخواست ورود ثالث مطرح شده است که از این تعداد  چهارده دعوازمان تأسیس دیوان بین المللی دادگستری، در 

فعالیت های نظامی و ، قضیه پناهندگی: قضیه به عنوان مبنای مداخله اشاره شده است ۶۳فقط در چهار پرونده، به ماده 

 . ادعاهای نسل زداییو قضیه  صید نهنگ، قضیه شبه نظامی درون و علیه نیکاراگوئه

لت کوبا ( علیرغم مخالفت دولت کلمبیا، دیوان به این نتیجه رسید که درخواست مداخله دو۱۹۵۱در قضیه پناهندگی)

قابل قبول است. در مرحله رسیدگی شفاهی به نماینده این دولت اجازه داده شد تا تفسیر مورد نظر خود از کنوانسیون 

(. در قضیه ۷۷-۷4، صص بنگریدهاوانا را بیان کند و عالوه بر آن بیانیه این دولت نیز مورد بررسی قضات قرار گرفت )

نیکاراگوئه، دولت السالوادور درخواست کرد تا در روند رسیدگی )اعم از شکلی و ماهوی( مداخله داشته باشد، اما 

ه از رسیدگی دیوان به این نتیجه رسید که ورود ثالث در بخش شکلی قابل قبول نیست و این درخواست در این مرحل

(. نتیجه گیری ای که به مذاق قاضی شوئبل خوش نیامد و در نظر مخالف خود به شدت این بنگریدقابل بررسی نیست )

(. دو سال بعد بنگریدفاد اساسنامه و آیین دادرسی دیوان دانست )موضع گیری دیوان را نقد کرد و آن را برخالف م

و یا از یعنی زمان صدور رأی ماهوی نیز خبری از شنیدن نظرات السالوادور نشد، گو اینکه این مسئله به کل فراموش 

 دستور کار دیوان خارج شده است.

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/cases-by-phase/intervention
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/14/10885.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/9625.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/9625.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/9625.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/148/17256.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/182/intervention
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/14/014-19510613-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841004-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841004-ORD-01-05-EN.pdf
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در « کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ»در قضیه صید نهنگ، دولت نیوزلند تصمیم گرفت با توجه به امکان تفسیر 

، شرایط الزم برای 2۰۱۳فوریه  ۶خود را مطرح نماید. دیوان در قرار خود به تاریخ مداخله  درخواسترأی دیوان، 

مشاهدات مکتوب خود را در اختیار دیوان  2۰۱۳آوریل  4مداخله را احراز و به دولت نیوزلند اعالم کرد که تا تاریخ 

(. نیوزلند در زمان مقرر نظراتش را در اختیار دیوان قرار می دهد و در رسیدگی شفاهی و جلسه بنگریدقرار دهد )

اشاره  ۶۳(. حال که به تمام قضایای مداخله از جنس ماده 2۳۷-2۳۵، صص بنگریداستماع نیز نقش پررنگی دارد )

در دستور کار دیوان قرار  2۰۱۹کردیم، بد نیست این نکته نیز بیان شود که در دعوای گامبیا علیه میانمار که از سال 

 قصدد کانادا، هلند و مالدیو از گرفته است، مجدداً بحث تفسیر کنوانسیون منع نسل زدایی مطرح شده و دولتهایی مانن

رخواست رسمی ای برای مداخله توسط این اساسنامه سخن گفته اند؛ اما تا کنون هیچ د ۶۳خود برای مداخله ذیل ماده 

 (بنگریددولتها در دیوان ثبت نشده است. )

ساسنامه باید در نظر داشت که برای احراز شرایط یک درخواست مداخله، نباید صرفاً به قواعد کلی موجود در ا

( رجوع کنیم، بلکه باید به قواعد آیین دادرسی دیوان نیز توجه داشت. دیوان در آیین دادرسی خود، ۶۳و۶2)مواد

گنجانده است. در این مواد به بیان شرایط  ۸۶تا  ۸۱موضوع مداخله را ذیل بخش رسیدگی به دعاوی طاری و در مواد 

 را بیان می کنیم: ۶۳ه به اختصار شرایط مربوط به مداخله ذیل ماده شکلی درخواست مداخله پرداخته شده است؛ در ادام

الف( درخواست در سریع ترین زمان ممکن و پیش از خاتمه رسیدگی کتبی باید ثبت گردد، مگر در شرایط استثنایی 

 ((، ۱) ۸2)ماده

اس آن خود را عضو (، مبنایی که دولت درخواست کننده بر اسagentدرخواست مداخله باید حاوی نام مأمور )

کنوانسیون می داند،  مواد خاصی از کنوانسیون که موردنظر است و فهرستی از اسناد برای پشتیبانی و حمایت از ادعای 

 ((؛2) ۸2مطرح شده باشد)ماده 

ب( باید به هرکدام از طرفین اختالف نسخه ای از درخواست مداخله داده شود و سپس از آنها دعوت شود تا نظرات 

را درباره این درخواست مطرح کنند. عالوه بر طرفین، چند نسخه دیگر از این درخواست به دبیرکل ملل متحد،  خود

اساسنامه به آن ها  ۶۳اعضای ملل متحد، سایر دولی که می توانند در دیوان حاضر شوند و سایر دولی که بر اساس ماده 

 (؛۸۳رسیدگی به این دعوی اطالع داده شده است ) ماده 

ج( دیوان باید رسیدگی به درخواست را در اولویت قرار دهد و اگر در زمان تعیین شده در ماده قبل، احدی از طرفین 

 (؛۸4ایرادی مطرح کرد، دیوان موظف است سخنان دولت درخواست کننده و دول طرف دعوی را استماع کند )ماده 

https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280150135
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/148/148-20130206-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/148/148-20140331-JUD-01-00-EN.pdf
http://opiniojuris.org/2020/09/03/canada-and-the-netherlands-new-intervention-in-the-gambia-v-myanmar-at-the-international-court-of-justice/
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، دولت باید درخواست خود را در چندین نسخه به مورد پذیرش قرار گرفت ۶۳د( اگر درخواست مداخله ذیل ماده 

انضمام اسناد مورد نظرش تهیه کند و در ظرف زمانی معین شده توسط دیوان، آن را به عنوان مشاهدات مکتوب خود 

 (بنگرید(. )برای مشاهده متن کامل مواد، ۸۶ارائه کند )ماده 

و « اجازه ورود»مترادف با  ۶2به ذکر است که در ادبیات دیوان و آیین دادرسی، درخواست مداخله ذیل ماده الزم 

و یا تشخیص قابل استماع بودن « اجازه ورود»است. صدور « اعالمیه ورود»مترادف با  ۶۳درخواست مداخله ذیل ماده 

 طع است.، موکول به تشخیص دیوان بوده و نظر دیوان قا«اعالمیه ورود»

 وضعیت درخواست ورود ثالث در قضیه حاضر

از جانب دولت لتونی مطرح و به اطالع دیوان رسید. پس  اعالمیه ایاولین درخواست مداخله توسط  2۰22ژوییه  2۱در 

دولت درخواست مداخله در روند  ۱۵دو ماه از اولین اعالمیه ورود تا زمان نگارش این سطور، مجموعاً  از گذشت

، ایتالیا، رومانی، فرانسه، سوئد، ایاالت متحده، آلمان، بریتانیا، نیوزلند، لیتوانیرسیدگی به این پرونده را داشته اند؛ 

 دیگر دولتهایی هستند که اعالمیه ورود صادر کرده اند. استونیو  ندفنال، ایرلند، دانمارک، لهستان

 ذکر چند نکته درباره اعالمیه های ورود ثبت شده در این دعوی مهم است:

در مرحله رسیدگی شکلی: تمام اعالمیه های ثبت شده، از لحاظ شکلی منطبق با قواعد « اعالمیه ورود». امکان طرح ۱

اساسنامه و آیین دادرسی دیوان است و به احتمال قریب به یقین مورد پذیرش دیوان قرار می گیرد؛ اما یک مسئله وجود 

از دستور کار دیوان خارج کند.  دارد که می تواند این اعالمیه ها را به صورت کامل و یا حداقل به صورت موقت

های نظامی درون و علیه نیکاراگوئه، دیوان به این نتیجه رسید که درخواست  تیفعالهمانطور که پیشتر گفتیم، در قضیه 

مداخله دولت السالوادور به دلیل تمایل این دولت برای مداخله در رسیدگی شکلی و ماهوی باید رد شود. از نظر دیوان 

رحله صالحیتی محلی از اعراب نداشت و از نظر دیوان می توان این  نتیجه  را گرفت که مداخله صرفاً باید مداخله در م

ی مواجه شد. در دو پرونده دیگر یعنی قضیه انتقاداتدر ماهیت اعمال شود. این موضع گیری در همان زمان نیز با 

ا رویه موجود در دیوان مربوط به قضیه پناهندگی و صید نهنگ، رسیدگی شکلی صورت نگرفت؛ به همین دلیل تنه

 نیکاراگوئه است.

که مسئله مداخله همزمان در رسیدگی  میابی یدرم، بیندازیمحال اگر نگاهی به اعالمیه های ورود در پرونده حاضر  

)شرط  ۹( تفسیر این دولت از ماده ۱2-شکلی و ماهوی، مجدداً مطرح شده است. برای مثال، در اعالمیه لتونی )ص

ارجاع به دیوان( بیان شده است و این دولت درخواست دارد تا تفسیر او از این ماده در دیوان شنیده شود. در اعالمیه 

(، اعالمیه بریتانیا ۷-از نظر این دولت بیان شده است؛ همچنین در اعالمیه نیوزلند )ص ۹( نیز تفسیر ماده ۹-لیتوانی )ص

را مشاهده کرد. ماجرا  ۹...، می توان درخواست بیان تفسیر از ماده  ( و۱4-۹(، اعالمیه آلمان )صص ۱۷-۱۱)صص 

https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220719-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220719-WRI-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220728-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220805-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220901-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220907-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220909-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220912-WRI-01-00-FR.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220913-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220912-WRI-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220915-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220915-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220916-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220919-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220922-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220922-WRI-02-00-EN.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/intervention-under-article-63-of-the-icj-statute-in-the-phase-of-preliminary-proceedings-the-salvadoran-incident/5F211034C6B39ABBE1D5588F7C286693
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مچنان بر موضع ، متوجه می شویم که دولت روسیه هقرار تعیین زمان ارائه لوایحزمانی بغرنج می شود که با نگاهی به 

خود مبنی بر عدم صالحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده، اصرار دارد و به احتمال زیاد شاهد اطاله دادرسی از 

 طریق طرح ایرادات مقدماتی از سوی روسیه خواهیم بود.

گویی به آن آماده با توجه به جمیع مسائل مطرح شده، به نظر می رسد سؤالی که قضات دیوان باید خود را برای پاسخ

کنند، این است که آیا دیوان موضع خود در قضیه نیکاراگوئه را مجدداً تکرار می کند و یا سراغ تفسیری جدید از ماده 

کنوانسیون نسل زدایی را به دولتها در مرحله رسیدگی شکلی خواهد  ۹می رود؟ آیا دیوان اجازه بیان تفسیر از ماده  ۶۳

وان به سؤال اخیر مثبت باشد به نظر می رسد که ایراد جدیدی حادث می شود که در نکته بعد داد یا خیر؟ اگر پاسخ دی

 به آن اشاره می شود.

. اطاله دادرسی: اگر دیوان تصمیم بگیرد که در هر دو مرحله شکلی و ماهوی و یا فقط در مرحله ماهوی نظرات 2

دولت درخواست  مداخله داده  ۱۵ود خواهد آمد. تا کنون دولتهای متقاضی مداخله را استماع کند، ایرادی جدی به وج

ماه تا پایان روند تبادل لوایح )رسیدگی مکتوب( باقی مانده است )بدون در نظر گرفتن ایرادات مقدماتی  ۶اند و حداقل 

ب به یقین، که روسیه احتماالً دارد و همچنین زمانی که دیوان برای پاسخ به لوایح در نظر می گیرد(. به احتمال قری

دولتهای بیشتری درخواست مداخله خود را در دیوان به ثبت می رسانند و این اقدام باعث تلنبار شدن انبوهی از اعالمیه 

های ورود می شود؛ اما مشکل اصلی صرفاً اعالمیه های ورود نیست، همانگونه که پیشتر درباره آیین دادرسی دیوان 

ای مداخله بسیار پیچیده و وقت گیر است. اگر دیوان اعالمیه ای را مسموع تلقی گفتیم، فرایند رسیدگی به درخواست ه

کند، برای دولت درخواست  کننده مدت زمانی تعیین می شود تا نقطه نظرات خود را بیان کند و پس از آن نوبت 

یه دیوان متوجه می طرفین دعواست تا نظرات دولت ثالث را بررسی و نسبت به آن موضع گیری کنند. با نگاهی به رو

صید نهنگ  هیقضماه فرصت الزم است؛ برای مثال در  4تا  2شویم که در بهترین حالت برای انجام این فرایند حداقل  

ماه( فرصت داد  4ماه )مجموعاً 2ماه و به طرفین دعوی نیز  2لت درخواست کننده  ، به دو2۰۱۳فوریه  ۶قرار دیوان در 

، 2۰۱۱ژوییه  ۶اری به تاریخ قرتا نظرات خود را بیان کنند. در قضیه مصونیت دولت )آلمان علیه ایتالیا( نیز دیوان در 

درخواست یونان برای مداخله را پذیرفت و به این دولت فرصت داد ظرف یک ماه نظرات خود را بیان کند و دول 

 2طرف دعوا نیز یک ماه پس از آن فرصت بیان نظرات خود را پیدا کردند؛ در قضیه پناهندگی و ... نیز مواعدی حداقل 

نظر گرفته شد. عالوه بر این، باید زمان اختصاص داده شده برای مشارکت در رسیدگی ماهه در  4ماهه و حداکثر 

 شفاهی و پاسخ طرفین دعوا را نیز به این مواعد اضافه کرد. 

ماه به طول می  4تا 2حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر رسیدگی به درخواست مداخله یک دولت، حداقل  

دولت و صدور قرار، دریافت نظرات دولت درخواست کننده، دریافت  ۱۵)حداقل( انجامد، رسیدگی به درخواست 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/148/148-20130206-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20110704-ORD-01-00-EN.pdf
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 سؤالنظرات طرفین دعوی و استماع نظر تک تک این دولتها، چند سال زمان خواهد برد؟ پاسخ مشخصی برای این 

مشخص نیست که وجود ندارد، دیوان سابقه مواجهه با این حجم از درخواست های مداخله را در کارنامه خود ندارد و 

به این درخواست ها رسیدگی خواهد شد یا به صورت مجزا و مورد به مورد؛ اما آنچه هویداست  توأمانآیا به صورت 

این است که با توجه به محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری دیوان، رسیدگی به این درخواست ها  بسیار زمانبر 

 خواهد بود.

و مواضع طرفین نسبت به زمان مناسب  بیندازیم، نگاهی مجدد 2۰22مارس  2۳به قرار  ماجرا زمانی جالب می شود که

ری ناشی از عملیات نظامی برای تهیه الیحه را بخوانیم. طرف اوکراینی اصرار دارد که دیوان باید به وضعیت اضطرا

روسیه در خاک اوکراین توجه داشته باشد و در سریع ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کند؛ به همین منظور باید 

 هفته برای تهیه لوایح به طرفین فرصت داده شود.  ۶فقط و فقط 

لت اوکراین تمایل به رسیدگی سریع از تلفیق دو پاراگراف آخر، می توان به وجود تناقضی عجیب پی برد؛ از یکسو دو

و در اولویت دارد، از سوی دیگر دول درخواست کننده )که همگی از متحدان دولت اوکراین در مخاصمه اخیر 

 هستند( سعی دارند تا با اعالمیه های ورود خود، روند رسیدگی را طوالنی کنند!

در روند رسیدگی است؟ و آیا اصالً اوکراین نیازی به  حال باید به سؤال اصلی بازگشت: آیا اوکراین به دنبال تسریع

 رأی دیوان در این دعوی دارد؟ در ادامه به پاسخ آن خواهیم پرداخت.

( آغاز و منجر به 2۰۱4. جنگ حقوقی: از زمانی که نا آرامی های شرق اوکراین، متعاقب تغییرات سیاسی در کیف )۳

شد، جنگی حقوقی میان این دو دولت شروع شده  ضمیمه سازی غیرقانونی شبه جزیره کریمه به خاک دولت روسیه

است. آتش این نبرد به محاکم بسیاری گسترش پیدا کرده است )دیوان اروپایی حقوق بشر، داوری سرمایه گذاری، 

( و همانگونه که می دانید دیوان بین المللی دادگستری از این نبرد مصون نبوده  و ....ون حقوق دریا داوری ذیل کنوانسی

و روسیه بوده است. به نظر می رسد در  است. این دیوان از زمان جداسازی کریمه، میزبان دو دعوای میان اوکراین

، اوکراین ابتکاری جدید برای تحت فشار قرار دادن دولت روسیه پیشنهاد داده است. دعوای قبلیدعوای اخیر برخالف 

میه های ورود، جبهه ای متحد و متراکم بر در این روش دولت اوکراین از متحدین خود درخواست کرده تا با ثبت اعال

 علیه روسیه تشکیل دهند، حتی اگر این اقدام منجر به اطاله دادرسی و بی معنا شدن رأی نهایی دیوان شود. 

اما دلیل این تغییر تاکتیک چیست؟ پیشتر گفتیم که دولت اوکراین عجله داشت تا روند رسیدگی به سرعت آغاز و 

از مدتی این دولت مشاهده کرد که دولت روسیه اراده ای برای اجرای قرار موقت دیوان ندارد؛  پیگیری شود، اما پس

سال، دیوان هنوز مشغول تعین  ۵همچنین، در دعوای قبلی نیز انتظارات اوکراین برآورده نشده است و پس از گذشت 

این نتیجه می رسد که نه دولت روسیه،  زمان برای تبادل لوایح است. هر عقل سلیمی پس از دقت در این دو گزاره به

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.ejiltalk.org/crimea-and-the-limits-of-international-law/
https://www.ejiltalk.org/crimea-and-the-limits-of-international-law/
https://jamestown.org/program/ukraines-legal-cases-russia-international-courts/
https://www.icj-cij.org/en/case/166
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دولتی است که بخواهد رأی دیوان را اجرا کند و نه قرار است که این رأی در میدان نبرد یا حتی شورای امنیت، مزیتی 

برای دولت اوکراین ایجاد کند. به نظر می رسد که این تغییر تاکتیک و هجوم دولتهای متحد برای ثبت اعالمیه ورود، 

این نتیجه گیری عقالنی است. دولت اوکراین تالش دارد تا با کشاندن تمام متحدینش به دیوان بین المللی  ناشی از

دادگستری مزیتی فرعی ایجاد و روغن ریخته را نذر امامزاده کند. حال باید دید که این رویکرد چه تأثیری می تواند بر 

 دیوان، روسیه و افکار عمومی داشته باشد.
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 منشور 2ماده  0ضرورت پاسداشت بند 

 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی –دکتر پوریا عسکری 
 

رقم زد. کابوس  ۱4۰۰اسفند  ۵تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روز آشفته ای را برای جهان خسته از کرونا در تاریخ 

وکراین در این روز به واقعیتی تلخ تبدیل شد و همگان شاهد بودند که چگونه قشون روس یکی پس از جنگ در ا

ا اهم دالیل خود برای این عملیات ر بیانیه ایدیگری شهرهای اوکراین را به زیر می کشند. رییس جمهور روسیه، در 

می توانید  اینجاشرح داد و دیری نپایید که بسیاری از دولت های جهان در مخالفت با این اقدام موضع گرفتند. )در 

تا به  خواستنیز با لحنی عاجزانه از روسیه  دبیرکل سازمان ملل متحد  مجموعه ای از این اظهارنظرها را مالحظه کنید(

 عملیات خود خاتمه دهد و نیروهایش را از خاک اوکراین خارج کند. 

ه اصوال تحوالت اوکراین از نظرگاه های متعددی از حیث حقوق و روابط بین الملل قابل بحث و بررسی است. اینک

منشا اختالف میان روسیه و آمریکا، ناتو و قدرت های غربی چیست که تاوانش را باید اوکراین بپردازد و این جنگ 

چگونه می تواند بر تحوالت سیاسی آینده تاثیر گذارد از یک سو، و از سوی دیگر تجزیه و تحلیل حقوقی مشروعیت یا 

قی اوکراین توسط روسیه و متعاقبا اعزام نیرو به این مناطق در هفته ای عدم جواز شناسایی استقالل برخی از مناطق شر

، اینجا، اینجا، اینجااسفند شد در مطالب گوناگونی از جمله  ۵که گذشت و در نهایت منجر به تهاجم گسترده روز 

مورد توجه قرار گرفته و استادان حقوق و روابط بین الملل ایران نیز در روز چهارشنبه  اینجاو  اینجا، اینجا، اینجا، اینجا

به آن می پردازند و حتما در تاالر گفتگو نیز  نشست تخصصی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداسفند در  ۱۱

 میزبان قلم اهل فن در این زمینه خواهیم بود.

ادیده انگاری ستونی است که از آن به اصل منع توسل به زور یاد اما آنچه دستمایه نگارش این یادداشت است، دغدغه ن

 2ند در ب منشور سازمان مللمی شود و تردیدی نیست که خدشه به آن پایه های نظم بین المللی را به لرزه می اندازد. 

المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا  کلیه اعضاء در روابط بین»مقرر می کند:  4ماده 

 .«استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود

به اصل منع تجاوز می انجامد که مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل نیز آنچه در این مقرره مهم بازتاب یافته است 

( بر ۶۹-۶۶)صص.  گزارش نهایی خود در خصوص هنجارهای قطعی حقوق بین الملل عامدر  2۰22دگربار درسال 

عبارت است از کاربرد »مقرر شده:  قطعنامه تعریف تجاوز ۱وز، آنچنانکه در ماده آمره بودن آن مهر تایید زده است. تجا

نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقالل سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843
https://www.lawfareblog.com/world-reacts-russias-invasion-ukraine
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112592
https://www.ejiltalk.org/recognition/
https://www.ejiltalk.org/non-recognition/
https://www.justsecurity.org/80351/putin-cant-destroy-the-international-order-by-himself/
https://voelkerrechtsblog.org/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/
https://voelkerrechtsblog.org/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/
https://www.chathamhouse.org/events/all/members-event/russias-challenge-european-security-confrontation-ukrainian-border
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/war-europe-responding-russias-invasion-ukraine
https://voelkerrechtsblog.org/aggression-and-the-civilizational-turn-in-russian-politics-of-international-law/
https://theconversation.com/is-international-law-powerless-against-russian-aggression-in-ukraine-no-but-its-complicated-177905
https://unstudies.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB/
https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/747
https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
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)برای مطالعه در خصوص سوابق این قطعنامه و «. متحد، آنچنان که در این تعریف آمده استهای مغایر با منشور ملل 

مراجعه کنید( در عین حال باید توجه داشت، که الزاما هر توسل به زوری نامشروع نیست و  اینجاتحلیل جزییات آن به 

منشور صورت گیرد  ۵۱به تجاوز ختم نمی شود. توسل به زور اگر در قالب دفاع مشروع فردی یا جمعی به موجب ماده 

شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور باشد یا به دعوت دولتی  یا در جهت عمل به دستور

دیگر در خاک آن دولت طبق ضوابطی انجام شود، نامشروع نیست. به دیگر سخن، علیرغم اطالق اصل منع تجاوز که 

همین امر سبب شده تا از منشور ذکر شده، مطلق نیست و  2ماده  4آن را واجد ویژگی آمره ساخته است، آنچه در بند 

دیرباز کارزاری سترگ در ارائه تفاسیر موسع از استثناهای اصل منع توسل به زور در میان دولت ها شکل گیرد. برخی با 

منشور، در مقابل هر کنش خصمانه ای اعم از اینکه از سوی دولت باشد یا نباشد، دست به سالح می  ۵۱توسل به ماده 

توجیهاتی، اقدامات خود را حتی پیش از اینکه حمله ای مسلحانه واقع شود، به عنوان دفاع پیش برند و بعضا با ارائه 

دستانه یا پیشگیرانه توجیه می کنند؛ برخی دم از دفاع از انسانیت و هم نوعان می زنند و حتی آنگاه که شورای امنیت 

ز قبیل مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده است، با تمسک به تئوری هایی ا

سالح از غالف می کشند و برخی دیگر، رضایتی تصنعی را بهانه هجوم به خاک دیگران کرده و بعضا سال ها و دهه ها 

 خود را میهمان ناخوانده ملت ها می کنند.

یک سو، از دفاع از روسیه در مقابل  بیانیه رییس جمهور روسیه به مجموعه ای از این جهات موجهه اشاره دارد. او از

تهدیدهای غرب گفته و از سویی دیگر از دفاع دسته جمعی از جمهوری های خودخوانده لوهانسک و دونتسک می 

( البته همانطور که در باال گفته شد، پوتین نه اولین اینجاگوید و نیز در این میان به مداخله بشردوستانه نیز گریز می زند. )

و نه آخرین رهبری است که تالش می کند تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی دولت مستقلی دیگر را با دستاویز قرار 

یژه ایاالت متحده پرچم دار این رویه دادن کژاندیشانه تفاسیر حقوقی، موجه جلوه دهد. دولت های غربی و به و

ناصواب اند و این همه در یک مورد نیز با هم اتفاق نظر دارند که شورای امنیت را باید با وتو از مداخله در این امور 

مراجعه کنید( وتویی که  اینجابه  ۱۹4۶ناتوان ساخت! )برای مشاهده آمار و اطالعات قطعنامه های وتو شده از سال 

 گفته شده، با پشتوانه کالهک های هسته ای نفوذ ناپذیر شده است. شورای امنیت، همانطور که اینجاهمانطور که در 

تا  کردهیچ گاه نتوانسته مانعی بر سر راه جنگ افروزی آمریکا و متحدانش فراهم کند، این بار نیز به دیوار وتو برخورد 

 در شناسایی وضعیت پیش آمده به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ناکام باشد. 

بنابراین، بر شهروندان جامعه بین المللی واجب است که بدانند در چنین مواردی که قدرت های بزرگ دست به سالح 

می برند، فریادرسی به نام شورای امنیت در دسترس نیست و البته که اگر در این مورد، بعضا سخن از تحریم هایی به 

http://ensani.ir/fa/article/125039/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications
https://psdata.un.org/dataset/DPPA-SCVETOES
https://www.ejiltalk.org/council-at-war-russia-ukraine-and-the-un-security-council/
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802
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(، در اینجاو  اینجا، اینجااقتصاد روسیه اعمال خواهند شد )مثال  میان می آید که از سوی برخی دولت ها علیه مقام ها و

از این دست مثال در مورد آمریکا یا بریتانیا یا فرانسه تحریمی در کار نبوده است. بگذریم از اینکه مواردِ دیگرِ اقداماتِ 

( و نیز مشروعیت آنها به ویژه اگر اینجاو  اینجااصوال در مورد اثرگذاری تحریم های یکجانبه علیه قدرت های بزرگ )

آمده است،  مواد مسئولیت بین المللی دولت ها ۵4تا  4۹بل آنچنانکه در مواد منجر به عدم رعایت اصول اقدامات متقا

حدود  تردیدهای جدی وجود دارد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بارها این اقدامات را به دلیل عدول از

 (. اینجامشروعیت، غیرقانونی خوانده است. )برای مطالعه بیشتر: 

ی است که در بنابراین، مساله اصلی که در این میان باید به آن پرداخت جایگاه حقوق بین الملل و سازمان های بین الملل

بدو امر این طور به نظر می رسد که در بزنگاه هایی از این دست، نادیده انگاشته شده و می شوند. پرسش این است که 

آیا نظم بین المللی که بر پایه این هنجارها و ساختارها بنا شده واقعا کارآمد است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم مداقه ای 

ند موضوع را می توان در اینجا طرح کرد. نخست اینکه، ناکارآمدی موردی هنجارها و بس فراخ است ولی به اجمال چ

ساختارهای بین المللی در چنین بحران هایی نباید سبب شود که کارآمدی آنها در سایر موارد که بسیار پرشمار است به 

ی باید پذیرفته می شد حال آنکه حداقل فراموشی سپرده شود؛ دوم اینکه، اگر نبود این هنجارها، پی آمد هر امر نامشروع

درخصوص موارد نقض قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل تکلیف به عدم شناسایی، مانعی جدی بر سر راه عادی 

(؛ سوم اینکه، حتی اینجامواد مسئولیت بین المللی دولت ها و  4۱ماده  2شدن روال های نادرست ایجاد کرده است )بند 

در هنگامه جنگ و اشغال نظامی نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق پناهندگان می توانند 

(؛ و چهارم اینکه هرچند نظام عدالت بین المللی کند و آهسته عمل می کند، اما به هر اینجاآالم قربانیان را فروکاهند )

(؛ در مورد اوکراین نیز دادستان اینجاروی برای جبران خسارت و نیز تعقیب عامالن جنایات بین المللی مستقر است )

؛ برای مطالعه بیشتر، اینجادیوان کیفری بین المللی بر نقش آفرینی این محکمه در اجرای عدالت تاکید کرده است. )

 (اینجا

ر هنجارهای حقوق بین الملل می تواند تا حدودی از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که نظم بین المللی مبتنی ب

بر بحران ها فائق آید و تعادل موجود را میان حقوق و قدرت حفظ کند. اما نباید فراموش کرد که این نظم بیش از هر 

ه منشور بنا شده و این مقرره دیگر تاب تفاسیر موسع از استثناها و نادید 2ماده  4چیز دیگر بر مقرره منعکس در بند 

انگاری ها را ندارد. ضرباتی مانند حمله روسیه به اوکراین را باید حمالتی جانکاه بر پیکر این مقرره و مآال نظم بین 

المللی موجود تلقی کرد که می توانند حتی به فروپاشی این نظام منجر شوند. بنابراین، بر صلح دوستان و اندیشه ورزان 

https://edition.cnn.com/2022/02/24/politics/joe-biden-ukraine-russia-sanctions/index.html
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/council-of-europe-suspends-russia-s-rights-of-representation?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_viewMode=view/
https://www.reuters.com/business/finance/eu-says-sanctions-target-70-russian-banking-market-2022-02-25/
https://per.euronews.com/2022/02/25/why-didn-t-the-u-s-and-eu-cut-off-russia-from-swift
https://www.smh.com.au/world/europe/reality-check-on-sanctions-they-can-hurt-putin-but-the-west-must-be-willing-to-inflict-enough-pain-20220223-p59z0q.html
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://academic.oup.com/chinesejil/article/16/2/175/4056413?searchresult=1
https://www.ejiltalk.org/non-recognition/
https://www.icrc.org/en/document/statement-icrc-president-peter-maurer-conflict-ukraine
https://www.courthousenews.com/ukraine-has-few-legal-options-to-hold-russia-accountable-for-invasion/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220225-prosecutor-statement-ukraine
http://opiniojuris.org/2022/02/25/more-than-rhetoric-international-criminal-justice-crime-semantics-and-the-role-of-the-icc-in-the-ukraine-conflict/
http://opiniojuris.org/2022/02/25/more-than-rhetoric-international-criminal-justice-crime-semantics-and-the-role-of-the-icc-in-the-ukraine-conflict/
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در این موارد، پیامدها را هشدار دهند و بر ضرورت عقب نشینی از یورش به حقوق و روابط بین الملل واجب است که 

 تاکید کنند.  2ماده  4بند 
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 تهاجم نظامی روسیه به اوکراین: چالشی دیگر برای حقوق جنگ  )بخش نخست(

 الملل نیپژوهشگر حقوق و روابط ب -ی زنجان یاسکندر ژهیدکتر من
 

با اینحال پیامدهای این  ترین نگرانی جهان باشد، ت بشردوستانۀ تجاوز روسیه برای مردم اوکراین باید اصلیهرچند تبعا

 .جدی است المللی حقوق هنوز هم چشمگیر و جهانی و حاکمیت بین تر برای امنیت گسترده اقدام

های متعددی نقض شده است. حقوق  ، تعهدات برآمده از حقوق بین الملل در عرصهدر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین

بین الملل شاخه ای ازحقوق است که چگونگی رفتار دولت ها در روابط متقابلشان را با ترسیم مرز میان حقوق و 

رد هژمونیک دولت مسئولیت آن ها تنظیم می کند. نبود مکانیسم کارآمد برای اجرای حقوق بین الملل، بویژه رویک

های قدرتمند، این شاخه از حقوق را ناکارآمد کرده است. تهاجم روسیه به اوکراین نمونه بارزی از محدودیت های 

 اجرای حقوق بین الملل است که نشان می دهد چالش برای اعمال حاکمیت آن همچنان پابرجاست.

توجه و کم نظیر بوده است.کشورهایی که اقدامات روسیه  واکنش بین المللی به این تهاجم از نظر سیاسی و حقوقی قابل

را محکوم کرده اند نه تنها سعی در حمایت از اوکراین و شهروندانش داشتند، بلکه از اصول حقوقی ناظر بر روابط میان 

جنایت علیه دولت ها نیز حمایت کرده اند. برخی از دولت ها نه تنها رهبران روسیه را متهم به ارتکاب جنایات جنگی و 

 صلح در اوکراین می دانند، بلکه معتقدند 

دولت و مردم روسیه هم باید مسئولیت حقوقی بین المللی و مسئولیت اخالقی جنگ کشورشان علیه اوکراین را برعهده 

 .گیرند

(Oleksandr Merezhko, International Legal Aspects of Russia’s 

War against Ukraine in Eastern Ukraine 2018: 120) 

شود،   در این نوشتار  در دو بخش به ادعاهای روسیه در رابطه با حقوق جنگ و استفاده از زور علیه اوکراین تمرکز می

      و در جمع بندی، به بازتاب این تهاجم بر کارآیی قواعد و هنجارهای حاکم بر کاربرد زور اشاره می گردد.

است، نقض مسلم ممنوعیت  جنگ جهانی دوم ین تهاجم نظامی به اروپا پس ازتر تردید تهاجم روسیه که وسیع بی 

تعریف و با اعمالی که در قطعنامه  عرفی است و حقوق بین الملل منشور ملل متحد 2ماده  4بند کاربرد زور مندرج در 

ملل متحد تجاوز محسوب شده است، مطابقت دارد. برخی معتقدند که تجاوز روسیه علیه اوکراین  تجاوز مجمع عمومی

باید تجاوز مستقیم و غیرمستقیم شناخته شود. زیرا روسیه، نه تنها با بسیج و اعزام مزدورانش به خاک اوکراین، بلکه با 

باید  (Merezhko, 2018: 111). نیروهای مسلح منظم خود، تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرده است استفاده از

http://www.ejiltalk.org/a
http://www.ft.com/content/4589e3e3-bd75-49b5-bd7c-6a3174419192.
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text#:~:text=All%20Members%20shall%20refrain%20in,Purposes%20of%20the%20United%20Nations.
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://legal.un.org/
https://legal.un.org/
https://legal.un.org/
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از این رو، برای آنکه تهاجم  .یادآور شد که ممنوعیت تجاوز یک قاعده آمرانه است که عدول از آن مجاز نیست

وقی معتبر اقامه کند تا مانع غیرقانونی روسیه به اوکراین از منظر حقوق جنگ، مشروع باشد، این کشور باید توجیه حق

تلویزیونی پوتین طی ساعات   توان در نطق های روسیه در رابطه با حقوق جنگ را می بودن قطعی اقدامش شود. استدالل

مشاهده کرد که به مثابه اعالن جنگ روسیه علیه اوکراین )هرچند با عنوان عملیات ویژه نظامی(  2۰22فوریه  24اولیه 

توان دریافت که محور ادعای روسیه حق دفاع از خود بود، پوتین با صراحت اعالم داشت ما در  ز این سخنرانی میبود. ا

، پوتین تلویحاً به ادعای . هرچند"منشور ملل متحد است ۵۱ماده منطبق بر "کنیم و این اقدام  دفاع از خودمان عمل می

 توجیهات حقوقی احتمالی دیگر نظیر درخواست برای مداخله یا مداخله بشردوستانه نیز اشاره داشت.

 منشور  ۵۱ادعای دفاع از خود در چارچوب ماده    

ها به رسمیت شناخته است، و جالب اینکه  را برای دولت  "فردی و جمعی دفاع از خود"منشور ملل متحد حق  ۵۱ماده 

 روسیه به هردو حق توسل جسته است. پس الزم است به هردو پرداخته شود.

پوتین به تهدیداتی اشاره داشت که هم متوجه سرزمین روسیه بود و هم اتباع روسیه در اوکراین  2۰22فوریه  24در نطق

وسیه ناچار به دفاع از آن ها بود. نخستین جنبه ادعای دفاع از روسیه، که پوتین آن را تهدید واقعی کرد و ر را تهدید می

را   خواند و آن کرد، گسترش به شرق ناتو بود. او این تهدید را موضوع مرگ و زندگی می علیه دولت روسیه تبیین می

 . کرد میمیت کشور را تهدید دانست که نه تنها منافع روسیه بلکه موجودیت و حاک واقعیتی می

شناسد. واژه  به رسمیت می "وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد"حق دفاع از خود را درصورت  ۵۱ماده 

 "حمله مسلحانه"

 زور اشاره دارد "شدید"معموال به کاربرد 

 (Olivier Corten, the Law against War: The Prohibition on the Use of Force in 

Contemporary International Law. 2010: 403). 

کافی  "شدت"هر چند فهم مشترک فراگیر و جامعی از این واژه وجود ندارد و روشن نیست که دقیقا چه سطحی از 

                                                                                                                                                       است تاحمله مسلحانه محسوب شود،            

 (Tom Ruys and Olivier Corten, the Use of Force in International Law A Case based 

Approach, 2018:108,115) 
از سوی ناتو علیه  "شدیدی"فوریه هیچ حمله مسلحانه یا توسل به زور  24اما کامال روشن است که پیش از تهاجم 

روسیه شکل نگرفته بود. البته پوتین هم چنین ادعایی نداشت؛ درعوض، او روسیه را در آینده با تهدیداتی مواجه 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
https://legal.un.org/repertory/art51.shtml
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
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تصریح دارد که حمله مسلحانه باید رخ داده باشد،  ۵۱دی ماده بن داد. با آنکه عبارت دانست که باید به آن پاسخ می می

لیه یک دولت و پژوهشگران معتقدند که اگر خطر حمله مسلحانه ع ها دولت یا درحال وقوع باشد، هنوز هم برخی از

حمله بماند. این همان  "وقوع"تواند در دفاع از خود به زور متوسل شود و الزم نیست منتظر  فوری باشد، دولت می

 .James A). شود الوقوع  اطالق می در برابر حمله مسلحانه قریب "دستانه دفاع از خود پیش"مفهومی است که گاهی 

Green, the Ratione Temporis Defence, 2015: 14)                                                                                             

الوقوع علیه این کشور تفسیر کرده تا بتواند با  بنابراین، شاید روسیه گسترش به شرق ناتو را تهدید به حمله مسلحانه قریب

رصورت، حتی چنانچه قانونی بودن دفاع از خود پیشدستانه پذیرفته شود، توسل به زور پیشدستانه به آن پاسخ دهد. دره

ادعای روسیه دراین مورد بی اساس است و هیچ مدرکی پیش از حمله به اوکراین وجود نداشت که نشان دهد ناتو در 

های عضو ناتو قبل از حمله روسیه  تر با این حقیقت که دولت . این امر پیشعلیه روسیه باشدالوقوع  صدد حمله قریب

واقعیت دیگر آن است که حتی  شود. تایید میشان مستقر کرده بودند،  نیروهای نظامی بسیار محدودی در مرزهای شرقی

های عضو ناتو تمایلی به ورود به برخورد نظامی  خود را شروع کرد، دولت "عملیات ویژه نظامی"پس از آنکه روسیه 

. درواقع، ترس از تقابل مستقیم احتمالی با همسایه شرقی، دلیل اصلی کنار کشیدن اعضای مختلف ناتو نداشتند با روسیه

 . بود از حمایت از عضویت احتمالی اوکراین در این سازمان

در شورای امنیت ملل متحد مبنی برآنکه اوکراین  2۰22مارس  ۱۱ادعاهای مکرر روسیه از جمله اظهارات مهم در 

، به معنای داردر تاسیسات توسعه سالح بیولوژیکی با تامین اعتبار مالی ایاالت متحده و ناتو را در اختیا ۳۰درحدود 

الوقوع ناتو علیه روسیه نبود. در همان جلسه نیز نماینده عالی در امور خلع سالح توضیح داد  وجود تهدید واقعی یا قریب

. بدین ترتیب هیچ ندارد ورد ادعای روسیههای تسلیحاتی بیولوژیکی م که ملل متحد هیچ شواهدی مبنی بر وجود برنامه

با تهدید جدی و فوری از سوی ناتو  2۰22مدرکی دال بر وجود مبنای قانونی برای اثبات اینکه روسیه در فوریه سال 

دفاع از خود "دی روسیه در رابطه با ناتو مبتنی بر نظریه مواجه باشد، وجود نداشت. بنابراین ادعای دفاع از خود فر

توسط جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت  2۰۰2بود که در سند راهبرد امنیت ملی ایاالت متحده در سال  "پیشگیرانه

رود در زمانی  تواند علیه تهدید مبهم و غیرفوری که گمان می . طبق این دکترین، یک دولت میدتبیین شده بوآن کشور 

 نامشخص در آینده روی دهد، متوسل به زور شود.

ها و پژوهشگران تمایل دارند امکان دفاع از خود علیه یک حمله  به هرروی، بدیهی است چنانچه امروزه برخی از دولت 

شود، اقدام به دفاع از خود در برابر تهدیداتی در زمانی بسیار بعید، چیزی نیست که این حمایت را الوقوع پذیرفته  قریب

یچ مبنای قانونی برای استفاده دکترین دفاع از خود پیشگیرانه همچنان فاقد مبنای حقوقی است و ه کسب کرده باشد.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20531702.2022.2056803?scroll=top&needAccess=true
https://lieber.westpoint.edu/russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/
https://lieber.westpoint.edu/russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-growing-fear-of-a-wider-war-between-russia-and-the-west
http://www.cnbc.com/2021/12/16/russia-is-in-decline-but-still-poses-military-threat-nato-chief.html
https://media.un.org/en/asset/k16/k16nsx50dm
https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nwy2r7os
https://www.2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=ilj
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=ilj
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المللی زائیده  زور در برابر تهدید غیرفوری بدون مجوز قبلی شورای امنیت ملل متحد وجود ندارد و  با نظام حقوقی بین

در رسیدگی به قضیه  2۰۰۵منشور ملل متحد کامال ناسازگار است. همانگونه که دیوان بین المللی دادگستری در سال 

توجیه نمی توانند ادعای دفاع از خود را  "ملزومات امنیت که اساسا پیشگیرانه هستند"انه تایید کرد های مسلح فعالیت

 .کنند

 در خارج پاسخ به تهدید اوکراین علیه روسیه و اتباع روسی  

یر از تهدید ناتو و تغییر ساختار امنیتی اروپا، پوتین تهدید مستقیم اوکراین علیه روسیه را مبنایی برای دفاع از خود غ

تواند  مادامی که روسیه با یک تهدید دائمی از خاک اوکراین مواجه باشد، نمی"فردی عنوان کرد و اعالم نمود 

 ."کند احساس امنیت و توسعه

تهدیدات مورد ادعای پیشین، امروز هم از سوی اوکراین مطرح است و هیچ گزینه دیگری را "پوتین با بیان این که 

و   تر"فوری"کرد که این تهدید نسبت به تهدید ناتو  ، وانمود می". . . ارد .گذ باقی نمیبرای دفاع از روسیه 

الوقوع، از ادعای واکنش به تهدید غیرفوری  تر بود. شاید با این تصور که اقدام علیه این تهدید قریب "الوقوع قریب"

کرد و هیچ مدرک یا  عا حمایت نمیبار هم، واقعیات از این اد این تری برخوردار باشد. منتسب به ناتو از حمایت بیش

ادله معتبری ارائه نشد که نشان دهد اوکراین در صدد حمله وسیع به خاک روسیه باشد. در واقع، درک این موضوع که 

ها به  ای باشد که به لحاظ نظامی بسیار برتر بود و هفته اندازی جنگ متعارف با همسایه چرا اوکراین باید خواستار راه

 ، دشوار است. پرداخته بوددر امتداد مرزهایش بسیج عظیمی 

از ادعای دفاع از خود فردی پوتین در برابر تهدید اوکراین فقط ناظر بر تمامیت ارضی روسیه نبود، بلکه شامل حمایت 

هم  "زبانان منطقه دونباس روسی در داخل اوکراین و روسی  دارندگان گذرنامه"های خارج از روسیه بویژه  روسی

ع کننده و در قلمرو . حمایت از جان اتباع در خارج که ناظر بر توسل به زور فراتر از سرزمین دولت دفاشد می

گیرد، یک استدالل حقوقی است که در مواردی انجام شده است. از جمله بارزترین و  های دیگر صورت می دولت

 Thomas C Wingfield) دراسرائیل اشاره کرد ۱۹۷۶توان به حادثه فرودگاه انتبه در سال  ترین آن می شناخته شده

and James E Meyen, Lillich on the Forcible Protection of Nationals Abroad, 2002: 

. بطورکلی برای چنین استدالل قانونی سه معیار تعیین شده است: وجود تهدید فوری علیه اتباع، ناکامی یا ناتوانی  (239

این  در برابر آسیب.گر به هدف دفاع از اتباعش  ها، و تحدید اقدام دولت مداخله حاکمیت سرزمینی برای حمایت از آن

پذیری در عصر منشور نبوده است و با توجه به موارد  ادعای قانونی توجیه "دفاع از اتباع"در حالی است که استدالل 

ی استفاده شده است، این موضوع توجهی که از آن به عنوان دستاویزی برای کاربرد زور جهت مقاصد غیردفاع قابل

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
https://edition.cnn.com/2022/02/25/europe/russia-ukraine-military-comparison-intl/index.html
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028611825_05
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 Francis Grimal and G.Melling, The Protection of Nationals) همچنان محل بحث است

Abroad: Lawfulness or Toleration – A Commentary, 2011:544). 

شماری  ن بیهایی است که مرتکب جرائم خونی به محاکمه کشاندن آن"پوتین با این استدالل که هدف عملیات روسیه

، به حمالتی اشاره داشت که اتفاق افتاده بود، نه حمالتی که "شدندعلیه غیرنظامیان شامل اتباع فدراسیون روسیه 

ی دفاع از خود، وجود مدرک کافی مبنی بر حتی با فرض قبول حمایت از اتباع به عنوان مبنایی برا الوقوع بودند. قریب

وقوع نقض حقوق بشر بویژه علیه اتباع روسی در اوکراین، دست کم در حدی که بتواند با وقوع حمله مسلحانه علیه 

 روسیه برابری کند، بشدت تردیدآمیز است.

حبوحه آماده شدن برای تهاجم های روسی برای افراد در منطقه دونباس در ب توان به تهیه گسترده گذرنامه همچنین می

گذرنامه  ۷2۰۰۰۰، درحدود 2۰22و زمان تهاجم در فوریه  2۰۱۹شده است که در فاصله آوریل  . گزارشاشاره کرد

ها برای تشکیل جمعیتی از اتباع در داخل قلمرو  ن با شتابزدگی آماده شد. توزیع انبوه گذرنامهبرای مردم شرق اوکرای

دولت دیگر، که بتواند تائیدی بر ادعای دفاع از خود در حمایت از آن اتباع باشد، گویی اکنون شیوه عملکرد رسمی 

ای گرجستان دقیقا پیش از حمله به این مناطق ها است. کرملین پیش از این هم در مناطق اوستیای جنوبی و آبخازی روس

    James A. Green, Passportisation, Peacekeepers and)  2۰۰۸در سال 

 Proportionality: The Russian Claim of the Protection of Nationals Abroad in Self- 

Defence, 2010: 58-64 )  ه بودانجام داد ، این کار را2۰۱4در سال  و در کریمه نیز پیش از الحاق غیرقانونی آن .

ها با دولت، پرسش برانگیز  دست کم از نظر چگونگی رابطه واقعی آن "ای گذرنامه"به لحاظ قانونی، وضعیت این اتباع 

. درهر حال، محسوب شودجویانه غیر قانونی  تواند بخودی خود یک اقدام مداخله سازی انبوه می است، و این گذرنامه

توان گفت ادعای توسل به زور در دفاع از خود به منظور حمایت از شمار زیادی از اتباع که تا چندی پیش اتباع  می

 نبودند، فاقد اعتبار است.

مین یا اتباعش در داخل اوکراین باشد، تر آنکه، اقدام به پاسخگویی به تهدید اوکراین علیه روسیه خواه علیه سرز مهم

  نیاز به الزامات دوگانه ضرورت و تناسب دارد.

(David Kretzmer, the Inherent Right to Self  Defence and Proportionality in Jus Ad 

Bellum, 2013: 267) 

ردن اتباع در معرض تهدید به شود، تهاجم روسیه از عملیات هدفمند برای خارج ک تا جایی که به تناسب مربوط می

رسد عملیات تهاجمی با توپخانه و حمالت هوایی به لحاظ جغرافیایی  مقصد روسیه بسیار فاصله داشت. به نظر نمی

الوقوع قرار داشتند. افزون بر این، درحالی که  هایی بودند که اتباع روسی در آنجا تحت تهدید قریب محدود به مکان

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
https://warontherocks.com/2022/02/passports-as-pretext-how-russias-war-on-ukraine-could-start/
https://warontherocks.com/2022/02/passports-as-pretext-how-russias-war-on-ukraine-could-start/
https://uwe-repository.worktribe.com/preview/7615450/1.2%20Green%20%28Editorial%20Comment%20-%20The%20Annexation%20of%20Crimea%20-%20Russia_%20Passportization%20and%20the%20Protection%20of%20Nationals%20Revisited%29%20%281%29.pdf
https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf
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توانست نتیجه متناسبی در رابطه با تهدید واقعی  می اوکراین "غیر نظامی کردن"ده پوتین، های اعالم ش یکی از هدف

اوکراین که  "نازی زدایی"الوقوع باشد، بدیهی است که دیگر هدف اعالم شده او یعنی  یک حمله مسلحانه قریب

 ، به وضوح با ادعای حمایت از اتباع تحت تهدید فوری مغایرت دارد.تغییر رژیم استدل معا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
https://edition.cnn.com/2022/02/27/opinions/russia-war-regime-change-downes/index.html.
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 ق جنگ  )بخش دوم(تهاجم نظامی روسیه به اوکراین: چالشی دیگر برای حقو

 الملل نیپژوهشگر حقوق و روابط ب -ی زنجان یاسکندر ژهیدکتر من
 

 ادعای دفاع از خود جمعی

توان ادعای دفاع جمعی  فردی روسیه می همان گونه که در بخش نخست بیان شد، در میان ادعاهای درهم دفاع از خود

له مسلحانه، ضرورت و تناسب است، درمورد دفاع از خود فردی که همانا حم را نیز تشخیص داد. ملزومات دفاع از خود

جمعی نیز مطرح است. عالوه براین، برای آنکه یک دولت بتواند در دفاع از خود جمعی به زور متوسل شود، دولت 

 قربانی باید از او درخواست کمک نظامی کند.

فرض شناسایی مناطق جدایی طلب در ناحیه  ادعای دفاع از خود جمعی روسیه در رابطه با تهاجم به اوکراین، بر پیش

مسکو به این مناطق بترتیب  2۰22فوریه  2۱های مستقل است. در  دونباس یعنی دونتسک و لوهانسک به عنوان دولت

ها بالفاصله با روسیه معاهدات دوستانه و  . آنداد "و جمهوری خلق لوهانسک "جمهوری خلق دونتسک"عنوان 

ز . همانگونه که پوتین درادعای دفاع اکردندو از این کشور درخواست کمک نظامی  امضاء نمودندهمکاری متقابل 

در اجرای "و روسیه  "های دونباس . . . . . از روسیه درخواست کمک کردند جمهوری"خودجمعی اعالم کرد 

ها پاسخ داد و مجمع فدرال روسیه در  های دونتسک و لوهانسک، به آن معاهدات دوستانه و همکاری متقابل با جمهوری

 ."تصویب کردآن را  2۰22فوریه  22

در مورد  2۰22. با توجه به تکرار آن در سال بکار برده بوددر مورد کریمه هم  2۰۱4روسیه این تاکتیک را در سال 

دآور شد که درخواست کمک به دفاع جمعی باید از سوی حکومت  یک ادعای دفاع از دونتسک و لوهانسک، باید یا

. (Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence,2017:317-8) دولت ساطع شود

ها کافی نیست. یادآوری  هرچقدر هم پوتین تمایل داشته باشد دونتسک و لوهانسک دولت باشند، برای دولت بودن آن

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با اعالم یکجانبه استقالل  ۸2در پاراگراف شود همانگونه که  می

. این وجود دارد "انفصال ترمیمی یا جدایی چاره ساز"کوزوو آمده است، نظرات اساساً متفاوتی درمورد وجود حق 

حق در بهترین حالت، تنها در موارد استثنایی که مردم از حق تعیین سرنوشت داخلی خود محروم و در معرض نقض 

 2۰۱4در زمان بروز منازعه در اوکراین شرقی در سال  ، قابل طرح است و وضعیتباشندفاحش و گسترده حقوق بشر 

طلب به عنوان یک دولت جدید هنگامی که هنوز  جزو آن موارد نبود. درمقابل، شناسایی زود هنگام یک منطقه جدایی

 ,H. Lauterpacht).الملل را در پی خواهد داشت برخورد مسلحانه داخلی درجریان است، معموالً نقض حقوق بین

https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=137839
http://en.kremlin.ru/events/president/news/67834
https://t.me/tass_agency/111840
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20604.
https://icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
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Recognition of States in International Law, 1944: 391)                                                  

         

است. مجمع با تائید قبلی تمامیت ارضی اوکراین در  گیری آشکار مجمع عمومی ملل متحد نیز مؤید این امر موضع

، این بار شناسایی 2۰۱4غیرقانونی کریمه به روسیه در سال  المللی آن پس از الحاق محدوده مرزهای شناخته شده بین

 به عنوان نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و مغایر با"مناطق دونتسک و لوهانسک توسط روسیه را با صراحت 

 .محکوم کرد "اصول منشور ملل متحد

های مستقل بودند)که نیستند( و درخواست قانونی  با این همه، حتی چنانچه مناطق دونتسک و لوهانسک درواقع دولت

فاع از خودجمعی صورت گرفته بود، الزام وقوع حمله مسلحانه باقی بود. روشن است که درسال کمک از روسیه برای د

 برخورد مسلحانه غیر 2۰۱4

 ,Patrycja Grzebyk)های مسلح طرفدار روسیه درناحیه دونباس رخ داده بود  المللی بین اوکراین و گروه بین

Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law (jus 

ad Bellum and jus in Bello), 2014: 41-8) ، و از آن زمان به شکل برخوردهایی هرچند پراکنده ادامه

های جاری درون کشوری بتواند ناگهان به حمله مسلحانه  نین خصومتبا اینحال، بسیار غیرمنطقی است که چ یافته بود.

یک دولت علیه دولت دیگر تغییر یابد و حق دفاع جمعی را بواسطه عمل شناسایی ایجاب کند. چنین خوانشی به معنای 

حمله اولیه که الزمه حق دفاع از خود است، خواهد بود. معیاری که متضمن نزدیکی زمان وقوع  "فوریت"بیهوده بودن 

 Noam Lubell, the Problem of)رخ داده باشد( و توسل به حق دفاع از خود است  2۰۱4بایست در  )که می

Imminence in an Uncertain World, 2014: 5-9)                          

وهانسک که در های دونتسک و ل توسط نظامیان اوکراینی درمیان مردم دولت "زدایی نسل"ازسوی دیگر ارتکاب 

توانست آن چیزی باشد که بتواند حمله مسلحانه محسوب گردد و به تبع آن  ، میاقامه شدفوریه پوتین  24اظهارات 

  هایی که در واکنش به نسل ه موجودیتتوسل به حق دفاع از خود جمعی را توجیه کند. اما این نیز مستلزم آن بود ک

زدایی اتفاق افتاده باشد یا در حال  کنند، واقعاً دولت باشند. همچنین الزم بود نسل زدایی درخواست کمک نظامی می

 . حمایت کندوقوع باشد. درهرحال، هیچ مدرک قابل قبولی وجود ندارد که به نحوی از ادعاهای روسیه دراین مورد 

توانست به عنوان دفاع  دوهفته پس از شروع تهاجم، روسیه تفسیر دیگری از ادعای دفاع از خود جمعی اقامه کرد که می

اعالم کرد نیروهای روسی در اوکراین،  وزارت دفاع روسیه 2۰22مارس  ۹از خود پیشدستانه تفسیر شود. درتاریخ 

ای دست یافتند مبنی بر آنکه اوکراین به شکل پنهانی  بودند، به اسناد محرمانه "عملیات ویژه نظامی"هنگامی که درگیر 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/17/PDF/N1345517.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/272/27/PDF/N2227227.pdf?OpenElement
http://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine
http://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://www.cfr.org/article/how-russias-invasion-ukraine-violates-international-law
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. این اسناد همانروز درحساب توییتری رسمی بود 2۰22در تدارک عملیات مهم نظامی در ناحیه دونباس در مارس 

. اظهارنظر صریح سخنگوی وزارت دفاع مبنی براینکه عملیات ویژه نظامی روسیه منتشر شدوزارت امورخارجه روسیه 

دهد که روسیه در دفاع  های اوکراین برای انجام تهاجم اساسی در ناحیه دونباس پیشگیری کرده بود، نشان می رنامهاز ب

 کرد. الوقوع اقدام می های دونتسک و لوهانسک دربرابر یک حمله قریب از دولت

دهنده  کند که پاسخ یه میالوقوعی توج مشکل عمده این استدالل آن است که اقدام را در پاسخ به حمله مسلحانه قریب

دانست. در واقع این استدالل حلقوی است که اسناد  توجیه کننده  را نمی  الوقوع بودن آن گویی، قریب در زمان پاسخ

 اقدام، وابسته به خود اقدام است. 

الوقوع  ه قریبباید توجه داشت برای کسانی که بطورکلی دفاع از خود پیشدستانه را قبول دارند، شناسایی حمله مسلحان

 Report of the Independent International Fact-Finding) استمستلزم مشخص و قابل اثبات بودن آن 

Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG) vol. II, 2009: 254-256) .  بنابراین، در لحظه

ید، صرفنظر از اینکه تهدید موثق به حمله مسلحانه تواند بکار آ زنی نمی بکارگیری زور برای پاسخگویی به حمله، گمانه

های روسیه در رابطه با  الوقوع بعدها افشا شود. درهرصورت، با نادیده انگاشتن پارادوکس زمانی در استدالل قریب

الوقوع نیروهای مسلح  حقوق جنگ، تا زمان نگارش این نوشتار، اصالت و اعتبار اسناد ارایه شده دال برحمله قریب

 . ماند باقی میها بسیار پرسش برانگیز  کراین در ناحیه دونباس تائید نشده است و اعتبار آناو

صدد حمله وسیع به دونتسک و لوهانسک بوده و نیز با  شد که  اوکراین در شدند و تائید می حتی اگر اسناد تصدیق می

فرض قانونی بودن دفاع از خود پیشدستانه، باز هم روسیه مجوز واکنش قهری دردفاع از خود جمعی را نداشت؛ زیرا 

توانستند درخواست  تر اشاره شد دونتسک و لوهانسک از ویژگی دولت بودن برخوردار نبودند و نمی همانگونه که پیش

اع از خودجمعی کنند. چنانچه آن ها دولت بودند، قانونی بودن دفاع از خودجمعی نیز دقیقاً مانند دفاع از خود فردی دف

 ,Yoram Dinstein, War) الملل عرفی بود مستلزم رعایت ضرورت و تناسب اقدام تحت حقوق بین

Aggression and Self-Defence,2017: 230-32)گیری  و پی تهاجم روسیهیاس . درحالی که با توجه به مق

 این ضوابط ناممکن است. در اوکراین احراز هر یک از تغییر رژیمآشکار برای 

 ادعاهای دیگر روسیه   

هرچند محور ادعاهای روسیه درمورد حقوق جنگ به وضوح حق دفاع ازخود بود، برخی از مفسران وجود اشاراتی به 

 اند که الزم است بررسی شود. فوریه پوتین محتمل دانسته 24دیگر توجیهات قانونی احتمالی را در نطق 

http://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2022&mm=03&dd=09&nav_id=113234
https://twitter.com/mfa_russia/status/1501461950735257602
http://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-from-day-14
http://www.ft.com/content/4589e3e3-bd75-49b5-bd7c-6a3174419192
https://edition.cnn.com/2022/02/27/opinions/russia-war-regime-change-downes/index.html.
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 نظامی پاسخ به درخواست کمک

های خلق  تواند ادعا کند که درپی تامین کمک نظامی مورد درخواست جمهوری که روسیه می اند اظهار داشتهبرخی 

شود(. نظریه قانونی بودن مداخله نظامی بنا بر  ه میدونتسک و لوهانسک بوده است )که گاهی مداخله بنابر دعوت شناخت

رای دیوان بین المللی در مورد پرونده  24۶درخواست مقامات حاکم یک دولت سوم، همانگونه که در پاراگراف 

. اما باید توجه کرد که کمک نظامی بنا به جا افتاده استنیکاراگوئه و ایاالت متحده مشاهده می شود، بخوبی 

. برای مثال به لحاظ عرفی، داشتن کنترل طلبد میدرخواست، یک اکسیر قانونی نیست، و اعمال آن موافقت معتبر را 

ثر بر سرزمین دولت درخواست کننده همواره نکته کلیدی بوده است. احتمال دارد مشکالتی هم در رابطه با شکل مو

 Christian Henderson, The Use of Force)دعوت یا موافقت، و میزان موافقت انجام گرفته، بروز کند 

and International Law, 2018: 371-77) . 

تواند برمبنای رضایت مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین  ا مطرح است که روسیه میدر موضوع مورد بحث، این ادع

منشور، به زور متوسل شود. ادعای پوتین مبنی برآنکه  2ماده  4که به عنوان دولت شناخته شدند، بدون نقض بند 

تواند به مثابه توسل به نظریه کمک نظامی بنابر دعوت  ، می"اند کمک کردههای خلق از روسیه درخواست  جمهوری"

بوده تلقی شود. بهرحال، جمله بعدی نطق پوتین صراحتاً با این ادعا پیوند دارد که اقدام روسیه در دفاع از خودجمعی 

 ترتیب، اصال روشن نیست که کمک نظامی بنابر درخواست حتی توسط روسیه مطرح شده باشد.  . بدیناست

جمعی و کمک نظامی بنابر درخواست به راستی بطور دقیق مشخص نیست؛ به عنوان مثال، هردو  مرز بین دفاع از خود

 Laura Visser, Intervention by Invitation and) مستلزم درخواست قانونی برای کمک نظامی هستند

Collective Self-Defence: Two Sides of the Same Coin?, 2020: 292,307).  بنابراین، پوتین

. ازاین رو، گرفت صورت میتوانست هردو را بکار گرفته باشد. دراین صورت، درخواست باید توسط یک دولت  می

انجامد زیرا این مناطق به لحاظ  هرگونه ادعای مداخله با موافقت مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین به شکست می

نظامی انجام حقوقی دولت نیستند. همچنین دکترین کمک نظامی بنابر درخواست مستلزم آن است که هرگونه عملیات 

تواند با اعمال زور در سرزمین یک دولت مستقل  شده محدود به قلمرو دولت درخواست کننده باشد. یک دولت نمی

. به مفهوم دیگر، هرگونه فعالیت نظامی صورت گرفته روسیه  (Visser, 2020: 308-11) دیگر موافقت کند

بود، در حالی که چنین نبوده  وری اعالم شده میبراساس درخواست کمک نظامی باید محدود به سرزمین دو جمه

 .است

http://www.lawfareblog.com/international-law-and-russian-invasion-ukraine.
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://doi.org/10.1080/20531702.2020.1774195
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
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 ادعای مداخله بشردوستانه

های دونتسک و لوهانسک اوکراین در معرض  ها انسان در سرزمین فوریه پوتین حاکی از این ادعا بود که میلیون 24نطق 

توان به مثابه توسل به  . این زبان گفتاری را میمداخله کندزدایی توسط اوکراین بودند، ازاین رو الزم بود روسیه  نسل

توان گفت پوتین در حمایت از اتباع خارجی در برابر نقض فاحش  مداخله بشردوستانه تفسیر کرد. به عبارت دیگر، می

 J L Holzgrefe and Robert O Keohane)حقوق بشر در سرزمین دولت دیگر متوسل به زور شد 

(eds), Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, 2003: 

. این کسب کردمارس رئیس بخش روسی انجمن حقوق بین الملل قدری اعتبار  4این تفسیر با صدور بیانیه  .(15,53

براساس مفاد "داشت که تهاجم به اوکراین  کرد، اظهار می های پوتین تبعیت می بیانیه که بشدت و دقیقاً از استدالل

 .قانونی بود "منشور ملل متحد درمورد دفاع از خود، و حمایت از حقوق بشر

نشینی کرد تا نشان دهد که تنها مبنای اقدام در اوکراین،  هرچند روسیه بعدها از توسل به ادعای مداخله بشردوستانه عقب

در هر صورت، اینکه مداخله بشردوستانه بتواند توجیهی قانونی برای توسل به زور باشد، بشدت  .حق دفاع از خود بود

مبنای صریحی برای آن وجود ندارد، حامیان آن معموال مبنای قانونی  محل بحث است و چون در منشور ملل متحد هیچ

 جستجو می کنند. الملل عرفی را در حقوق بین  آن

، به نظر می رسد حتی برای اقلیت پژوهشگرانی که در نگاه اول، از قانونی بودن کاربرد بشردوستانه زور در به هر روی

کنند، کامال روشن است که تهاجم روسیه به اوکراین قابل تائید نخواهد بود.  جلوگیری از آالم بشریت حمایت می

باید در واکنش به نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و  کنند که مداخله حامیان مداخله بشردوستانه از یک سو تاکید می

همراه با تلفات گسترده غیرنظامیان باشد، و از سوی دیگر اقدام صورت گرفته باید ضروری و متناسب با هدف و به 

 .باشد منظور کاهش آسیب

کرد، به یقین مصداق نقض فاحش  ها انسان، آنطور که پوتین ادعا می زدایی میلیون الوقوع نسل ارتکاب یا وقوع قریب 

طلب دونتسک و  تر گفته شد هیچ سندی در اثبات این ادعا که در مناطق جدایی یشحقوق بشر است. اما همانگونه که پ

زدایی را رد کرده است، و در  زدایی رخ داده باشد، وجود ندارد. اوکراین قویاً وقوع هرگونه نسل لوهانسک نسل

میان موضوعات دیگر،  المللی دادگستری کرد، از دیوان خواست که در روند بررسی در درخواستی که تسلیم دیوان بین

 ۳زدایی بنابر تعریف ماده  کند، هیچ نسل قضاوت و اعالم نماید که خالف آنچه که فدراسیون روسیه ادعا می"

 . "نگرفته استهای لوهانسک و دونتسک اوکراین صورت  زدایی، در استان کنوانسیون نسل

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67843
http://www.ilarb.ru/html/news/2022/7032022.pdf
http://www.ilarb.ru/html/news/2022/7032022.pdf
https://akjournals.com/downloadpdf/journals/026/44/3-4/article-p199.pdf?pdfJsInlineViewToken=254146918&amp;inlineView=true
https://akjournals.com/downloadpdf/journals/026/44/3-4/article-p199.pdf?pdfJsInlineViewToken=254146918&amp;inlineView=true
http://www.gov.uk/government/publications/chemical-weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-position/chemical-weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-position-html-version.
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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تواند اظهار کند که مدرکی دال بر اثبات ادعای  در مرحله فعلی رسیدگی، می"دیوان در روند رسیدگی اعالم کرد 

تر از موضع  توان دراین مورد صریح .حتی می"ندارد زدایی در اوکراین در اختیار فدراسیون روسیه مبنی بر وقوع نسل

 نشده است. زدایی در اوکراین، ارایه فروتنانه دیوان، اعالم کرد که یقیناً هیچ مدرک معتبری برای اثبات ادعای نسل

شایان توجه است که این فقدان مدرک با وجود کنترل مستمر وضعیت در اوکراین توسط سازمان امنیت و همکاری 

ها  بود که هیچ یک از آن غیردولتی گوناگونهای  ، و نیز سازمانملل متحدلی حقوق بشر و دفتر کمیساریای عا اروپا

 زدایی باشد، ارایه نکردند. تکاب به نسلنشانی که حاکی از حتی نزدیک شدن به ار

 مالحظات پایانی 

روسیه در  "عملیات ویژه نظامی"از آنچه مورد بحث قرار گرفت، روشن است توجیه قانونی برای تهاجم نظامی یا  

اوکراین وجود ندارد. این تهاجم یک توسل به زور غیرقانونی، یک عمل تجاوزکارانه و نقض فاحش یک قاعده آمرانه 

 شود. محسوب می

های غربی در کوزوو، عراق و لیبی  های پیشین حقوق جنگ توسط دولت فوریه درخصوص نقض 24بیانات پوتین در 

ها توسط پوتین هیچ توجیه قانونی برای تجاوزی که صورت گرفته، ارایه  دهد و یادآوری آن نیز تغییری در موضوع نمی

اند، باردیگر  ای برای کاربرد غیرمجاز زور در گذشته داشته لوحانه دههای قدرتمندی که توجیهات سا نمی کند و دولت

های دیگر بویژه در غرب باشد تا از ایجاد  این کار را خواهند کرد. تنها شاید رفتار و گفتار روسیه هشداری برای دولت

کنند. دولت های غربی مرزهای جدید مبنی بر تحدید گستره ممنوعیت کاربرد زور یا گسترش استثنائات آن، خودداری 

به فرماندهی ایاالت متحده دست کم باید دریابند که بازتفسیر قواعد حقوق جنگ دیگر در انحصار آن ها نمی ماند و 

آن ها در ایجاد رویه ای که روسیه به آن متوسل شده است سهیم بوده اند. محکومیت تهاجم غیرقانونی روسیه از سوی 

یک دادگاه ویژه "ات نظامی درگیر بودند، و همچنین پیشنهاد آن ها در مورد ایجاد دولت هایی که پیش تر در اقدام

 د.، در واقع متظاهرانه می نمای"علیه اوکراینبرای مجازات تجاوزغیرقانونی 

سرآخر، بازتاب این بحران بر حقوق جنگ معاصر چه بوده است؟ این بحران را می توان ناکامی دیگری برای حقوق  

جنگ در جلوگیری از این قبیل تهاجم های نظامی تلقی کرد. در چنین شرایطی باید گفت، حقوق جنگ تنها بخشی از 

نظامی شان است که البته با ابزار جدی پیشگیری فاصله گفتمان بین دولت ها در توجیه و پاسخگویی به فعالیت های 

 اصل منع توسل به زور خواهد انجامید.  "مرگ"زیادی دارد. این دیدگاه به باور 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://theconversation.com/putins-claims-that-ukraine-is-committing-genocide-are-baseless-but-not-unprecedented-177511
http://www.osce.org/ukraine-smm/reports.
http://www.osce.org/ukraine-smm/reports.
http://www.ohchr.org/en/countries/ukraine
http://www.nhc.nl/joint-ngo-statement-on-recent-events-in-ukraine/
https://gordonandsarahbrown.com/wp-content/uploads/2022/03/Combined-Statement-and-Declaration.pdf
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احتمال دیگر آن است که پاسخ روشن و کوبنده جامعه بین الملل به نقض فاحش حقوق ناظر بر کاربرد زور در این 

قوق تعبیر شود. حقوق بین الملل و بویژه حقوق جنگ دست کم ثابت کرده است که بحران، بتواند به نفع پویایی این ح

تنها مرجع جهانی برای تفکیک مداخالت نظامی توجیه پذیر از مداخالت غیرقانونی است. تعجبی ندارد که روسیه 

باز هم از زبان حقوق بهره  همزمان با بی اعتنایی به حقوق کاربرد زور و نظام حقوقی بین المللی، برای دفاع از اقداماتش

ا همواره در پی ارائه توجیه قانونی برای توسل به زور بوده اند و این می تواند مایه تسلی این می گیرد. دولت ها تقریب

واقعیت باشد که زبان حقوق به شکل کالمی همچنان پایدار است. به بیان دیگر، به نظر می رسد هم حقوق جنگ و هم 

ساختاردهی گفتمان غالب بر اقدامات فاجعه آمیز مؤثر است و مرتکبین اقدام از مجازات، جان به در ملل متحد هنوز در 

 یدر سال هابا گفته لئونید اسکوتنیکف که نمی برند. این چیزی است که ارزش حفظ و تقویت را دارد. شاید باید

 بود یدادگستر یالملل نیب واندی عضو 2۰۰۶ – 2۰۱۵ یسال ها ینزد ملل متحد، و ط هیدائم روس ندهینما 2۰۰۵تا 2۰۰۱

Leonid Skotnikov)  حقوق بین الملل نه فقط یک  ابزار ساده، که بخشی از "همراه شد که زمانی تأکید داشت

یک فرایند بسیار نیرومند است که تبعات واقعی دارد و چنانچه ما تعهد پرداخت هزینه نقض های کنونی حقوق بین 

  (.(Merezhko, 2018:120 "شیم، فرزندان ما بهای آن را خواهند دادالملل را نداشته با

تهاجم روسیه به اوکراین بار دیگر نشان داد با آن که چالش اجرای حقوق ناظر بر کاربرد زور همچنان ادامه دارد، این 

جنگ به عنوان حقوق در غیرقانونی بودن اقدام روسیه صراحت داشته و به موازات آن بر نقش محوری مستمر حقوق 

رکن اصلی نظم حقوقی بین المللی معاصر نیز تأکیدداشته است. بنابراین، حقوق بین الملل حمایت ویژه توام با بصیرت 

را می طلبد، تا بتواند اصول قانونی حاکم بر اقدامات دولت ها را تحکیم بخشد و داوری های دلخواهانه و خودبینانه آن 

 ت آن و نظم کارآمد همچنان امیدی واهی خواهد ماند.ها را مهار کند. وگرنه موجودی
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 توجیهات حقوقی روسیه در حمله نظامی به اوکراین در بوته نقد و تحلیل

 الملل و مدرس دانشگاهپژوهشگر حقوق بین -دکتر مهناز رشیدی
 

س از جنگ جهانی دوم به شمار کشور روسیه، به عنوان میراث دار شوروی سابق، که خود از بنیانگذاران نظام حقوقی پ

به سرزمین اوکراین،  2۰22نظامی در فوریه  با حملهو این بار،  با انضمام کریمه به سرزمین خود 2۰۱4در سال آید،  می

الملل و نظام حاصل از منشور ملل متحد را سست کرده است. با نادیده انگاشتن  قاعده منع توسل به زور، بنیان حقوق بین

، به عنوان اصلی اساسی در تحقق اهداف سازمان ملل منشور 2ماده  4بند قاعده حقوقی منع تهدید یا توسل به زور که در 

منشور ملل متحد(  ۵۱ماده .دفاع مشروع )۱و تنها پذیرای دو استثناست:  ماهیتی آمره یافته استمتحد مقرر گشته، امروزه 

 منشور(. 42ماده المللی تحت امر شورای امنیت ). عملیات نظامی بین2

کرد به اقدام خود قالبی  تالش بیانیه صادره،پوتین، رئیس جمهور روسیه، به منظور توجیه حمله نظامی به اوکراین، در 

-حقوقی بخشد و در این میان، مهمترین ادعای وی، آن بود که این حمله، دفاعی مشروع در حمایت از روسیه و دولت

قرار داده  مورد شناساییهایی مستقل است که روسیه پیش از این، آنها را به عنوان دولت های خودخوانده منطقه دنباس

خواند و  بیان کرد ( Potential Aggressor)  «متجاوزانی بالقوه»های غربی را ، دولتدر این بیانیه بود. پوتین

ای در صورت حمله به کشور ما با شکست و عواقب شومی هیچکس نباید در این تردید کند که هر متجاوز بالقوه»

منعقده با رهبران دونتسک  متقابلمعاهده دوستی، همکاری و کمک افزون بر این، روسیه با اشاره به «. مواجه خواهد شد

 را دستاویزی برای مشروعیت بخشیدن به اقدام خود قرار داد.  دفاع مشروع جمعیو لوهانسک، 

ثنائی نسبت به قاعده منع توسل به زور بوده و از این رو همواره باید آن این در حالی است که دفاع مشروع، وضعیتی است

  ICJ)المللی دادگستریمنشور و نیز رویه قضایی دیوان بین ۵۱متن ماده چنانکه از  مضیق تفسیر کرد.ای را به گونه

); ICJ Reports, 2005ICJ Reports, 2003 ;ICJ Reports, 2004; Reports, 1986 آید، دفاع برمی

مشروع تنها در فرض وقوع حمله مسلحانه و به شرط رعایت ضرورت، تناسب و فوریت امکان استناد دارد. استفاده از 

ست که های عضو ناتو از سوی پوتین، خود اقراری بر این واقعیت ابرای اوکراین و دولت« متجاوزان بالقوه»اصطالح 

کشی نظامی روسیه، این کشور هدف حمله مسلحانه بالفعلی از جانب این کشورها واقع نشده و از این رو، پیش از قشون

شروع پیشگیرانه نیز در نظریه دفاع ماستناد به دفاع مشروع برای توجیه این حمله نظامی، بی پایه و اساس است. از طرفی،  

  الملل از جایگاه هنجاری برخوردار نبوده و نیست.حقوق بین

https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-crisis-in-Crimea-and-eastern-Ukraine
https://www.bbc.com/news/world-europe-60468237
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-ukraine-donbass-separatist-recognition/
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://tass.com/politics/1408337
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2322_33e463dd131f99c966994c048ead58ad.pdf?lang=en
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122935
https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122935
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نظریه مشورتی  ۱۳۹ند در بطور که همان  شود، ولیدفاع مشروع جمعی هم اگرچه یک حق ذاتی عرفی پنداشته می

( مطرح شد، 2۰۰4) در سرزمین فلسطین اشغالی المللی دادگستری در قضیه نتایج حقوقی ساخت دیوار حائلدیوان بین

های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به واقع، موجد هاست. به منظور ارزیابی آنکه جمهوری این حق مختص دولت 

رزیابی مشروعیت حقوقی جدایی آنها از اوکراین پرداخت. از آنجا که جدایی هستند یا خیر، باید به ا» دولت»وصف 

الملل در شرایط خاصی، این یکجانبه در تقابل با اصول تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورها قرار دارد، حقوق بین 

قل، در دو است. به عبارت دیگر، اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی و تشکیل کشوری مست وضعیت را تجویز کرده

امکان  ساز جدایی چاره. با وجود این، دکترینی تحت عنوان پذیرفته شده استفرض مردم تحت استعمار و اشغال 

شود، مورد شناسایی جدایی مردمی را که حقوق بشر آنها توسط دولت حاکم به طور فاحش و سیستماتیک نقض می

. حتی الملل رخنه کند، تردید وجود داردهنوز در اینکه این دکترین توانسته باشد در بدنه حقوق بینقرار داده است؛ اما 

دولت روسیه در بیانیه خود به دیوان به فرض پذیرش مفهوم جدایی چاره ساز به عنوان یک هنجار حقوقی، همانطور که  

بر آن صحه  (2۰۱۰المللی دادگستری در قضیه مطابقت اعالمیه یکجانبه استقالل در مورد کوزوو با حقوق بین الملل )بین

حق تعیین سرنوشت داخلی گذاشت، اعمال آن به عنوان آخرین راهکار، زمانی که هیچ روش دیگری برای اجرای 

طلبان منطقه دنباس،  رسد نحوه برخورد دولت اوکراین نسبت به جداییمردم نباشد، مجاز خواهد بود.  به نظر می 

کند. بر این اساس، جدایی یکجانبه بخشهایی از سرزمین شرایطی که در آن جدایی، آخرین راه چاره باشد را محقق نمی

در، قانونی نبوده و در نتیجه شناسایی این استقالل غیرقانونی نیز مغایر با اصول یک کشور بدون رضایت دولت ما

  تلقی خواهد شد.حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت اوکراین 

ای ترین عنصر دولت  های خودخوانده دونتسک و لوهانسک از پایهبرخورداری جمهوری  به این ترتیب، از آنجا که در

ا بتوان حق درخواست دفاع مشروع جمعی شوند تدولت شناخته نمی بودگی، یعنی سرزمین، تردید وجود دارد، به واقع، 

همچنین گستره عملیات نظامی روسیه در اوکراین و هدف غایی غیرنظامی کردن این  را برای آنها به رسمیت شناخت.

توان آن را متضمن تغییر حکومت اوکراین دانست،  با معیارهای عرفی ضرورت و تناسب در دفاع مشروع کشور که می

  سازگاری ندارد.

استقرار نیروهای خود برای انجام عملیات استدالل دیگر رئیس جمهور روسیه در توجیه حضور نظامی در اوکراین، 

 Special military) «عملیات نظامی خاص»این یک در شرق اوکراین است. پوتین تأکید کرد  حفظ صلح

operation )اما آنچه به وقوع پیوسته، نه یک عملیات حفظ  کند.در دنباس است و روسیه اوکراین را اشغال نمی

ترین  مهم طرفی از صلح، بلکه یک حمله تمام عیار نظامی است. زیرا غیر قاهرانه و غیرآمرانه بودن، توافقی بودن و بی

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56394_5c52eb3bb4ab2b437af2edea7f38cc14.pdf
https://www.jstor.org/stable/26227069#:~:text=It%20is%20suggested%20that%20secession,theoretical%20foundations%20are%20rather%20weak.
http://ensani.ir/file/download/article/20170503090923-9928-31.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf
https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-orders-russian-peacekeepers-eastern-ukraines-two-breakaway-regions-2022-02-21/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-orders-russian-peacekeepers-eastern-ukraines-two-breakaway-regions-2022-02-21/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-orders-russian-peacekeepers-eastern-ukraines-two-breakaway-regions-2022-02-21/
https://theprint.in/world/full-text-of-vladimir-putins-speech-announcing-special-military-operation-in-ukraine/845714/
https://theprint.in/world/full-text-of-vladimir-putins-speech-announcing-special-military-operation-in-ukraine/845714/
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الملل عمومی، تهران: گنج دانش، )ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین  های عملیات حفظ صلح استویژگی 

(. به این معنی که نیروهای حافظ صلح جز در مورد دفاع مشروع مجاز به استفاده از سالح، آن 44۹-44۸، صص ۱۳۹۹

اید به اجرای عملیات در کشورش رضایت داشته باشد و های سبک، نیستند؛ کشور محل عملیات ب هم از نوع سالح

(. استفاده 44۹ای رفتار کنند که از یک طرف اختالف جانبداری نمایند )همان، ص نیروهای حافظ صلح نباید به گونه 

دبیر که های مذکور نیست، چناندر وضعیت اوکراین که واجد هیچ یک از ویژگی « عملیات حفظ صلح»از اصطالح 

، نوعی تحریف این مفهوم است و زمانی که نیروهای روسی بدون رضایت کل ملل متحد به درستی به آن اشاره کرد

کنند، اقدام آنها تحت عنوان اند و جانبدارانه برخورد می اوکراین، به صورت قاهرانه وارد سرزمین این کشور شده

 گیرد. ت حفظ صلح قرار نمیعملیا

دیگر دلیل توجیهی که رئیس جمهور روسیه به مدد آن در صدد رفع مسئولیت نقض قاعده منع توسل به زور از دولت 

بود که این ادعا به طور  توسط دولت اوکراین در شرق این کشور زداییت نسلارتکاب جنایخود برآمد، اشاره به 

ضمنی مداخله بشردوستانه روسیه را ضرورت می بخشد.  مداخله بشردوستانه، حاکی از  تجویز وضعیت مداخله، به شیوه 

قض حقوق بشر در نظامی و نقض حاکمیت کشوری است که یا خود ناقض حقوق بشر است یا ناتوان به جلوگیری از ن

به منظور پیشگیری از سوء استفاده دولتها از این مفهوم و رعایت استثناهای محدود قاعده منع  .استسرزمین خویش 

منشور و با مجوز  42توسل به زور، توسل به مداخله بشردوستانه تنها زمانی مجاز خواهد بود که در چارچوب ماده 

توان آن را استثنایی مازاد بر قاعده منع توسل به زور به شمار آورد و در بنابراین نمی  پیوندند.شورای امنیت به وقوع 

. در حالی که دولت روسیه نه تنها برای حمله به گروی صدور مجوز شورای امنیت استنتیجه، مشروعیت آن در 

ای برای توقف فوری حمله به اوکراین از شورای امنیت مجوزی کسب نکرده بود بلکه این شورا در پی صدور قطعنامه

 .با وتوی روسیه در این تالش، ناکام مانداوکراین برآمد که 

با توجه به آنچه گفته شد، دالیل روسیه برای مشروعیت بخشیدن به یورش نظامی به اوکراین، نه تنها موجه نیست بلکه  

المللی کنونی را  بنای نظم حقوقی بینمی باشد که سنگ تواند محملی برای تفاسیر به نفع خود و موسع از مفاهیمی

الملل توسط شک، ادامه این رویه مسمومِ ابزارانگاری حقوق بین (. بی اینجاتشکیل داده است )مطالعه بیشتر در 

کشورهای قدرتمند، حاصلی جز افزایش هرج و مرج در جامعه بین المللی و تضعیف قدرت سازمان ملل متحد را به 

 مشابه جامعه ملل دچار سازد. دنبال نخواهد داشت و چه بسا روزی این سازمان را به سرنوشتی

 

https://www.un.org/sg/en/node/262001
https://www.un.org/sg/en/node/262001
https://www.un.org/sg/en/node/262001
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://www.jstor.org/stable/26298080
http://ensani.ir/file/download/article/1551267270-10170-5-1.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20170315113312-10070-66.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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 های متزاحم ورزش جهانی در دو راهی ارزش

های  الملل و رئیس کمیتۀ استیناف فدراسیون جهانی صعود پژوهشگر حقوق بین –دکتر سید محمدعلی عبداللهی 

 (IFSCورزشی )

ناباوری در تجاوزی آشکار به استقالل سیاسی و تمامت سرزمینی اوکراین، دولت روسیه در کمال  2۰22فوریه  24در 

حیرت فرو برد و نشان داد پس از و جامعه جهانی را در بهت و  آغاز نمودحمالت نظامی خود علیه این کشور را 

وقفۀ سازمان در تثبیت اهداف و اصول بنیادین مقرر  و تالش بی منشور ملل متحدگذشت بیش از هفت دهه از تصویب 

امیز اختالفات  مسالمت  حل»ته و اصول اساسی چنان منطق رابطۀ قدرت بر منطق همکاری تفوق داش در منشور، هم

چنان در معرض تهدیدات  ها هم دولت« استقالل سیاسی و تمامت سرزمینی»و احترام به « منع توسل به زور»، «المللی بین

 جدی ناشی از روابط قدرت قرار دارد.

المللی  ها و نهادهای بین وی دولتهای متفاوتی از س در همین فاصله اندک از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین، واکنش

آغاز تحقیقات گسترده علیه دولت روسیه و مقامات سیاسی آن کشور گرفته تا  های اقتصادی تحریمابراز گردید؛ از 

راجع به جرائم جنگی احتمالی ارتکابی در اوکراین. در این میان، ورزش جهانی یکی از  المللی کیفری دیوان بین

 برانگیزی را برانگیخت. های سریع، شدید و بحث هایی بود که از وضعیت یادشده متأثر گردید و واکنش نخستین حوزه

ای اقدام روسیه  ( بالفاصله در روز شروع تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین طی بیانیهIOCالمللی المپیک ) بینکمیتۀ 

( 2۰22دسامبر  2مصوب مجمع عمومی ملل متحد )« قطعنامۀ صلح المپیک»را به شدت محکوم نمود و آن را نقض 

های بشردوستانه به اعضای جامعۀ المپیک در  ای جهت رصد تحوالت اوکراین و تمهید کمک و کارگروه ویژه دانست

فوریه، یک روز پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، کمیتۀ اجراییِ کمیتۀ  2۵داد. متعاقباً در تاریخ  آن کشور تشکیل

المللی درخواست نمود تمامی رویدادهای ورزشی که قرار است  های ورزشی بین المللی المپیک از تمامی فدراسیون بین

. به موجب همان بیانیه، کمیتۀ اجرایی از تغییر دهندی را در روسیه یا بالروس برگزار شود را لغو کرده یا محل برگزار

شکاران روس یا بالروسی و برافراشتن پرچم این دو های ورزشی درخواست نمود از حضور کلیۀ ورز تمامی فدراسیون

 2۸در تاریخ  ای مصوبهالمللی المپیک طی  المللی ممانعت کنند. در نهایت، کمیتۀ بین کشور در رویدادهای ورزشی بین

کند از دعوت یا شرکت ورزشکاران و مقامات روس و بالروسی در  از جمله به اعضای خود توصیه می 2۰22فوریه 

 رویدادهای ورزشی خودداری کنند و از برگزاری هرگونه رویداد ورزشی در روسیه یا بالروس اجتناب کنند. 

(، 2۰22مارس  ۱4لغایت  ۳ –های زمستانۀ پارالمپیک )پکن  ا توجه به بازی( نیز بIPCالمللی پارالمپیک ) کمیتۀ بین

، یک روز یز نمودتجوالمللی پارالمپیک را  اگرچه ابتدا حضور ورزشکاران روس و بالروسی تحت پرچم کمیتۀ بین

که از ورود ورزشکاران روس و بالروسی  تصویب نمود 2۰22مارس  ۳ای ویژه مورخ  ها، طی جلسه پیش از آغاز رقابت

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/putin-orders-military-operations-in-eastern-ukraine-as-un-meets
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/23/what-sanctions-have-been-imposed-on-russia
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1643
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1643
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1643
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement
https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce
https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://www.paralympic.org/press-release/ipc-makes-decisions-regarding-rpc-and-npc-belarus
https://www.paralympic.org/news/ipc-decline-athlete-entries-rpc-and-npc-belarus-beijing-2022
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های زمستانۀ  کرد و ورزشکاران کشورهای مذکور امکان شرکت در بازیبه محل مسابقات جلوگیری خواهد 

 پارالمپیک را نخواهند داشت.

سایر نهادهای ورزشی نیز اقدامات مختلفی را علیه ورزشکاران و مقامات روسیه و بالروس اتخاذ   به همین ترتیب،

ای مشترک حضور  فوتبال اروپا )یوفا( طی بیانیهنمودند. به عنوان نمونه، فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و کنفدراسیون 

ای  . فدراسیون جهانی جودو طی بیانیهتعلیق نمودندهای فوتبال روسیه )ملی و باشگاهی( را در مسابقات فوتبال  تمامی تیم

لغو تمامی  و ضمن سلب نمودرا از والدیمیر پوتین « المللی جودو سفیر فدراسیون بین»و « رئیس افتخاری»عناوین 

مسابقات جودو که قرار بود در روسیه برگزار شود، اعالم کرد جودوکاران روس تنها تحت پرچم، نشان و سرود 

. فدراسیون جهانی تکواندو نیز کمربند شرکت کنندهای این فدراسیون  توانند در رقابت المللی جودو می فدراسیون بین

ها را در  مشکی افتخاری پوتین را مسترد داشت و برافراشتن پرچم کشورهای روسیه و بالروس و پخش سرود ملی آن

های تکواندو نیز  قباً حضور و شرکت کلیۀ ورزشکاران روس و بالروسی در رقابت. متعاممنوع کردهای تکواندو  رقابت

 (.اینجا. )برای مشاهدۀ فهرستی از اقدامات نهادهای ورزشی علیه روسیه و بالروس بنگرید به ممنوع گردید

المللی المپیک و پارالمپیک و بالتبع، سایر نهادهای ورزشی، بسیار  های بین این سلسله اقدامات سریع و شدید کمیته

، انتقادهای دیگری را نیز از سوی های رسمی کشورهای روسیه و بالروس اعتراضبرانگیز گشته و عالوه بر  بحث

 دانان و فعاالن ورزشی به دنبال داشته است. حقوق

 های ورزشی پیشینۀ تحریم

سابقه نیست؛ بلکه در  در ورزش جهانی بی شود چه در مقابل تجاوز روسیه به اوکراین مشاهده می های مشابه با آن واکنش

های هدف استفاده شده  های ورزشی جهت تحمیل فشار سیاسی به دولت یا دولت گذشته در موارد دیگری نیز از تحریم

های ورزشی، تحریم دولت آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید است که به موجب آن  است. بارزترین، نمونۀ تحریم

 . محروم گردیدو بسیاری از رویدادهای ورزشی دیگر  ۱۹۶4های تابستانۀ المپیک  ت در بازیدولت یادشده از شرک

 ۱۹۸۰تحریم المپیک های ورزشی به وقوع پیوست. نخست،  های المپیک تحریم نیز در دو دورۀ بازی ۱۹۸۰در دهۀ 

کشور به رهبری ایاالت متحده که در واکنش به تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به  ۶۰از سوی بیش از  مسکو

مسکو موجب گردید کمترین میزان کشورهای  ۱۹۸۰اِعمال شد. تحریم المپیک  ۱۹۷۹افغانستان در دسامبر 

از سوی کشورهای بلوک شرق  آنجلس لس ۱۹۸4تحریم المپیک کننده در تاریخ المپیک رقم زده شود. دوم،  شرکت

های ورزشی در تاریخ  ریممسکو به وقوع پیوست. موارد دیگری از تح ۱۹۸۰مثل تحریم المپیک  به بود که در مقام مقابله

های یادشده نبوده است )برای مطالعه تکمیلی راجع به سایر  ورزش جهانی مشاهده شده است که البته به گستردگی نمونه

 (.اینجاهای ورزشی، بنگرید به  موارد تحریم

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.ijf.org/news/show/official-announcement-of-the-international-judo-federation
https://www.ijf.org/news/show/statement-of-the-international-judo-federation
http://m.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138702
http://m.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138706
http://m.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138706
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-world-boycotts-russia
http://www.xinhuanet.com/english/20211229/c62e7730d74b4bc0a40f43f9bd0086ba/c.html
https://www.aamarchives.org/campaigns/sport.html
https://www.britannica.com/event/Moscow-1980-Olympic-Games
https://www.britannica.com/event/Moscow-1980-Olympic-Games
https://www.britannica.com/event/Los-Angeles-1984-Olympic-Games
https://www.history.com/news/olympic-boycotts


 

 

 
017 

 

 طرفی سیاسی یهای متزاحم صلح و ب آرمان

ش المپیک آمیز با حفظ کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین جنب ای صلح ، ارتقای جامعهمنشور المپیکبه موجب 

از بخش نخست منشور المپیک، تحقق ورزش در خدمت بشریت و  2.4دانسته شده است. از سوی دیگر، به موجب مادۀ 

المللی المپیک  المللی المپیک قرار گرفته است. در همین راستا، کمیتۀ بین ارتقای صلح در زمرۀ وظایف کمیتۀ بین

و در این زمینه به عنوان عضو  دانستهالمللی  ت توسعۀ صلح بینهمواره یکی از اهداف و وظایف خود را تالش در جه

 .همکاری داشته استالمللی  ناظر مجمع عمومی ملل متحد با ارکان مختلف سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین

( که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد احیا گردید و از Ekecheiria) صلح المپیکافزون بر این، سنت باستانی 

آمیز و بهتر از مجرای ورزش و آرمان  ساختن جهانی صلح»ای با عنوان  بار طی قطعنامه تا کنون هر دو سال یک ۱۹۹۳

مجمع عمومی  ۱۳/۷۶قعطنامۀ شمارۀ های یادشده  گیرد. آخرین مورد از قطعنامه مورد تصدیق و تأکید قرار می« المپیک

های عضو خواسته در فاصله  قطعنامۀ یادشده، مجمع عمومی از تمامی دولت ۱است. به موجب بند  2۰2۱دسامبر  2مورخ 

های زمستانۀ پارالمپیک، صلح  روز پس از خاتمۀ بازی ۷های زمستانۀ المپیک تا  زمانی هفت روز پیش از شروع بازی

المللی المپیک و پارالمپیک  های بین نده تا با کمیتهنیز تمامی اعضا را فراخوا ۵باستانی المپیک را محترم شمرند و در بند 

های مسلحانه همکاری نمایند. لذا تردیدی وجود  وگو در درگیری هایشان جهت ارتقای صلح و گفت در راستای تالش

های اصلی جنبش المپیک و ورزش جهانی به شمار  المللی از طریق ورزش یکی از آرمان ندارد که ارتقای صلح بین

 آید. می

منشور المپیک متجلی  ۶و  ۵طرفی سیاسی یکی دیگر از اصول بنیادین جنبش المپیک بوده که در اصول  در مقابل، بی

طرفی سیاسی عمل کنند.  های ورزشی متعهد هستند بر اساس بی شده است. به موجب اصل پنجم منشور المپیک، سازمان

ر المپیک را بدون هرگونه تبعیضی )از جمله به واسطۀ عقاید های مقرر در منشو مندی از حقوق و آزادی نیز بهره ۶اصل 

طرفی سیاسی در اسناد مؤسس سایر نهادهای ورزشی نیز  نماید. صرف نظر از منشور المپیک، بی سیاسی( تضمین می

دارد فیفا در تمامی  )فیفا( مقرر می اساسنامۀ فدراسیون جهانی فوتبال 4از مادۀ  2بینی شده است. به عنوان نمونه، بند  پیش

خود احترام به اصل  ۱.2.2نیز در مادۀ  اساسنامۀ فدراسیون جهانی جودوماند.  طرف می موضوعات سیاسی و مذهبی بی

طرفی سیاسی در آرای دیوان داوری  طرفی سیاسی را از اصول حاکم بر فعالیت آن فدراسیون عنوان کرده است. بی بی

 (.اینجاعنوان نمونه بنگرید به  ورزش نیز مورد تأیید قرار گرفته است )به

 های ورزشی علیه روسیه و بالروس ارزیابی حقوقی تحریم

نای حقوقی و توان مب اند، نمی های صادره از نهادهای ورزشی که به تحریم ورزش روسیه و بالروس اقدام نموده از بیانیه

خورد. با وجود این، تردید و  های مذکور به چشم می قانونی مشخصی را استنباط نمود؛ اگرچه اشاراتی در برخی از بیانیه

https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/1088617/olympic-charter-in-force-as-from-8-august-2021-international-olympic-committee
https://olympics.com/ioc/peace-and-development
https://olympics.com/ioc/cooperation-with-the-un
https://olympics.com/ioc/olympic-truce
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement
https://digitalhub.fifa.com/m/784c701b2b848d2b/original/ggyamhxxv8jrdfbekrrm-pdf.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2020/04/IJF_Statutes_Hungarian_Associa-1587039969.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3776.pdf
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نظر راجع به مشروعیت اقدامات اتخاذشده علیه روسیه به وضوح در تصمیمات نهادهای ورزشی، به ویژه  اختالف

فوریۀ خود به  24مورخ  بیانیۀالمللی المپیک در  مشاهده است. کمیتۀ بین ک قابلالمللی المپیک و پارالمپی های بین کمیته

فوریه، ضرورت تأمین امنیت و ایمنی  2۵مورخ  بیانیۀنقض قعطنامۀ صلح المپیک توسط روسیه استناد کرده است و در 

گیری  فوریه خود به این تردید دشوار در تصمیم 2۸مورخ  بیانیۀافزاید. در نهایت، کمیته در  ورزشکاران را نیز بر آن می

ای های ورزشی ور دارد جنبش المپیک در مأموریت خود مبنی بر ایجاد اتحاد جهانی در رقابت کند و بیان می اذعان می

القول است و عالوه براین، بر این عقیده است که نباید ورزشکاران را به موجب  هرگونه اختالفات سیاسی متفق

های  توانند در رقابت هایشان مجازات نمود. در مقابل، در حالی که ورزشکاران روس و بالروسی می تصمیمات دولت

کشورشان در حال وقوع است، از شرکت در  ورزشکاران اوکراین به سبب جنگی که در  ورزشی شرکت کنند،

 اند. های ورزشی بازمانده رقابت

واصله از کشورهای عضو مبنی بر  رسد تهدیدهای المللی پارالمپیک به نظر می صادره از کمیتۀ بین بیانیۀاز دیگر سو، در 

های زمستانۀ پارالمپیک پکن در صورت حضور ورزشکاران روسیه و بالروس مبنای تصمیم کمیتۀ  عدم شرکت در بازی

ها عنوان شده است. در بخشی از این بیانیۀ  مذکور مبنی بر ممنوعیت حضور ورزشکاران روس و بالروسی در این رقابت

المللی پارالمپیک عمیقاً معتقد است که ورزش و سیاست نباید در هم  م این که کمیتۀ بینرغ اظهار شده است که علی

های مکرری از اعضای کمیته دریافت شده است که در صورت حضور ورزشکاران  آمیزند، طی روزهای اخیر تماس

جدی برای یکپارچگی های زمستانۀ پارالمپیک شرکت نخواهند کرد و این تهدیدی  ها در بازی روس و بالروسی، آن

 ها خواهد بود. این رقابت

مارس خود تصریح کرده است که تحریم تمامی ورزشکاران روس موجه به  2مورخ  بیانیۀفدراسیون جهانی جودو در 

افزاید  های ورزشی شود تنها بر وخامت خشونت می که مانع شرکت ورزشکاران در رقابت رسد و هر تصمیمی نظر نمی

مدارانشان راجع به  گونه دخالت یا تأثیری در تصمیم سیاست و تصمیمی غیرمنصفانه نسبت به ورزشکارانی است که هیچ

 نمود. توان ورزشکاران را به سبب وقایعی که در جریان است، محکوم اند و نمی جنگ نداشته

الملل، به ویژه اصول منع توسل به زور و احترام به استقالل سیاسی و  رسد در ارتکاب نقض فاحش حقوق بین به نظر می

ها، تردیدی نیست )اگرچه هنوز این مجال فراهم نشده است تا این موضوع در مراجع قضایی  تمامیت سرزمینی دولت

الملل و حقوق بشردوستانۀ  های ارتکابی حقوق بین سایر نقض  ترتیب،المللی مورد رسیدگی قرار گیرد(. به همین  بین

های الزم و متناسب از سوی  المللی در مخاصمۀ جاری در اوکراین همواره محکوم است و شایسته است با واکنش بین

یت حاضر و اتخاذ المللی المپیک و پارالمپیک به وضع های بین المللی مواجه گردد. با وجود این، ورود کمیته جامعۀ بین

که  تواند آثار و تبعات دیگری  را نیز به دنبال داشته باشد. نخست، آن موضع به شرحی که در سطور پیشین گذشت، می

https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://www.paralympic.org/news/ipc-decline-athlete-entries-rpc-and-npc-belarus-beijing-2022
https://www.ijf.org/news/show/statement-of-the-international-judo-federation
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طرفی سیاسی باید به دنبال راهی برای جمع میان این دو ارزش بود؛ نه حفظ  در تزاحم میان آرمان توسعۀ صلح و اصل بی

طرفی  رسد وظیفۀ جنبش المپیک در ارتقای صلح باید در پرتو اصل بی ، به نظر مییکی و نقض دیگری. به دیگر سخن

طرفی  های ملی المپیک و پارالمپیک مکلف هستند ضمن حفظ کامل بی سیاسی تفسیر و اجرا گردد. در واقع، کمیته

ه است ورود نهادهای سیاسی خود در راستای توسعۀ صلح از طریق ورزش گام بردارند؛ چرا که تجربۀ تاریخی نشان داد

بسا اهمیت و ضرورت تنزیه دامن  های ورزشی بوده و هست و چه بارترین آفات فعالیت ورزشی به مسائل سیاسی از زیان

های  زدگی اقتضا دارد که نهادهای ورزشی حتی به صرف شائبۀ اختالط میان فعالیت ورزش از گرد سیاست و سیاست

 یاری از موضوعات اجتناب کنند یا حداقل بسیار محتاطانه گام بردارند.ورزشی و مسائل سیاسی، از ورود به بس

های نسبتاً شدید ورزشی علیه ورزشکاران دو  دوم، اقدام سریع نهادهای ورزشی علیه روسیه و بالروس و وضع تحریم

ورزشی المپیک سازد. در جریان تحریم  کشور یادشده، اتهام برخوردهای دوگانه را متوجه نهادهای ورزشی مذکور می

کشور و با وجود تجاوز شوروی سابق به افغانستان، کمیتۀ  ۶۰رغم وضع تحریم از سوی بیش از  مسکو، علی ۱۹۸۰

های مذکور اجتناب نمود. به  گیری و اقدام علیه شوروی سابق و پیوستن به جریان تحریم المللی المپیک از موضع بین

های بلوک شرق نپیوست و  انجلس نیز کمیتۀ المپیک به دولت لس ۱۹۸4 همین ترتیب، در جریان تحریم متقابل المپیک

تا کنون نیز مخاصمات نظامی متعددی میان کشورهای  ۱۹۸۰ها را مطابق مقررات دنبال کرد. از دهۀ  برگزاری رقابت

در های متجاوز منجر نگردیده است. حتی  یک به تحریم ورزشی دولت یا دولت مختلف رخ داده است، لیکن هیچ

های پارالمپیک سوچی به وقوع پیوست، در حالی که نیروهای روسیه،  در جریان رقابت 2۰۱4وضعیتی مشابه که در سال 

قعطنامۀ صلح المپیک مجمع عمومی مصوب خاک کریمه را اشغال کردند و اگرچه آن اشغال نظامی نیز نقض آشکار 

آمد، کمیتۀ ملی پارالمپیک ورزش روسیه و ورزشکاران روس را تحریم ننمود، اگرچه از دولت  به شمار می 2۰۱4

خودداری های پارالمپیک  ها در جریان رقابت روسیه درخواست نمود ضمن احترام به صلح المپیک، از ادامه درگیری

 .کند

المللی المپیک و پارالمپیک و سایر نهادهای ورزشی در تحریم ورزشکاران  های بین سوم آن که پذیرش اقدام کمیته

جدیدی را در ورزش  اند(، مجدداً باب مداران خود نداشته گیری یا اقدامات سیاست روس )که هیچ دخالتی در تصمیم

ها و اقدامات مشابهی را در مواجهه با  گیری جهانی خواهد گشود و نهادهای ورزشی مذکور را متعهد خواهد کرد موضع

های مشابه  رخدادهای احتمالی آتی نسبت به سایر کشورها نیز اتخاذ کنند؛ موضعی که پیش از این در وضعیت

شده است. این امر آغازگر ورود ناگزیر نهادهای ورزشی به مسائل سیاسی مخاصمات مسلحانه یا تجاوز نظامی اتخاذ ن

های ورزش جهانی در راستای مطامع و منافع سیاسی خود  ها را ترغیب خواهد کرد تا از ظرفیت خواهد بود و دولت

الملل، از جمله  های آشکار حقوق بین برداری نمایند. به دیگر سخن، اگرچه تقبیح و واکنش مناسب و مؤثر به نقض بهره

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/536/98/PDF/N1353698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/536/98/PDF/N1353698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/536/98/PDF/N1353698.pdf?OpenElement
https://time.com/15849/ukraine-sochi-paralympics-russia/
https://time.com/15849/ukraine-sochi-paralympics-russia/
https://time.com/15849/ukraine-sochi-paralympics-russia/
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طرفی سیاسی در ورزش  تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، مطلوب، پسندیده و بلکه ضروری است، حمایت از آرمان بی

های مختلف اقتضا دارد نهادهای ورزشی  جهانی و جلوگیری از تبدیل ورزش به ابزار فشارهای سیاسی از سوی دولت

هایی با احتیاط بسیار بیشتری عمل نمایند. به همین  واجهه با چنین وضعیتهای خود هنگام م گیری المللی در تصمیم بین

در چهلمین سالگرد تحریم المپیک  2۰2۰المللی المپیک، در جوالی  رئیس کنونی کمیتۀ بین  دلیل است که توماس باخ،

تحریم » دارد بیان می، به صراحت ۱۹۸۰ای ضمن اشتباه خواندن تحریم ورزشی روسیه در  مسکو، طی مصاحبه ۱۹۸۰

 ها هایی که در ورزش داریم و برای آن ورزشی به کلی مغایر با روح المپیک است. تحریم ورزشی با تمامی ارزش

 «.کنیم مغایر است ایستادگی می

های  طرفی سیاسی از گذشته تا به امروز یکی از چالش گفته میان آرمان توسعۀ صلح و اصل بی به هر تقدیر، چالش پیش

برانگیز در ورزش جهانی بوده و نمونۀ اخیر در مواجهه با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مجدداً این موضوع را به  بحث

 2۰22مارس  ۸زش جهانی بدل ساخته است. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال روسیه در تاریخ مسئلۀ روز ور

. ثبت نمود( CASخواهی خود علیه تصمیم فیفا و یوفا مبنی بر تحریم فوتبال روسیه را نزد دیوان داوری ورزش ) پژوهش

  خواهی به دیوان داوری ورزش علیه تحریم کمیتۀ ملی پارالمپیک روسیه نیز سابقاً از تصمیم خود مبنی بر پژوهش

. بنابراین، باید منتظر بود تا این موضوع برای خبر داده استهای پارالمپیک  ورزشکاران روس از شرکت در رقابت

ترین مرجع حقوقی ورزش جهانی مورد رسیدگی قرار گیرد و امیدوار بود دیوان داوری  نخستین بار از سوی عالی

اعمال رسیدگی و اتخاذ تصمیم  ی و برپایه موازین حقوقی و مقررات قابلورزش به دور از مالحظات و فشارهای سیاس

 در این خصوص بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olympics.com/ioc/news/ioc-president-thomas-bach-reflects-on-the-boycott-of-the-olympic-games-moscow-1980-40-years-later
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_8708_8709.pdf
https://paralymp.ru/en/press_center/news/official-information-en/rpc-press-release-following-ipc-governing-board-meeting-on-3-march/
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 هیروس ی فوتبالو باشگاه یمل یها میت ی تعلیقبرا وفایو  فایف بررسی توجیهات حقوقی

 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران -زهرا بازیازی سروستانی
 

به نوبه خود به راه های گوناگونی  شده است. کشورها یجهان ات شدیدموجب انتقاد نیاوکرا به هیروس یرقانونیتهاجم غ

ی شرکت های ها تیفعال قیشامل تعل یردولتیغ گرانیاکنش باز. ومتوسل شده اند هینهادها و افراد روس هیعل میتحرمانند 

 زشاز شرکت در ور یروس یها میورزشکاران و ت تیو ممنوع یفرهنگ یدادهایلغو رو ت،یمحکوم م،ی، تحرچندملیتی

 .است یالملل نیب یها

 یها میت»که  مبنی بر این صادر کردند یمشترک هیانیفوتبال، ب ییو اروپا یجهان یادهانه وفا،یو  فای، ف2۰22 هیفور 2۸در 

بر  میتصم نیا«. ها محروم شوند رقابت نیاز حضور در ا یتا اطالع ثانو ،یباشگاه یها میت ای یمل یها میاعم از ت ه،یروس

در  هیروس یو حضور باشگاه ها 2۰22 ورویزنان در  می، حضور ت2۰22 یبه جام جهان یابیراه یمردان برا میشانس ت

 گذارد. یم ریقاره تأث یباشگاه یرقابت ها

کرد. (CAS)  شورز یدر دادگاه داورمبنی بر تعلیق این تصمیم  ردنظیخواست تجددر( (FUR هیفوتبال روس هیاتحاد

 کرده است: ئهارا تیممنوع نیا هیعل لیخود سه دل یرسانه ا هیانیدر ب اتحادیه فوتبال روسیه 

 نداشتند.  هیروس قیتعل یبرا یقانون یمبنا چیه وفای/فایف (۱)

 ارائه دفاع نقض شد. و یبرا FUR یحق اساس (2)

 . این دو نهاد میتوانستند اقدامات محدودکننده کمتری را برای این کشور در نظرگیرند (۳)

 تحریم های خود علیهدر دفاع از  وفای/فایکه ممکن است توسط ف یقانون هیاستدالل ها و توج نیدر مورد ادر ادامه ،  

 CAS)) دادگاه داوری ورزش تیشود، به همراه بحث در مورد صالح ( استفادهCASداوری ورزشی ) دادگاهدر  روسیه

 بحث خواهیم کرد. قابل اجرا نیو قوان

 (CASصالحیت دادگاه داوری ورزش )

مجموعه  کیبه عنوان  ۱۹۸4باشد، از سال  یم سیکه مستقر در لوزان سوئ نهاد مستقل است کی دادگاه داوری ورزش

شود  یم دهینام یاختالفات یعال وانیداشته که  به عنوان د تیفعال یدر حوزه حقوق ورزش یالملل نیو مرجع ب یتخصص

به  وفایاساسنامه  ۶2ماده  ۱بند و  فایاساسنامه ف ۵۷ماده . کند یحل و فصل م یداور قیطر را از یکه اختالفات ورزش

CAS دیدادگاه تجد تیدهد. صالح یرا م وفایو  فایف ماتیدر مورد تصم دنظریبه درخواست تجد یدگیرس تیصالح 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/sanctions-boycotts-west-response-russian-invasion-ukraine
https://www.bbc.com/sport/60568139
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/decisions-taken-concerning-fifa-world-cup-qatar-2022-tm-qualifiers
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_8708_8709.pdf
https://www.bbc.com/sport/football/60607645
file:///D:/فایلهای%20انجمن/barnamehaye1400/barnamehay%201400/سمپوزیوم%20میانجیگری/Introduction%20to%20the%20Court%20of%20Arbitration%20for%20Sport%20(CAS)%20&%20the%20Role%20of%20National%20Courts%20in%20International%20Sports%20Disputes,%20An%20Symposium/Louise%20Reilly/2012
https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf
https://documents.uefa.com/v/u/OsXl2S7PUiUKy7gCop4Q5w
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 میمتعاقب تصم ایبا ورزش مرتبط باشد و ثان میمستق ریغ ای میاست که اوال موضوع آنها مستق یا یظر در خصوص دعاون

قرار   یرا مورد بررس ییدعوا ،یورزش یکننده به دعاو یدگینهاد رس کی یعنیبه وجود آمده باشند  یورزش ینهاد

 یدگیرس یبرا (CAS) موضوع به دادگاه  نیصورت ا نیر اد دینمایاعتراض م یبه را یدعو نیاز طرف یکیداده است و 

هر  یریگ میتصم یارگان ها نیوفا، باالتری ییاجرا تهیو کم فایف یتوسط شورا هیروس قیتعل میتصم. ارجاع خواهد شد

 را دارد. هیروس قیتعل میدر مورد تصم دنظریبه درخواست تجد یدگیرس تیصالح CAS ن،یدو نهاد، اتخاذ شد. بنابرا

 قانون قابل اجرا 

 یقانون مقررات ،یمطابق مقررات قابل اجرا و به طور فرع» دیکه اختالفات با دارد یمقرر م شمرتبط با ورز یقانون داور

خواهد بود  وفایو اساسنامه  فایمورد، اساسنامه ف نیقابل اجرا در ا مقررات. شود یریگ میتصم «نیانتخاب شده توسط طرف

 2بند  ۵۶ماده قابل اجرا همانگونه که به صراحت در  یدهند. قانون فرع یم لیقابل اجرا را تشک یقانون اصلدو که 

 اتحادیه فوتبال روسیه نکهیخواهد بود. با توجه به ا سیآمده است، قانون سوئ  وفایاساسنامه  ۶4ماده و  فایاساسنامه ف

FUR))  حقوق بشر،  یپرونده مستلزم اعمال اصول کل نی، اخود است ینقض حقوق اساس یمدععضو  کیبه عنوان

 است. CASدر  جیرا هیرو کیاست که  یالملل نیبحقوق و  ییحقوق اروپا

نقطه »داد که  حیتوض Club Raja Casablanca v FIFA ،CAS) پرونده باشگاه روجا کازابالنکا )در به طور مثال،

به  یشکاف وجود داشته باشد، داور انحصار نیقوان نیکه در ا یخواهد بود. تا حد فایاساسنامه مربوطه ف ل،یشروع تحل

است که در  یزیچ ناز حقوق بشر حداقل معادل آ تیاز حما ی)که به هر حال منعکس کننده استاندارد سیقانون سوئ

 وفایو  فایف نیقانون قابل اجرا قوان ن،ی. بنابرا«ر گنجانده شده است( متوسل خواهد شدحقوق بش ییاروپا ونیکنوانس

 شده است. لیالملل تکم نیحقوق ب یو اصول کل سیسوئ نیخواهد بود که توسط قوان

 مبنای قانونی فیفا و یوفا برای تعلیق روسیه

عضو را مطابق با  یتوانند انجمن ها یم (SGBs) حاکم بر ورزش یکه نهادهااعالم میدارد  دادگاه داوری ورزشی 

 قیتعل یبرابه فیفا را  یحیقدرت صر آنچنان فایمسلماً، اساسنامه ف . کنند میتحر یعموم یقابل اجرا و اصول قانون نیقوان

به طور موقت ... »دهد تا  یاجازه م فایاساسنامه به ف ۱۶کند. ماده  ینماعطا  ملی مربوطه دولتاقدامات  لیبه دل میت کی

 رایکند ز هیماده تک نیبه ا فایاست ف دیحال، بع نیبا ا«. کند قیکند، تعل یرا که به شدت تعهداتش را نقض م یعضو

توسل  لیبه دل اتحادیه فوتبال روسیه وان گفتپس نمیت است زیمتما هیاز دولت روس یاز نظر قانون اتحادیه فوتبال روسیه

 تعهدات خود را نقض نکرده است. ،روسیه به زور و تهاجم غیر قانونی او

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2021__EN_.pdf
https://www.bbc.com/sport/football/60607645
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Human_Rights_in_sport__CAS_report_updated_31_03_2021_.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/6345.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2433.pdf
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 یها فوتبال در پرتو ارزش یارتقا یبرا فایاساسنامه که شامل هدف ف بند الف 2ممکن است به ماده  فای، فمقابلدر 

( احترام گذاشتن ۱مرتبط باشد: ) ریبه موارد زمیتواند  فاید.تعهد فکن هیو بشردوستانه آن است، تک یبخش، فرهنگ وحدت

(. 4از مردم )ماده  یگروه ایکشور  کی هیعل ضی( عدم تبع2(. )۳)ماده  یالملل نیحقوق بشر شناخته شده ب جیو ترو

از  یعنوان بخش(. به ۵اهداف بشردوستانه )ماده  یعضو و در جامعه برا یانجمن ها نیارتقاء روابط دوستانه ب( ۳)و

 نهیسازمان ملل در زم یاصول راهنما"متعهد شده است که به حقوق بشر مطابق با  نیهمچن فایف ،فیفا حقوق بشر استیس

 نهاد نیاحترام بگذارد. ا  guiding principles on (business and human rights) "تجارت و حقوق بشر

 و کاهش اثرات نامطلوب حقوق بشر کرده است. یدگیرس ،ییخود را ملزم به شناسا

 یمبنابه خطر افتاده است،ها نفر  ونیلیبر حقوق م تجاوز روسیه  نامطلوب ریتأث درپرتوشردوستانه که تعهدات ب نیا

در  ربه حضو هیکند که اگر روس یاحتماالً استدالل م فایکند. ف یفراهم م FUR هیاقدام عل یبرا فایف یرا برا یقانون

 کیالمپ یالملل نیب تهیبه درخواست کم تواند یم نیهمچن افیافتد. ف یبه خطر م هداتاهداف و تع نیفوتبال ادامه دهد، ا

(IOC) حاکم بر ورزش  یاز نهادهاSGB)) درخواست کند هیتکها  ورزشکلیه در  هیاز حضور روس یریجلوگ یبرا .

IOC  را قبل از  کیآتش بس المپ سازمان ملل متحد یمجمع عمومبود.  هیتوسط روس کینقض آتش بس المپبر اساس

و بعد  نیدر ح( موافقت کردند که قبل، هیسازمان ملل متحد )از جمله روس یهمه اعضا جهیب کرد، در نتیتصو کیالمپ

ادامه داشته باشد. نقض آتش بس  2۰22مارس  2۰رفت آتش بس تا  ی. انتظار مخصومت نشوند ریدرگ کیاز المپ

 باشد. فایف یبرا یگریمشروع د نهیتواند به عنوان زم یم IOCو درخواست  هیتوسط روس

 فایکه ف اساسی هنوز باقی میماندفراهم کند، اما سوال  هیروس هیاقدام عل یبرا یاساس ییممکن است مبنا نیکه ا یدر حال

 یمانده شورا یباق اراتیتوان در اخت یکند؟ پاسخ را م میرا تحر شیملت و باشگاه ها کیدارد تا کل  اریاز کجا اخت

 تیمسئول طهیکه در ح فایبه فبه تمام مسائل مربوط » فایف یکه شورا دارد یم رراساسنامه مق ۳4ماده  ۱2. بند افتی فایف

هم ارجاع  فایف تیمقررات حاکم بهممکن است  شتریبهمچنین برای استناد «. خواهد کرد یدگیرس ستین یگرینهاد د

 نیدهد. ا یشرح م لیرا به تفص فایف یشورا فیو وظا اراتیاخت ،FGR)ی فیفا )تیحاکم( مقررات 2) ۸. ماده داده شود

از جمله در مسائل  فایف یکل یفوتبال بپردازد و استراتژ «یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس تیوضع»به  ددار فهیسازمان وظ

  کند. فیرا تعر یاسیس

 که  یدر صورت دارد یاساسنامه خود اتخاذ کند که مقرر م ۸اده ()د( م۳را با توسل به بند ) فایاستدالل ف تواند یم وفای

ممکن است بر  نیهمچن وفایممکن است حذف شوند. نیز عضو  یها هیحذف شده باشد، اتحاد فایتوسط فعضوی 

()ب( و)م((. ۱)2کند )ماده  هیتفاهم است، تک وصلح  هیفوتبال در روح یو ارتقا فایبا ف یاهداف خود که شامل همکار

https://digitalhub.fifa.com/m/1a876c66a3f0498d/original/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r-pdf.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce
https://undocs.org/Home/Loader?FinalSymbol=A%2FRES%2F76%2F13&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=True
https://olympics.com/ioc/news/un-general-assembly-adopts-olympic-truce-for-beijing-2022
https://olympics.com/ioc/news/un-general-assembly-adopts-olympic-truce-for-beijing-2022
https://digitalhub.fifa.com/m/50d9e7969b79704e/original/h3i41a7kg1nfuopfhbtt-pdf.pdf
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. «ابدیداند به اهداف خود دست  یکه مناسب م یهر اقدام یبا اجرا»دهد که  یرا م اریاخت نیا وفای( اساسنامه به 2)2اده م

که در  یتکند تا در مورد موضوعا یاعطا م وفای ییاجرا تهیرا به کم یا ماندهیباق اراتیاخت ۶۵ماده  ن،یعالوه بر ا

 کند. یریگ میتصم« بر اساس حق و عدالت» ای فایات مربوطه فمطابق با مقرر ستند،یاساسنامه مشمول آن ن

در تعهدات آنها به اهداف  یقانون یمبنا یدارا اتحادیه فوتبال روسیه تیدر حق عضو وفای/فایمداخله ف ن،یبنابرا

 .، داردتعهداتشان یاجرا یها برا میاعمال تحر یآنها برا ماندهیباق اراتیبشردوستانه و اخت

 W« )نقض باشد تیمتناسب با جد دیشدت مجازات با»که  کند یم جابیا CAS ییقضا هیو رو یالملل نیب یاصول حقوق

v FEI بال روسیهاتحادیه فوت باشد.می  یجرم ضرور شدتبا  مطابقت به هدف و دنیرس یبرا دیمجازات با .(۳۱، بند 

 میتصم نیاز ا شیپ فایرا انتخاب کند. ف یاقدامات محدودکننده کمتر توانست یم وفای/فایممکن است استدالل کند که ف

 یو بدون استفاده از نمادها هیروس یبه جااتحادیه فوتبال روسیه  اجازه دهد با نام هیروسبه  ه،یگرفته بود با اقدامات اول

آنها را مجبور به اعمال  نیکرد که تجاوزات مداوم در اوکرا دناستدالل خواه وفای/فایدر مسابقات شرکت کند. ف یمل

 تیمحرومدولت،  تیتحت حما نگیدوپ لیبه دل یو ورزشکاران روس ها میت ن،یاست. عالوه بر اکرده  دیمجازات شد

 یدهد تا به عنوان ب یاجازه م یروس یها میبه ت تیممنوع نی. اکنند یم ی( را سپر2۰22در دسامبر  ی)منقض دو ساله

 ن،یاست. بنابرا نگیفاحش تر از دوپ اریکشور مستقل بس کیتهاجم به  د،یبقات شرکت کنند. بدون تردطرف در مسا

 یخود برا دیاز صالحد وفای/فایتوان گفت ف یباشد. با توجه به وخامت اوضاع، م دتریشد اریبس دیمؤثر با میتحر کی

 اراتیدر اعمال اخت فایاست استدالل کند که ف ممکن اتحادیه فوتبال روسیهکامل استفاده کرده اند. قیتعل کیاعمال 

در  گرید یرا ذکر کند که کشورها ی. ممکن است مواردعملکرده استها ناسازگار  میخود در هنگام اعمال تحر

فوتبال  ونیفدراسدر  CAS میتصم اما تعلیق در مقابل آنها اجرا نشد مشابه افراط کرده اند یها تیفعال ایاستفاده از زور 

خواسته بود  فایاز ف نیفوتبال فلسط ونی. فدراسبه طور اجمالی پاسخ فیفا را در این مورد بدهدممکن است  فایو ف نیفلسط

 نیکه ا یکند و در صورت قیشدند تعل یذارگ هیپا یاشغال یها نیرا که در سرزم یستیونیصه میفوتبال رژ میکه شش ت

اما شورای فیفا این موضوع را ازدستور کارکنگره خارج  شود. قیتعل دیبا یستیونیصه میفوتبال رژ ونیفدراس فتد،یاتفاق ن

کرد. فدراسیون فلسطین به دنبال این حرکت، شکایت خود را به دادگاه داوری ورزش برد. فدراسیون فلسطین در بیانیه 

 لیتشک میت فایعضو ف گرید یحق ندارند در کشورها هیاتحاد نیعضو ا یکشورها فا،یه موجب قانون فاعالم کرد ب خود

و این کار فیفا مصداق زیر پا گذاشتن  خود شرکت دهند یداخل یها یداده و آنها را بدون اجازه کشور مقابل در باز

را به  نیو فلسط لیدر رابطه با اختالف اسرائ میر عدم اعمال تحرب یمبن فایف میتصمفلسطین پرونده،  ایندر اساسنامه است.

( ۱۱۱بود )بند  فایف یشورا دیاز صالحد نمونه ایها  میامتناع از اعمال تحر نکهیا انیبود. دادگاه با ب دهیچالش کش

https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/246.pdf
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-the-fifa-council-takes-initial-measures-with-regard-to-war-in
https://www.bbc.com/sport/olympics/55349156
https://www.bbc.com/sport/olympics/55349156
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5166,%205405.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5166,%205405.pdf
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 تیبرخالف مسئول معناست که نیبه ابا وجود این، به نظر نویسنده، این تصمیم دادگاه داوری  را رد کرد.تجدید نظر 

و خود این مصداق  دهد یغصب شده ادامه م یها نیاز فوتبال در سرزم تیو اساسنامه خود، به حما یحقوق بشر یها

تصمیم  ،در روسیه تیضعوبا توجه به شدت  بارز نقض اساسنامه فیفا و دادگاه داوری ورزش و حقوق بشر است. اما 

 بوده است.و متناسب  یضرور قیتعل در خصوص وفای/فایف

است  دیرا نقض کرده است، بع افراد یها حقوق اساس قیتعل نکهیبر ا یمبن FUR یادعابا توجه به همه این استدالالت، 

 . (اینجاو  اینجا)همانطور که در مورد درخواست دستور موقت نیز چنین شد:  ردیقرار گ توجهمورد  CASکه در مقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/8708_Reasoned_OPM__publication_.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/8709_reasoned_OPM__publication_.pdf
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 یالملل نیب یسازمان ها یریالملل؛ موضع گ نیحقوق ب یدر ترازو یورزش یها قیها و تعل میتحر

 نیمتعاقب بحران اوکرا هیروس هیعل یورزش یو فرامل

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -کوثر طالبی اسفندارانی
 

، 2۰2۰به دلیل حمله نظامی به اوکراین در آستانه برگزاری پارالمپیک زمستانی  را روسیه المپیک، المللی بین کمیته

 های بازی شروع از قبل روز هفت المپیکی بس . آتشدانستیه به رعایت آتش بس المپیکی ناقض تعهد دولت روس

 متحد ملل سازمان قطعنامه المپیک، بس دارد. آتشالمپیک ادامه  های بازی اتمام از پس روز آغاز و تا هفت المپیک

 سال ۱4 در روسیه شود، توسط می حمایت پارالمپیک و المپیک بازی هر از پیش کشورها از زیادی تعداد توسط که

 حمله روسیه به کریمه ،2۰۰۸ پکن تابستانی های بازی طول در گرجستان به روسیه ؛ حملهاست شده نقض بار سه گذشته

 .2۰2۰زمستانی پکن  پارالمپیک های آستانه بازی در با حمله به اوکراین اکنون و 2۰۱4خالل المپیک سوچی  در

 فعاالنه که صورتی در دولت متبوعشان تصمیمات خاطر به را ارانورزشک تا متعهد است المپیک جنبش از سوی دیگر،

لکن با توجه به شرایط فعلی و بحران اوکراین، کمیته بین المللی المپیک با . محروم نسازد نمی کنند، شرکت آن ها در

 کنند،شرکت  ورزشی رویدادهای در توانند می بالروس و روسیه ورزشکاران که حالی چالشی جدی مواجه است. در

در همین راستا  .شوند از شرکت در این رویدادها محروم می کشورشان به حمله دلیل به اوکراینی ورزشکاران از بسیاری

 و ورزشی روسیه های تیم  تعلیق به اقدام ورزش بر حاکم المللی  بین نهادهای المپیک، المللی بین کمیته پیشنهاد به

نمودند. لکن به منظور  لغو امتیاز میزبانی رویدادهای ورزشی این دو کشور و المللی بین  مسابقات در شرکت از بالروس

رعایت حق شرکت در مسابقات، ورزشکاران این دو کشور می توانند با پرچم کمیته بین المللی المپیک در رویدادهای 

 .شرکت کنندورزشی پیش رو 

 جهانی،عرصه  در حضور قرن یک از بیش طی بشری، جهانی فرهنگ یعرصه در مقبول فعالیتی با المپیک، نهضت

ها را  جهانی شدن به تدریج انحصار حاکمیت سرزمینی دولت. است یافته الملل بین روابط و حقوق در ایویژه  جایگاه

منازع یک سرزمین ها حاکمان بالها را مجبور به پذیرش نظم نوینی می کند. دیگر تنها دولت  به چالش کشیده و دولت

 و شناخته رسمیت به المللیبین  نهادهایی عنوان به را المپیک نهضت به وابسته هایسازمان  ها،. بنابراین دولت نیستند

 . اندپذیرفته  ورزش المللبین حقوق حوزه در ورزشی قوانین عنوان به را المپیک منشور قواعد و اصول

حد در راستای ایجاد و حفظ صلح میان ملل متمدن و مردم جهان است. برافراشتن اهداف المپیک مانند سازمان ملل مت

پرچم سازمان ملل در تمام مسابقات ورزشی المپیک یادآوری قابل رویت اهداف مشترک بین سازمان و کمیته بین 

https://www.nytimes.com/2022/02/28/sports/olympics/international-olympic-committee-russia-belarus.html
https://www.abc.net.au/news/2022-03-01/russia-ukraine-ioc-places-politics-above-right-to-compete/100871876
https://www.abc.net.au/news/2022-03-01/russia-ukraine-ioc-places-politics-above-right-to-compete/100871876
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/


 

 

 
007 

 

. ورزش جزء حقوق بشر است و هر فردی باید با توجه به امکانات ورزشی، بر اساس نیاز خویش است المللی المپیک

 ورزش کند.

 و گاهی هم ورزشکاران در ها دولت جانب از هاتحریم بازی  ورزشی، شاهد در بسیاری از مسابقات و رویدادهای

ایم.  یل سیاسی و یا نقض حقوق بشر بودهبرخی رفتارها، اغلب به دال اعتراضی و برای اعالم مخالفت با واکنش

 است ممکن هرچند .باشند کشور دو میان نارضایتی بیان برای مؤثر ایواسطه  توانندمی  المللیبین  ورزشی رخدادهای

 تحریم اما شود، هدف در کشور فقر و بیکاری باعث و باشد ملل سازمان قطعنامه نیازمند اقتصادی تحریم های تحمیل

-می تحریم را المپیک های بازی دالیل سیاسی به گاهی ها دولت. ندارد احتیاج مجوزی چنین به ورزشی رخداد یک

 .کنند

توان به می  ها بر اساس مالحظات سیاسیاز موارد کاربرد اهرم تحریم در چارچوب اهداف و سیاست خارجی دولت

در  آفریقایی کشور 2۰طرف  از مونترال ۱۹۷۶ المپیک هایبازی  ملبورن، تحریم ۱۹۵۶های المپیک  تحریم بازی

کشور از جمله  ۶۵ طرف از مسکو ۱۹۸۰ المپیک هایبازی ها، تحریم رقابت این در نیوزیلند حضور اعتراض به

 هایبازی  افغانستان، تحریم به شوروی جماهیر اتحاد ۱۹۷۹ سال هحمل به اعتراض جمهوری اسالمی ایران و انگلستان در

اتحاد جماهیر شوروی وکل بلوک شرق به جز رومانی و کوبا به همراه جمهوری  طرف از لس آنجلس ۱۹۸4 المپیک

و حقوق بین اسالمی ایران که به دلیل مسائل امنیتی اتفاق افتاد، اشاره کرد. )کوثر طالبی اسفندارانی، حاکمیت دولت ها 

 (۸۳، صص ۱۳۹۹الملل ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

المللی المپیک و  ورزشی مانند کمیته بین المللیای و بین  ها و نهادهای منطقهاز سوی دیگر در برخی از موارد سازمان 

حقوق بین الملل عام، حقوق  رفتارهای خارج از اصول پذیرفته شده به واکنش در المللی ورزشی،های بین  یا فدراسیون

عضویت نهادهای ورزشی کشور  ، اقدام به تعلیقلکس اسپورتیوابین الملل بشر و یا نقض تعهدات خاص حقوق عرصه 

 .کنندخاطی می

به تعلیق و اخراج کمیته  توان ورزش می المللیبین  نهادهای اهداف چارچوب در بازدارنده کاربرد این اهرم موارد از

 کمیته عضویت میالدی به دلیل شکل گیری نظام آپارتایدی، تعلیق ۱۹۹2تا  ۱۹۶4 سال جنوبی از ملی المپیک آفریقای

میالدی به دلیل حاکمیت دولت طالبان، تعلیق عضویت کمیته پارالمپیک  2۰۰2تا  ۱۹۹۹ سال از افغانستان لمپیکا ملی

از سال  متعاقب دوپینگ سازمان یافته به دستور دولت روسیه، تعلیق کمیته المپیک کویت 2۰۱۶روسیه از پارالمپیک ریو 

ی المپیک اشاره کرد. )کوثر طالبی اسفندارانی، حاکمیت دولت به دلیل مداخله دولت در امور کمیته مل  2۰۱۹تا  2۰۱۰

 (۸4، ص ۱۳۹۹ها و حقوق بین الملل ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525587
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525587
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525587
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
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در این قضیه نیز، پیش از اتخاذ تصمیم به تعلیق تیم های ورزشی دولت های روسیه و بالروس از سوی کمیته بین المللی 

لی نظیر فیفا و یوفا اقدام به تعلیق فدراسیون های ملی دولت های روسیه و بالروس المپیک، فدراسیون های بین المل

المللی ورزشی پرداخت. این نهادها عامالن غیردولتی  های بیننیز الزم است به ماهیت فدراسیون  . در این راستاکردند

های ورزشی از جمله برگزاری مسابقات های مربوط به هر یک از رشته  هستند که مسئولیت مدیریت و انجام فعالیت

گیری در ترین مرجع تصمیمداشته و عالی های المپیک را در سطح جهان برعهده جهانی و همکاری در برگزاری بازی

المللی را به رسمیت های بین  المللی المپیک این مرجعیت فدراسیون باشند. کمیته بینهای ورزشی می  هر یک از  رشته

 تعریف نموده است. فصل سوم منشور المپیکها را در شناخته و نقش آن 

 این. اندشده  متمرکز حقوقی مقررات بر ایفزاینده  طور به ورزشی المللیبین  های فدراسیون ورزش، شدن جهانی با

 خود تشکیالت و بوده مقررات و قوانین مجموعه دارای هاآن . کنندمی  اداره و کنترل را المللیبین  ورزش ها،سازمان 

 پیامدهای یا و داشته بازیکنان کاری وضعیت بر عمیقی تأثیرات تواند می که کنندمی  اتخاذ تصمیماتی و دارند را

 .نیستند وابسته ملی های دولت به و هستند خودمختار های سازمان هاآن . باشد برداشته در را مهمی اقتصادی

ها تنظیم قوانین و  کنند. وظیفه اصلی آن المللی در راستای تحقق اهداف نهضت المپیک تالش میهای بین  فدراسیون

باشد. در این مسیر با هرگونه دخالت دولت برای اعمال  ورزشی و نظارت بر اجرای درست آن می مقررات هر رشته

-های بین  ها موفق به نفوذ در عرصه ورزش شوند، فدراسیونو در صورتی که دولت  کنند هایش برخورد می سیاست

کنند.  های ملی می ها اقدام به تعلیق و یا محرومیت فدراسیون المللی به عنوان اهرم فشار برای عقب نشینی دولت

باید در مسیر مشخص شده از سوی  ها هستند والمللی در داخل کشورهای بین   های ملی نماینده فدراسیونفدراسیون 

 المللی خود حرکت کنند.های بین   فدراسیون

با مصون نبوده است. هرچند در مواردی محدود  و تعلیق ها از وضع رژیم تحریم هاهیچ گاه  دنیای ورزشدر واقع، 

رویه دولت ناقض بوده دلیل نقض کرامت انسانی و آپارتاید سیستماتیک، شاهد تغییر  ورزشی بهو تعلیق تحریم اعمال 

و تعلیق  می باشد، به خصوص در زمانی که وضع تحریم ها مطرح این دسته اقداماتبودن قانونی  چنان بحث ایم، اما هم

عنوان ابزاری برای جلوگیری از  هورزشی ب و تعلیق های عجین شده باشد. تحریم ها ی ورزشی با چاشنی سیاستها

 .بب محدود شدن حقوق بشر و در برخی مواقع حتی نقض آن می گرددس نقض حقوق بنیادین بشری، خود نیز

با توجه به آنچه گفته شد، دلیل تحریم و تعلیق تیم های ورزشی کشورهای روسیه و بالروس، نقض تعهد این دو کشور 

المللی المپیک بوده و با توجه به اینکه کمیته بین «لزوم برقراری آتش بس در زمان برگزاری مسابقات المپیک»مبنی بر 

داند، ادعای دخالت در راستای حفظ استقالل خود صالحیت حل اختالفات ورزشی را منحصراً در اختیار خود می

 للی ورزش در عرصه سیاست قابل طرح و دفاع نخواهد بود. نهادهای بین الم

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter200300e.pdf
https://www.entsportslawjournal.com/article/id/693/
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
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آنچه در این مرحله قابل توجه است، دیالکتیک نظرات مخالفان و موافقان نسبت به موضع گیری سازمان ها و نهادهای 

ن بین المللی ورزشی و در رأس آن ها کمیته بین المللی المپیک است. نخستین استدالل مخالفین، زیرپا گذاشته شد

است. استدالل بعدی این گروه نقض حقوق بشر ورزشکاران « جدایی ورزش از سیاست»مبنی بر  لکس اسپورتیواادعای 

 با طرفی بی اصل این دو کشور متعاقب سیاست گذاری دولت های متبوعشان است. پیرو تزاحم پیش آمده میان رعایت

بشر است. با وجود مخالفت های جدی با  ی حقوق که همانا تحقق و ارتقا المپیک، منشور از دیگری اساسی اصل

 حمله به واکنش در ورزش بر حاکم المللی بین نهادهای توسط شده انجام رویکرد کمیته بین المللی المپیک، اقدامات

 هبلک نیستند، اهداف سیاسی به دستیابی دنبال به این نهادها زیرا .دارد مطابقت ورزش طرفی بی اصل با اوکراین به روسیه

در همین راستا کمیته بین المللی المپیک امکان حضور ورزشکاران این دو کشور  .هستند المپیسم هدف تحقق دنبال به

ی پیش رو تحت لوای تیم های بی طرف فراهم آورده است. استدالل دیگر مخالفان مبنی بر این را در رویدادهای ورزش

واقعیت که سازمان های بین المللی ورزشی در وضعیت های مشابه مسبوق بر این زمان، چنین موضعی را اتخاذ نکرده 

برخورداری از حمایت  مستحق آن اعضای سایر که زمانی گذشته، در ورزش اند. حقیقت این است که گرچه در جامعه

بودند، اقدامات مقتضی صورت نگرفته است، این امر نمی تواند دلیلی مبنی بر نقض تعهد بی طرفی سازمان  مشابه های

 . شود قلمدادهای بین المللی ورزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://codozasady.pl/en/p/the-russia-ban-and-the-principle-of-neutrality-of-sport
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 تحریم های اقتصادی علیه روسیه و داوری تجاری بین المللی

 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و کارشناس مترجمی انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبایی - سیما غفاری

 

 4ویژه بند  به الملل بین حقوق بر حاکم نقض های پیاپی اصول بنیادین م نظامی روسیه به اوکراین،حدود دو ماه از تهاج

 این به تحوالت این وجود، این با. میگذرد  اوکراین در کالن تحوالتی بروز درنهایت و منشور سازمان ملل متحد 2ماده 

 یک مثابه به ها تحریم این اعمال. است داشته بدنبال روسیه بر را شدیدی تحریم های اقتصادی وضع و نشده ختم موارد

بسیاری  بر بلکه آن، صنایع و اقتصاد و روسیه بر تنها نه عمل، به گفتگو مرحله از دیپلماسی بردن فراتر جهت فشار ابزار

از ابعاد دیگر در صحنه بین المللی اثرات و پیامدهای میان مدت و بلند مدتی به بار خواهد آورد. در این نوشتار، نویسنده 

بر آن است تا اختصارا به آثار تحریم های اقتصادی و محدودیت هایی که اخیرا علیه روسیه از سوی ایاالت متحده 

و اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا وضع شده است، بر حوزه داوری تجاری بین امریکا 

المللی بپردازد. بدیهی است زین پس بسیاری از مراکز و نهادهای داوری مالحظات و تدابیر ویژه ای در خصوص 

اصالحات  ایند. در ادامه در این نوشتار به تحلیلاختالفات و پرونده های کالنی که یک طرف آن روسی است، اتخاذ نم

 خواهیم المللی بین تجاری داوری عرصه بر آن آثار و  2۰2۰اخیر قانون آیین دادرسی تجاری روسیه در ژوییه 

به نفع طرف  2۰۱4اوکراین در سال  تحوالت پی در ها تحریم از یا پاره اعمال از پس سال شش که قانونی پرداخت؛

 روسی و از سوی پارلمان روسیه اصالح شد.

به عنوان نکته مقدماتی شایان ذکر است که در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا بخش ویژه ای به موضوع تحریم ها 

(. اعمال اینجاعلیه روسیه بروز رسانی شود ) اختصاص داده شده است تا اطالعات مربوط به بسته های متفاوت تحریمی

این محدودیت ها و تحریم ها علیه روسیه، اشخاص روسی و نهادهای وابسته به دولت روسیه، موجب مسدود شدن 

( و همچنین محدودیت های رفت و آمد و تجارت شده است. اعمال محدودیت Asset Freezeکالن )دارایی های 

 در انتقال وجوه بالقوه بر روند پرداخت به/ از مراکز داوری نیز اثرگذار خواهد بود.

ده اخیر به بیانی ساده تر، چنانچه یکی از طرفین اختالف )موافقت نامه داوری( تحت شمول و هدف تحریم های وضع ش

باشد و یا آنکه دارای وابستگی سازمانی به نهادهای روسی تحت تحریم باشد، وی نخواهد نتوانست از محل دارایی های 

خود واقع در کشور تحریم کننده، وجهی منتقل کرده و یا هزینه های جریان داوری را بپردازد؛ مگر آنکه از مراجع ذی 

دریافت نماید. برای مثال، پیشتر به دنبال بروز ناآرامی ها در اوکراین در « مجوزی خاص»صالح در کشور تحریم کننده 

 یمتحر لیست سوی از حقوقی خدمات پرداخت درخصوص مقررات اتحادیه اروپا از سوی روسیه، حسب 2۰۱4سال 

حادیه اروپا مختار بود برخی از دارایی های مسدود شده نهادهای تحت تحریم روسیه را ات عضو دول روسیه، شدگان

https://www.linkedin.com/in/sima-ghaffari-455b42119/
https://www.linkedin.com/in/sima-ghaffari-455b42119/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://www.statista.com/statistics/1293589/eu-sanctions-against-russia/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079219
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079219
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079219
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=EN
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آزاد نمایند؛ مشروط برآنکه احراز شود وجوه و دارایی های مربوطه انحصارا جهت پرداخت هزینه های حقوقی و 

پس، مراکز داوری به طور جامع در طی فرایند و خدمات حقوقی متعارف صرف خواهد شد فلذا به نظر میرسد زین 

جریان رسیدگی داوری بررسی نمایند که طرفین اختالف در پرونده، تحت شمول تحریم های اقتصادی قرار نگرفته 

 در  (VIAC، مرکز داوری بین المللی وین )برای مثال نباشند و یا در مالکیت و کنترل نهادهای تحریم شده نباشند.

( بررسی همه جانبه compliance) ها تحریم لیست با انطباق نیز و اختالف موضوع و داوران طرفین، هویت خصوص

به عمل می آورد تا احراز نماید آیا پرونده طرح شده در این مرکز ذیل رژیم تحریم های روسیه قرار میگیرد یا خیر. این 

بررسی ها در مقاطع مختلف داوری و خصوصا پیش از انتقال وجه صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها 

 ۱۰ ماده SCC)  ذار نباشد. این مرکز و نیز مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلماثرگ پول انتقال  نقل و  ختبر پردا

بیشتری در خصوص خود و  از طرفین اختالف میتوانند درخواست نمایند که جزییات و اطالعات (داوری قواعد

نهادهای وابسته به ایشان ارایه نمایند. این احتمال نیز وجود دارد که مراکز داوری آسیایی )ازجمله مرکز داوری بین 

( در این قبیل اختالفات با اقبال بیشتری SIAC سنگاپور المللی بین داوری مرکز یا  HKIACالمللی هنگ کنگ

مواجه شوند؛ چراکه تاکنون محدودیت یا تحریم شدیدی از سوی هنگ کنگ یا سنگاپور علیه روسیه وضع نشده است 

 تا به تناسب آن، داوری و آرای داوری را تحت الشعاع خود قرار دهد.

 نامه های داوریآثار تحریم های وضع شده علیه روسیه بر موافقت 

( اصالحات گسترده ای اعمال Arbitrazh) قانون آیین دادرسی تجاری روسیه در 2۰2۰شایان ذکر است که در سال 

متعاقب آن، اعمال پاره ای از و  2۰۱4شده است. این اصالحات به دنبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال 

محرومیت ها و تحریم بر روسیه صورت پذیرفت. یکی از این اصالحات ناظر بر گسترش صالحیت محاکم و دادگاه 

اصالحی درجهت کاهش پیامدهای تحریم ها بر طرف روسی است. با این توضیح  24۸های تجاری روسیه حسب ماده 

صالحیت مطلق جهت رسیدگی به اختالفاتی خواهند بود که یکی از که در برخی شرایط خاص، این محاکم واجد 

طرفین آن )طرف روسی( تحت شمول تحریم های اقتصادی علیه روسیه قرار گرفته باشد و یا به طور کلی اختالفاتی که 

اصالحات اساسا در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر نهادها و اشخاص روسی حادث شده باشد. افزون براین، مطابق 

 طرح از  اخیر، محاکم تجاری روسیه به درخواست طرف تحریم شده، می توانند قراری مبنی بر منع طرف مقابل دعوا

 بند در. نمایند صادر داوری المللی بین نهادهای در داوری جریان ادامه یا شروع از منع یا و خارجی محاکم در دعوا

اوری نیز متعاقب اعمال تحریم ها قابلیت د نامه موافقت چنانچه که ستا شده مقرر چنین اصالحی، ماده این از دیگری

 اجرا و نفوذ نداشته باشد، محاکم روسیه صالح به رسیدگی به اختالف خواهند بود.

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/04/13/paris-arbitration-week-recap-the-impact-of-russian-sanctions-on-international-commercial-arbitration-from-arbitrability-to-enforcement/
https://sccinstitute.com/media/1407444/arbitrationrules_eng_2020.pdf
https://www.hkiac.org/
https://www.siac.org.sg/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079219
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از نقطه نظر حقوقی، سوال مهمی که مطرح می شود ناظر بر آن است که در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط 

فوریه و  24ند و یا بر صالحیت محاکم خارجی توافق نموده باشند، حال با توجه به تهاجم نظامی داوری درج نموده باش

اعمال تحریم ها و با امعان نظر به اصالحات قانون آیین دادرسی تجاری روسیه، آیا توافق طرفین ناظر بر ارجاع کلیه 

رسیدگی خواهند بود؟ پاسخ دقیقی در این برهه اختالفات به داوری نادیده گرفته خواهد شد و محاکم روسیه صالح به 

 سنگ که اصل حاکمیت اراده زمانی نمی توان به این سوال داد. آنچه واضح و روشن است آن است که این موضوع با

دارد. تاکنون فرض بر این بود که با وجود شرط حل و فصل اختالف و انتخاب  و اساس نهاد داوری است، منافات بنا

ساز و کار داوری از سوی طرفین، دیگر دادگاه های داخلی صالح به رسیدگی نبوده یا قرار عدم استماع دعوا صادر می 

 و حل چندالیه یا شرط های ترکیبی ناشی شده و قابل طرح است، در خصوص 24۸نمایند. ابهام دیگری که از ماده 

( است. در فرضی که طرفین ملزم به رجوع به Multi-tiered dispute resolution clauses) اختالف فصل

به داوری هستند، با توجه به اعمال تحریم بر طرف روسی اختالف، طرف روسی می  میانجیگری قبل از رجوع اختالفات

 تواند بدون عنایت به میانجیگری، مستقیما و بدوا دعوا را در محاکم روسیه مطرح نماید یا خیر. پاسخ روشن نیست.

ایـن توضـیح کـه     حسب موارد پیش گفته، ریسک جدی صدور آرای متناقض از دو مرجع نیز وجود خواهد داشـت؛ بـا  

طرف یا نهاد تحریم شده روسی، دعوا را در محاکم روسیه طـرح نمایـد و بـه مـوازات آن، مطـابق موافقـت نامـه داوری        

طرف مقابل اختالف، جریان داوری را آغاز می کند و درعین حال طرف تحریم شـده از پرداخـت هزینـه هـای داوری،     

. امتناع می ورزد و همانطور که اشاره شد، با مسامحه انگاری شرط تعیین و نصب داور، شرکت در جلسات رسیدگی و ..

داوری، در محاکم داخلی روسیه طرح دعوا مینماید. بنابراین در ایـن فـرض، بـا بـه جریـان افتـادن دو رسـیدگی مـوازی         

شناسـایی، بـه رسـمیت شـناختن و اجـرای رای       احتمال صدور آرایی متنـاقض وجـود خواهـد داشـت و ایـن امـر، رونـد       

 نهاد تحت تحریم با دشواری های عملی و فنی مواجه خواهد کرد.صادره را در کشور روسیه و علیه طرف یا  داوری

مطلــــــوب اســــــت بــــــه اختصــــــار بــــــه رای چــــــالش برانگیــــــز دیــــــوان عــــــالی روســــــیه در دســــــامبر  

. کنـیم  دادراشـاره  یـین  اصـالحی  24۸ مـاده  تفسـیر  درخصـوص  PESA علیـه   Uraltransmash  پرونده در  2۰2۱

 بـه  مختـار  خـود  اختالفات فصل و حل برای شده تحریم اشخاص که کرد اعالم صراحتا خود رای در روسیه عالی دیوان

 در. هسـتند  اصـالحی  قواعد مطابق روسی محاکم  ع در خارج از قلمرو روسیه و یاانتخاب میان دادگاه یا نهاد داوری واق

 بازرگـانی  اتـاق  داوری مرکـز  مقـررات  و نمـوده  درج داوری شرط ،2۰۱۳ سال در منعقده قرارداد در طرفین پرونده این

طرف روسی تحت تحریم های اتحادیـه اروپـا قـرار گرفـت؛ بـا ایـن        2۰۱4از سال  ده بودند.( را برگزیSCC) استکهلم

وجود این تحریم ها بر روابط میان طرفین تاثیرگذار نبود. متعاقب عدم ایفای تعهدات قراردادی از جانب طرف روسی و 

 .نمود اقامه 24۸ ماده بقمطا روسی محاکم در را دعوا روسی طرف ، SCC در PESA آغاز فرایند داوری از سمت

https://www.ajol.info/index.php/jsdlp/article/view/128033/117583
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-369-3959?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/01/22/russian-sanctions-law-bares-its-teeth-the-russian-supreme-court-allows-sanctioned-russian-parties-to-walk-away-from-arbitration-agreements/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/01/22/russian-sanctions-law-bares-its-teeth-the-russian-supreme-court-allows-sanctioned-russian-parties-to-walk-away-from-arbitration-agreements/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/01/22/russian-sanctions-law-bares-its-teeth-the-russian-supreme-court-allows-sanctioned-russian-parties-to-walk-away-from-arbitration-agreements/
https://jusmundi.com/fr/document/decision/ru-pojazdy-szynowe-pesa-bydgoszcz-sa-v-uraltransmash-reshenie-verkhovnogo-suda-rf-friday-28th-may-2021
https://sccinstitute.com/our-services/rules/
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 رد را دعوا طرح منع قرار صدور جهت خواهان درخواست دانسته، معتبر را داوری شرط همچنان فرانسه تالی محاکم 

د در جریان خو روسی طرف و نداشته اثری طرفین میان قرارداد بر شده اعمال های تحریم که داشتند مقرر چنین و کرده

ی مربوطه را پرداخته و داور مورد نظر خود را نیز انتخاب کرده است. با این وجود در داوری حضور داشته، هزینه ها

 اعمال صرف اصالحی 24۸ ماده مطابق که داشت مقرر و نموده اتخاذ متفاوتی موضع دیوان عالی روسیه نهایت امر،

 در خارجی محاکم در) عدالت به وی دسترسی بر حق که کرد ادعا بتوان تا نماید می کفایت روسی طرف بر ها تحریم

ن مقرر نمود که طرف تحریم شده به وش شده است. براین اساس دیوان عالی چنیمخد( تحریم کننده وضع کشورهای

رغم وجود شرط داوری، مختار خواهد بود اختالف را در محاکم خارجی )دادگاه و داوری( مطرح نماید یا اینکه 

حسب صالحیت انحصاری محاکم روسیه، دعوا را در محاکم روسیه اقامه نماید. گرچه رای دیوان عالی برای سایر 

آور نیست، به نظر میرسد این رای بالقوه پیامدهایی منفی بر آن دسته شروط داوری به دادگاه های تالی روسیه الزام 

دنبال خواهد داشت که یک طرف شخص یا نهاد روسی تحت تحریم بوده و نیز مقر داوری در کشورهای اعمال کننده 

 باشد. تحریم همچون امریکا و یا کشورهای واقع در اتحادیه اروپا و مراکز داوری واقع در آنها

افزون براین، چنانچه طرف و یا نهاد روسی پس از انعقاد موافقت نامه داوری مشمول تحریم های اقتصادی شود و 

محاکم تجاری روسیه قرار منع طرح دعوا در دادگاه یا مرکز داوری خارجی علیه طرف مقابل صادر نمایند، ابهامات 

ز یک مرکز داوری بین المللی خارج از روسیه در چارچوب ناظر بر مرحله شناسایی و اجرای رای داوری صادره ا

( قابل طرح است. رویکرد و کنوانسیون نیویورک کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی )موسوم به

ریم شده و با وجود صدور قرار منع طرح دعوا واکنش محاکم روسی در مرحله اجرای رای داوری علیه طرف روسی تح

چه خواهد بود؟ به نظر میرسد این محاکم اجرای این آرای داوری در شرایط مزبور را خالف نظم عمومی روسیه 

 کنوانسیون نیویورک( قلمداد نمایند.V )حسب بند دوی ماده

یفای تعهدات قراردادی را از سوی طرف یا از نقطه نظر مسایل ماهوی در جریان داوری، تحریم های اقتصادی امکان ا

نهاد روسی طرف اختالف که تحت شمول تحریم قرار گرفته است، دشوار و یا غیرقابل امکان خواهد کرد. از این رو، 

 ایفای تعذر تا کند استناد هاردشیپ شاهد این خواهیم بود که طرف روسی تحت تحریم، به دکترین فورس ماژور یا

 .نماید توجیه را قرارداد

 نکات پایانی

این نخستین بار نیست که اعمال تحریم های اقتصادی موجب بروز ابهامات فنی در عالم داوری و نیز بروز چالش برای 

به دنبال وضع تحریم های اقتصادی یکجانبه از سوی ایاالت متحده  مراکز داوری بین المللی شده باشد. برای مثال،

 با مواجهه در  (ICCآمریکا بر ایران نیز شاهد تحوالتی در رویه دیوان های داوری از جمله دیوان داوری بین المللی )

https://jusmundi.com/fr/document/decision/ru-pojazdy-szynowe-pesa-bydgoszcz-sa-v-uraltransmash-reshenie-verkhovnogo-suda-rf-thursday-9th-december-2021
https://www.newyorkconvention.org/
http://ensani.ir/fa/tag/42259/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%BE
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ی اقتصادی علیه بدان اشاره شد، آنچه در خصوص تحریم ها تر پیش که نکاتی به توجه با. ایم بوده ایرانی های طرف

قانون آیین دادرسی  24۸روسیه و آثار آن بر عرصه داوری امری بدیع و شاذ به نظر میرسد، اصالحات اخیر در ماده 

ینده آ در تواند می 24۸ ماده از موسع تفاسیر و سناریوها همه که کرد گیری نتیجه چنین توان می  تجاری روسیه است.

را در فرضی که یکی از طرفین اختالف نهاد روسی و جزو لیست تحریم باشد،  روند اجرای آرای داوری بین المللی

دچار تزلزل نماید. واضح است ساز و کار داوری در اختالفاتی که یک طرف آن نهادهای دولتی روسیه یا وابستگان 

وسیه در تفسیر بندهای آنها باشد، پیچیده تر خواهد بود. باید همچنان منتظر ماند تا دید در عمل رویه قضایی محاکم ر

اصالحی به چه سمت و سویی خواهد رفت و نیز آنکه رویکرد مراکز بین المللی داوری مطرح در  24۸مختلف ماده 

 سطح بین المللی و خصوصا در قاره اروپا در این باره چگونه خواهد بود.
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 اوکراین )بخش اول( و روسیه جنگ در اوکراینی زنان علیه ارتکابی جنایت ترین پنهان

دانشجوی  –فاطمه تقی پوریان و   دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی – کیان بیگلربیگی

 کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 

  بین قواعد حقوق نمود، بسیاری از خود غربی، همسایه اوکراین بهکه ای   گسترده روسیه با تهاجم ،2۰22 وریهف 24در 

مرتکب اقدام تجاوز شده است. اوکراین،  حق تمامیت ارضی و استقالل سیاسی روسیه با نقضالملل را نقض کرد. 

 2ماده  4بند مطابق  گردد.  می بر متحد اد سازمان مللبه قبل از ایج کهالملل است   تجاوز مفهومی قدیمی در حقوق بین

المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه   کلیۀ اعضا در روابط بینصراحتا اعالم شده است که  منشور سازمان ملل متحد

یکی دیگر از مهم ترین نقض های فاحش اتفاق  ل سیاسی هر کشور خودداری خواهند نمود.تمامیت ارضی یا استقال

های جنسی علیه زنان به  باشد. خشونتهای جنسی و زیر پا نهاده شدن حقوق زنان می  افتاده در این جنگ، خشونت

تعریف  انه است. مطابقویژه تجاوز جنسی، بدترین و خشن ترین شکل اعمال خشونت علیه زنان در مخاصمات مسلح

خشونت ، ی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در خصوص عناصر جرم ضمیمه Article 7 (1) (g)-6ارائه شده در 

 ایبه زور  دیبا تهد ایبا زور  ایچند نفر انجام داده  ای کی هیعل یجنس تیهبا ما یعمل ،مرتکب»؛ بدان معناست که  یجنس

بازداشت، ظلم  کرده است. یرا وادار به انجام عمل جنس یافراد ایاجبار، مانند ترس از خشونت، اجبار، آن شخص 

 ای یاجبار طیاز مح ا با سوء استفادهی ،یگریشخص د ایاشخاص  ایشخص  نیچن هیسوء استفاده از قدرت، عل ای یروان

های بدین منظور در نوشتار حاضر سعی شده است به بررسی خشونت « .یواقع تیدادن رضا یبرا یافراد ایفرد  یناتوان

 جنسی و نقض های صورت گرفته علیه زنان در این جنگ پرداخته شود.

جنگ  قیاز طر میچه به طور مستق) ساالر مجدد قدرت مرد تیتثب ایشدن روزافزون جوامع، ابراز  یکه نظام ستین یشک

سالح  کیبه عنوان  یمسئول تجاوز جنس (ادگرایطلبانه و بن یبرتر یتوسعه فرهنگ ها قیاز طر میرمستقیغ و چه به طور

 جنگ قربانیان بیشترینجنگ ها ذاتاً ماهیتی جنسیتی دارند و از زمان های بسیار قدیم این چنین بوده است.  است. یجنگ

است. درهنگام وقوع  آن اشکال ترین وسیع در زنان حقوق نقض عامل ترین مهم جنگ و هستند زنان خشونت، و

مخاصمه مسلحانه، قتل و خشونت های جنسی علیه زنان به عنوان بزرگترین دسته از قربانیان جنگ، غیر قابل انکار است 

 جنگی شرایط در آنان، کودکان باشند.و همین باعث می شود که آسیب پذیرترین گروه در هنگام جنگ، زنان و به تبع 

 شوند می تحمل شرایطی به مجبور زنان و شود می عجین خشونت با تبعیض نیستند بلکه تبعیض از مصون تنها نه زنان

ساختار سنتی جنگ این است که مردان به جنگ می روند، در حالی که اند.  نبوده سهیم آن ایجاد در خود اغلب که

در حالی که  ؛کنند. عالوه بر این، خود میدان جنگ نیز جنسیتی است د و از خانواده مراقبت میزنان در خانه می مانن

https://www.instagram.com/kian.biglarbeigi
https://www.instagram.com/kian.biglarbeigi
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
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از  یبوده است که زنان بخش نیا خیدر طول تار جیرا دگاهیشوند، بدن زنان غنیمت جنگی است. د مردان کشته می

دوانده است که  شهیتصور ر نیدر ا قاًیعماین موضوع را دارند.  انسربازان حق استفاده از آن وهستند  یجنگ «میغنا»

. تاریخ بارها نشان داده است که شروع دنریگ یقرار م روزیرزمندگان پ اریدر اخت یملک و به عنوانهستند  ییزنان دارا

های مبتنی   درگیری و جنگ باعث افزایش قرار گرفتن زنان و دختران در معرض جنایات جنگی، به ویژه انواع خشونت

 2۳۳۱ قطعنامه 2۰۱۶ دسامبر 2۰ تاریخ ( )دراینجا) .شود می های خودسرانه، تجاوز جنسی و قاچاق  تلبر جنسیت، ق

 شورای اعضای رسید؛ تصویب به متحد ملل سازمان امنیت شورای توسط آرا اتفاق به متحد ملل سازمان امنیت شورای

 محکوم دارند قرار سلحانهم های درگیری تحت که مناطقی در را انسان قاچاق موارد همه عبارات، شدیدترین با امنیت،

 جادیاز شکنجه، ا یمختلف، از جمله به عنوان شکل لیمسلحانه به دال یهای ریدرگ انیدر جر یخشونت جنس کردند(

 ی،مخالفان، راندن جوامع و گروه ها از خشک ریتحق، جوامع بیو ارعاب، تخر ریجراحت، استخراج اطالعات، تحق

یا  شده یخانگ گیو برد یزنان مجبور به انجام کار جنسگیرد. در ادامه،  قرار میه استفادو ... مورد  HIV یدانتشار عم

  )اینجا(شوند. می  انیپاداش دادن به جنگجو یو سپس مجبور به خدمت به عنوان همسر برا شوندمی ربوده 

از خشونت علیه زنان در جنگ  که انگیزی  تاریخ غمو با توجه به با ورود سربازان روسی به روستاها و شهرهای اوکراین 

 از یگزارش وجود دارد شاهد جنایات جنسی و نقض حقوق زنان در اوکراین هستیم. چچندر  ها جهانی دوم و درگیری

HIAS  وVOICE و  ییغذا یناامن ،یکیزیف تیامن دیزنان و دختران شامل تهد یبرا یاصل یها ینشان داد که نگران

 زنان مورد تجاوز سربازان روسی قرار گرفتهدهند که نشان می  هاگزارش است.  یبهداشت یبه مراقبت ها یعدم دسترس

حقوق بشر  یعال یایساریدفتر کم 2۰22 ژوئن ۳تا ( اینجا. )اند  ها بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و برخی از آن اند 

 - نیدر سراسر اوکرا یجنس تجاوزاتمرتبط با  یریدرگ یمورد ادعا ۱24از  یی( گزارش هاOHCHRسازمان ملل )

از  ،مختلف اتیاز جنا ییگزارش ها یخط تلفن مل کهمچنین یکرده بود و  افتیدر -زنان و دختران  هیعمدتاً عل

کودک انجام شده  کی ای یزندگ کیشر کی هیکه عل یخشونت جنس یتماشا یتا اجبار برا تهگرف یتجاوز گروه

مبنی بر تجاوز به زنان پس از اعدام شوهرانشان و یا تجاوز  هایی گزارشمچنین ه (اینجا)کرده بود.  افتیدر، است

م پاشیدن بافت اجتماعی از ه. این تجاوزات به منظور شده است آن ها، گزارشجنسی در حضور اعضای خانواده 

به همچنین  ؛ وتحقیر زنان اوکراینی باشد و درصددمی ها  به آنها روس اوکراینی و نشان دادن قدرت  های خانواده

  .توانند از زنان خود محافظت کنند ها نمی ؛ بدین مفهوم که آنباشد منظور تحقیر مردان اوکراینی نیز می

دهد که نشان می  هاگزارش اند.  اوکراین به عنوان پناهنده به کشورهای همسایه گریختهبسیاری از زنان )و کودکان( از 

ه ک ینیزنان اوکرا(. میلیون پناهنده اوکراینی ۷.۱میلیون از  ۳.۹اند )بیش از  اکثر پناهندگان اوکراینی به لهستان گریخته

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/ukraine-protection-and-participation-women-essential-say-un-human-rights
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/451/58/PDF/N1645158.pdf?OpenElement
https://www.icrc.org/en/document/sexual-violence-armed-conflict-questions-and-answers
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/abs/chechen-women-in-war-and-exile-changing-gender-roles-in-the-context-of-violence/369201E6F2A6EEC3F1EFEB436F50580C
https://disasterphilanthropy.org/disasters/ukraine-humanitarian-crisis/?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndggxsqsW8sr70ckpa3QGOK2IA6cAKjpTFfhLkZI9P08oAxYl48HY06xoCUGcQAvD_BwE
https://www.bbc.com/news/world-europe-61071243
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas?s=03
https://press.un.org/en/2022/sc14926.doc.htm
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ukraine-russian-forces-extrajudicially-executing-civilians-in-apparent-war-crimes-new-testimony/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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 ؛کنندیم نیسقط جن یمشابه زنان لهستان یطیدر لهستان تحت شرا ،نده اباردار شد یپس از تجاوز توسط سربازان روس

لهستان قوانین ضد سقط جنین بسیار سختی ؛ زیرا )اینجا( مناسب یپزشک یبه مراقبت ها یو اغلب بدون دسترس انهیمخف

و همچنین متخصصان مراقبت های بهداشتی که به  باردار هستند ها جنسی روس اتزنان اوکراینی که از تجاوزو  دارد

 تیموقعو  یریدرگ انیکه در جر یتیبه جمع یعدم ارائه خدمات ضرور. ها کمک می کنند، در خطر زندان هستند آن

. از جمله زنان و دختران وارد کند ت،یاز جمع یخاص یها  بر گروه یدیشد ضربه تواند ی هستند، م یثبات ی و ب نزاع یها 

 یاند با چالش دسترس مانده یباق نیکه در اوکرا یکسان نیو همچن یسربازان روس یاز تجاوز جنس یزنان باردار ناش

که  یاند، در هر کشور که از مرزها فرار کرده یکسانهمچنین روبرو هستند.  یبهداشت یمحدود به دارو و مراقبت ها

 ریناپذ  اجتناب جهیکه در نت شوند ی مواجه م دیدر کشور جد یاشتبهد یها  مراقبت ستمیبا مشکالت س شوند، ی وارد م

محدود به مراقبت  یدسترس از جنگ و یکوتاه است. استرس ناش اریپناهنده در مدت زمان بس ها  ونیلیم ایورود هزاران 

-در ادامه با توجه به پاندمی کووید گردد. یم «ییزودرس و مرده زا مانیزا ،یعوارض باردار»منجر به  یبهداشت یها

در سراسر جهان  یبهداشت یها ستمیبر س رانگریموارد و یو در برخ یجد ریتأث ۱۹-دویکه کو یحال درباید افزود،  ۱۹

شود از جمله پناهندگان،  یمحافظت مشکل ممکن  نیکمتربه ها  نآکه از حقوق  یافراد دهدی مطالعات نشان مدارد، 

به  یرا در دسترس یبحران، مشکالت منحصر به فرد کیالً در طول و ... احتما یریمتاثر از درگ یها تیآوارگان، جمع

 نیکه در ح یمسئله در کنار خشونت جنس نیکنند. ایتجربه م تیفیبا ک یو بارور یجنس یبهداشت یمراقبت ها

ان، را به بازماندگ یداریو پا یجد بیآس شود،ی م لیتحم ینیبر زنان و دختران اوکرا یبه طور نامتناسب ها ی ریدرگ

 .کند یم جادیصلح و توسعه ا یبرا یبزرگ وانعها وارد و م ها و جوامع آن  خانواده

با توجه به شرایط جنسی و و  ندا در اوکراین باقی مانده( به ویژه زنان مسناز زنان )با این حال، تعداد قابل توجهی  

برای آن دسته از  البته باید گفت که .تجاوز جنسی توسط سربازان روسی زیاد است خطربرای آن ها  ،جسمانیشان

در معرض خطر باالی تجاوز ا زیراند نیز تضمینی بر امنیتشان وجود ندارد.  دختران و زنانی که از مرزها عبور کرده

شدن هستند. این زنان که به دنبال اقامت یا کار هستند، خطر قاچاق و یا جنسی و استثمار جنسی در فرآیند حمل و نقل 

  )اینجا(. شوند  نقل و امنیت می و  مجبور به تجارت جنسی برای بدست آوردن سرپناه، حمل

 .گیرد انتها جمع بندی صورت می ، به بررسی سایر اسناد و قطعنامه های مربوطه پرداخته می شود و دردر بخش دوم

 

 

https://balkaninsight.com/2022/07/12/ukrainian-war-rape-victims-abandoned-by-polish-state/
https://www.ohchr.org/en/women/womens-human-rights-and-gender-related-concerns-situations-conflict-and-instability
https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/16/alone-under-siege-how-older-women-are-being-left-behind-in-ukraine
https://www.globalcitizen.org/en/content/ukrainian-refugee-women-exploitation-violence/
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 (دوم اوکراین )بخش و روسیه جنگ در اوکراینی زنان علیه ارتکابی جنایت ترین پنهان

دانشجوی  –دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و فاطمه تقی پوریان  – کیان بیگلربیگی

 کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 

از  یبه عنوان مبارز، بخش ینقش خیتارها در طول  دانست. آن یثبات یو ب یریدرگ یتنها قربان دیزنان و دختران را نبا

و  یصلح ساز یندهایمقاومت و عوامل فعال در فرآ یجنبش ها یمدافعان حقوق بشر، اعضا افته،یسازمان  یجامعه مدن

در حقوق بشر  ی، شورا2۰2۰در اکتبر ( اینجادارند. )داشته و  یرسم ریو غ یرسم یابیباز

 ،یصلح و اعتمادساز جادیعات و در او حل مناز یریشگیزنان را در پ یاتینقش ح  RC/RES/45/28A/Hقطعنامه

 مخاصمه حین جنسی خشونت های برابر در زنان از حمایت. شناخت تیها به رسم کامل، برابر و معنادار آن تیاهم

 بشردوستانه حقوق چارچوب در که المللی بین و داخلی مسلحانه مخاصمات بر حاکم قواعد چارچوب در مسلحانه،

 مهم ۱۹۷۷ الحاقی های پروتکل و ۱۹4۹ ژنو های چهارگانه کنوانسیون .است گردیده طرحم اند، شده بیان المللی بین

 طور به جنسیت بر مسئله اینکه کودکان )بدون و زنان خصوص به نظامیان غیر از موجود حمایتی های بچارچو ترین

 طول در که خشونت هایی با رابطه در که بین المللى اسناد جمله باشد. از می جنگ زمان در باشد( متمرکز خاص

 گرفته به کار مکان، فاقد و پناهنده زنان یهعل یا بین المللى و داخلى مسلحانه درگیری هاى زمان در یا بازداشت زنان

 اسناد قواعد، این کنار در .است ۱۹4۶ مصوب دسته جمعى )ژنوساید( تارکش مجازات و منع کنوانسیون می شود،

 های موقعیت در کودکان و زنان از حمایت رامونپی عمومی مجمع ۱۹۷4 اعالمیهمانند  متحد ملل سازمان مصوب

 مسلحانه مخاصمات و اضطراری های وضعیت مورد در عمومی مجمع ۱۹۷۹قطعنامه  مسلحانه، مخاصمات و اضطراری

 آن ها علیه جنسی خشونت خصوص به و مخاصمات وقوع زمان در زنان از حمایت به ،امنیت شورای ۱۳2۵ قطعنامه و

  .اند پرداخته

 کرده اتخاذ کلی رویکرد جنسی، خشونت به نسبت بشری حقوق اسناد المللی، بین کیفری محاکم رویکرد خالف بر

، زنان علیه تبعیض اشکال همه رفع ۱۹۷۹کنوانسیون  چه اگر که شود می مشاهده بشری قوقاسناد ح به نگاهی  با .اند

مورد  را زنان علیه خشونت ،۱۹۹۳ وین کنفرانس نهایی اعالمیه و ۱۹۸۵ مصوب کنیا نایروبی در زن جهانی کنفرانس

 از یک هیچ در ،۱۹۹۳سال  در زنان علیه خشونت اعالمیهتصویب  از قبل تا گفت توان می دهند، اما می قرار توجه

 یالملل  نیب وانیاساسنامه د بیتصواما  .بود نشده تهپرداخ خاص طور به زنان علیه جنسی خشونت به المللی بین اسناد

است.  یتیو جنس یجنس میاز جرا یعیوس فیط یفریک بیامکان تعق نهیدر زم یبزرگ شرفتیدهنده پ  قطعاً نشان یفریک

 که حکمی )اولین  (Art. 7(1)(g)) اساسنامه رم شامل مقرراتی برای خشونت جنسی به عنوان جنایات علیه بشریت

https://www.instagram.com/kian.biglarbeigi
https://www.instagram.com/kian.biglarbeigi
https://www.ohchr.org/en/women/womens-human-rights-and-gender-related-concerns-situations-conflict-and-instability
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/259/00/PDF/G2025900.pdf?OpenElement
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-emergency-and-armed
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-180490/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-180490/
https://daccess-ods.un.org/tmp/5738420.4864502.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/5738420.4864502.html
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
http://aei.pitt.edu/33993/1/A470.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
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 می رواندا دادگاه در ۱۹۹۸ال س در آکایسو رأی نمود، محکوم بشریت علیه جنایت یک عنوان به را جنسی تجاوز

اساسنامه نه  ،یالملل  نیب یفریبار در حقوق ک نیاول یبرا .باشد می  (Art. 8(2)(b)(xxii)) جنایات جنگیو  «باشد

از  یجنگ تیو جنا تیبشر هیلخاص ع تایجن نیه چندبلک کند، یرا فهرست م یاجبار یو فحشا یتنها تجاوز جنس

 دررا برشمرده است.  یاجبار یساز میو عق یاجبار یباردار ،یاجبار یتن فروش ،یجنس یبردگ ،یجمله تجاوز جنس

در  یقطعنامه در خصوص خشونت جنس نیرساند که اول بیرا به تصو ۱۸2۰قطعنامه مهم شورای امنیت ، 2۰۰۸سال 

از سوی شورای  (2۰۱۰) ۱۹۶۰( و 2۰۰۹) ۱۸۸۹(، 2۰۰۹) ۱۸۸۸، آن قطعنامه متعاقب نیچند. بود یریدرگ یها تیموقع

 های شورای امنیتقطعنامه  برخی از .اند  متمرکز شده یریمربوط به درگ یو پاسخ به خشونت جنس یریشگی، بر پامنیت

  2۱۰۶ قطعنامه (، 2۰۰۹) ۱۸۸۸قطعنامه  ،(2۰۰۰) ۱۳2۵ قطعنامه مانند برخی و (۱2۹۶ قطعنامهعام )مانند  به صورت

 قطعنامه در .کرده اند الزام آور را نظامى درگیرى هاى جریان در زنان انسانى حقوق از حمایت به طور خاص،( 2۰۱۳)

 تاکتیک یک عنوان به تواند می جنسیتی و سیجن خشونت اعمال که است شده اشاره امنیت، ( شورای۵2۰۱) 2242

 اتخاذ خواستار امنیت شورای رسید، تصویب به 2۰۱۹ سال در که 24۶۷ قطعنامه گیرد. در قرار استفاده مورد تروریسم

  .شد آن از پس و درگیری های موقعیت در جنسی خشونت به پاسخ و پیشگیری در بازماندگان محوریت با رویکردی

از سوی روسیه مسلما نقض تعهدات بین المللی اش می باشد و روسیه با نقض  یافتهاعمال ارتکاب از جمیع مطالب فوق، 

پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای  ۱ماده الملل است و مطابق تعهدات بین المللی خود، ناقض حقوق بین

پیش نویس مواد راجع به  ۵۸ماده مسئولیت بین المللی دارد. اما همانطور که در  2۰۰۱افعال متخلفانه بین المللی 

شده قید  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 2۵ماده  4بند و   2۰۰۱مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه بین المللی 

ها است و مسئولیت  است، مسئله مسئولیت فردی افراد ناقض تعهدات بین المللی متفاوت از مسئولیت بین المللی دولت

ها به موجب حقوق بین الملل تاثیر بگذارد. باید خاطر نشان کرد، همانطور که  کیفری فردی نباید بر مسئولیت دولت

الملل توسط اشخاص جرایم ارتکابی علیه حقوق بین : »اظهار داشت ۱۹4۶المللی نورنبرگ در دادگاه نظامی بین 

توان مقررات حقوق بین های انتزاعی و تنها با مجازات مرتکبان آن جرایم است که می یابند و نه شخصیت ارتکاب می 

تواند عذری برای ، موقعیت رسمی نمی المللی کیفریاساسنامه دیوان بین  2۷ماده بق همچنین مطا« الملل را اجرا کرد.

 امنیت شورای ،2۰۱۳ ژوئن 24 الملل دارد تلقی شود. درمسئولیت کیفری فردی که شخص به موجب حقوق بین 

 تحت را زنان از زیادی تعداد که بالیایی برای مجازات از مصونیت به را به منظور پایان دادن 2۱۰۶ قطعنامه ملل سازمان

 که کرد ارسال درگیری در جنسی خشونت النعام به قوی سیگنال یک همچنین. کرد دهد، تصویب می قرار تأثیر

اصلى  به عنوان را زنان سرنوشت به تنهایى قطعنامه ها صدور است البته بدیهی .بود نخواهد تحمل قابل آن ها جنایات

https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCResolutionWomen_SRES1888%282009%29%28en%29_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCResolutionWomen_SRES1889%282009%29%28en%29_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCResolutionWomen_SRES1960%282010%29%28en%29_0.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/399/03/PDF/N0039903.pdf?OpenElement
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%282000%29%28english_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%282000%29%28english_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SCResolutionWomen_SRES1888%282009%29%28en%29_0.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/372/15/PDF/N1337215.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/372/15/PDF/N1337215.pdf?OpenElement
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/118/28/PDF/N1911828.pdf?OpenElement
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/45f18e/pdf/
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/372/15/PDF/N1337215.pdf?OpenElement
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نمى دهد. بدین منظور برای جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم و ارعاب  تغییر مسلحانه منازعات قربانیان ترین

المللی کیفری عامالن این جنایات مورد مجازات قرار گیرند. با توجه به اینکه فلسفه ایجاد دیوان بین  جهانی باید

ها را با شرایط در کل است و صالحیت رسیدگی به آن  المللی  ترین جرایم از نظر جامعه بین  جدیمحاکمه عامالن 

توسط  صورت گرفته از سوی روسیه، بودن جنایات توجه به فراگیر و جدی ید بابامقرر در اساسنامه خود داراست، 

دیوان بین المللی کیفری در حال  دفتر دادستانکه البته  دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار گیرند

 . که در درگیری اوکراین و روسیه انجام شده است در مورد جنایات تحت صالحیت خود است تحقیق حاضر در حال

 به رسیدگی در چه اگر المللی بین عرصه در موجود کیفری قضایی مرجع ترین مهم عنوان به المللی بین کیفری دیوان

 فرایند در قربانیان مشارکت شهود، احضار ادله، گردآوری و تحقیقات مرحله در سنامه،اسا در جنسی جنایات

 بین کیفری محاکم روی پیش مشکالت بر و کند عمل کارآمدتر نحوی به تا کرده سعی متهمین جلب رسیدگی،

 خشونت به وطمرب اتهامات .است مواجه موارد برخی در عملکردی ضعف با چنان هم اما آید، فائق پیشین المللی

 براساس. است خورده شکست دادرسی مراحل تمام در مختلف دالیل به المللی بین کیفری دیوان های پرونده در جنسی

 بندی اولویت عدم .۱: از اندعبارت جنسی خشونت اتهامات شکست چرایی دیوان، این در شده بررسی های پرونده

 «قوی جنسی خشونت های پرونده ایجاد های چالش»دوگانه  استانداردهای .2( پرونده لوبانگا)جنسی  خشونت تحقیقات

 بازداشت حکم موم و مهر رفع برای دادستان درخواست) جنسی خشونت مفهومی نادرست درک .۳( کاتانگا پرونده)

 (بمبا پیر ژان

کمیسر عالی اسبق حقوق  پیالی همانطور که. است پیش در سختی و طوالنی راه در پایان باید خاطر نشان کرد که هنوز

 زنان حقوق از حفاظت چگونه که داد نشان مرکزی آفریقای جمهوری و سوریه در شرایط: »بیان کردبشر سازمان ملل 

 از جلوگیری برای ویژه به انتقالی، عدالت و قانون حاکمیت فرآیندهای. است چالش یک همچنان جنگ طول در

 .دارند ای ویژه اهمیت جنسیتی عدالت دهایراهبر در زنان کامل مشارکت زمینه، این در «.هستند مهم بسیار تکرار،

 مراحل تمام در زنان مشارکت برای را تری  قوی تدابیر که کرد تصویب را 2۱22قطعنامه  2۰۱۳ در امنیت شورای

 همواره قربانیان، سوی از جنسی خشونت وقوع اعالم عدم .گیرد می نظر در منازعات بازیابی و فصل و حل پیشگیری،

 داشتن همراه و شدن واقع خشونت مورد از ترس است. بوده بین المللی کیفری محاکم کار به آغاز در مانع یک

 برای ابزاری آنکه ضمن جوامع، تمامی بلکه در نابرابر، و ساالر مرد جوامع در تنها نه بودن، تجاوز قربانی برچسب

 سلب زنان از نیز را آن ها علیه جنسی وقوع خشونت اعالم امکان بوده، زنان اجتماعی حضور و مشارکت از ممانعت

بر  مدت سالمت جسمی و روانی تجاوز جنسی های تجاوز جنسی، تأثیرات دراز  برای محکومیتبدین منظور  .کند می

https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-announces-deployment-forensics-and-investigative-team-ukraine
https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga
https://www.icc-cpi.int/drc/katanga
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/05-01/08-4
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/05-01/08-4
https://press.un.org/en/2013/sc11149.doc.htm
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2122(2013)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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درانتها امید است با محاکمه  .باید به عنوان یک عامل تشدیدکننده مجازات و غرامت در نظر گرفته شود ،قربانیان

عامالن این فجایع انسانی و ناقضین حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته، درسی برای آیندگان باشد که دیگر شاهد تکرار 

 .  المللی نباشیماین قبیل مسائل در جامعه بین 
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 نیدر اوکرا بار نیا ها تیاز حقوق اقل تیموازنه قدرت در پوشش حما

 الملل و مدرس دانشگاهپژوهشگر حقوق بین – انیدیمؤ نهیام دکتر
 

ای کاهش یافت و این کشور بخش های روسیه به طور قابل مالحظهبه دنبال فروپاشی شوروی سابق، منابع و ظرفیت

های نظامی خود را از دست داد. در این شرایط، ژئوپلتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندیاعظمی از نفوذ 

دید که باید از ادعای کشور تر شده بود، بلکه خود را در وضعیت ژئوپلتیکی جدید میروسیه نه تنها کوچک

ی کشید. در همین دوران که روسیه که نیروی متوازن کننده و حلقه اتصال شرق به غرب است، دست م« اوراسیایی»

غرق در بحران و نابسامانی بود، تمام تالش غرب بویژه آمریکا این بود که مانع تجدید حیات روسیه شود. در واقع با 

همین هدف بود که غربیان قدم به قدم در اطراف روسیه شروع به پیشروی کردند و از راههای گوناگون نظیر الحاق 

روی به ناتو، نفوذ در گرجستان، تکه تکه کردن یوگسالوی سابق و استقرار پایگاههای سپر دفاع های سابق شوجمهوری

های لهستان و چک خشم روسیه را برانگیختند. اما روسیه آن زمان در موقعیتی نبود که به این موشکی در جمهوری

گامهای بلندی در جهت احیای قدرت  بود که« والدیمیر پوتین»رفتارها واکنش نشان دهد و تنها با روی کار آمدن 

عبدالکریم روسیه برداشته شد و بار دیگر قدرت روسیه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی احیا شد. )

(. در همین راستا ۱2۷: ۱۳۹4 الملل،های خودخوانده در حقوق بینوضعیت حقوقی دولت مؤیدیان،امینه شاحیدر و 

های خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازیا به بهانه حمایت از تالش کرد با شناسایی جمهوری روسیه در اولین گام

ها، به کشورهای غربی بخصوص آمریکا نشان دهد که روسیه دیگر بر های آنو آزادی های اساسی اقلیت رحقوق بش

کشورهای خودخوانده پیش گفته،  سر منافع خود در منطقه پیرامونش مصالحه نخواهد کرد و از سوی دیگر با شناسایی

                                                                                                                      گریزانه را به گرجستان گوشزد نماید.                                                                                           گرایانه و روستبعات اتخاذ سیاست خارجی غرب

یک مقایسه اجمالی بین عملکرد روسیه در گرجستان و اقدامات چند سال اخیر این کشور در اوکراین در شناسایی 

بعد از طی انجام عملیات نظامی با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و  2۰۱4جدایی طلبان شبه جزیره کریمه در سال 

مسکو در شناسایی ایاالت جدایی طلب  2۰22پرسی و الحاق آن به سرزمین خود و همچنین اقدام آن برگزاری همه

سازد که سناریوی توازن قدرت میان روسیه و غرب بعد از اقدامات لوهانسک و دونتسک ما را  به این نتیجه رهنمون می

یک نطق  فوریه والدیمیر پوتین در جریان 2۱ادن است. شامگاه غرب و آمریکا در افغانستان، مجدداً در حال رخ د

. اکنون شناخت آتشین و حماسی، استقالل دونتسک و لوهانسک، دو منطقه جدایی طلب شرق اوکراین را به رسمیت

در شرق اوکراین و کنار مرزهای روسیه دو سرزمین خواهان خودمختاری هستند که از نظر روسیه دو کشور مستقل 

ارسال نیروی نظامی به این مناطق درصدد  برآمده که خطر پیروزی اوکراین و کنترل  محسوب می شوند و روسیه با

https://per.euronews.com/2022/02/23/what-we-know-about-the-two-self-proclaimed-republics-of-eastern-ukraine


 

 

 
077 

 

اعتراضات  2۰۱4ها را کاهش دهد. در توضیح بیشتر اقدامات اخیر روسیه باید گفت: در اوایل سال دوباره این سرزمین

رئیس جمهور « توریانوکوویچویک» یف و سراسر اوکراین را در برگرفت. نتیجه این اعتراضات برکناری گسترده کی

طرفدار مسکو بود. در اوکراین قدرت به دست کسانی افتاده بود که تمایل داشتند تا کشور را هر چه بیشتر به سمت 

غرب و اتحادیه اروپا بکشانند. روسیه قادر به هضم تحوالت جدید اوکراین نبود و در واکنش، به شبه جزیره کریمه 

های خودمختار یاد شده ک خود ساخت و در ادامه همین پروسه به شناسایی جمهوریحمله کرد و آن را ضمیمه خا

 پرداخت.

بار با اشغال و تجاوز به خاک اوکراین که در تالش برای عضویت در ناتو است، در حقیقت، روسیه بار دیگر و این

ی غرب پیرو قواعد تعریف شدهالمللی و نه خواست و نقش خود را به عنوان موجودیتی قاعده ساز در معادالت بین

 (. 4۱: ۱۳۹۰های اثرگذار، ها و محرکجنگ روسیه و گرجستان: زمینهرضائی، مسعودشفیعی و نوذر یادآور شده است.)

ها دولت ایاالت متحده آمریکا در اروپای شرقی و خاورمیانه نیز چنین رویکردی در اقدامات دول غربی و در رأس آن

شود که واشنگتن سیاست پیشروی به مرزهای ق، مشاهده میبوپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساشود. بعد از فردیده می

-گیری و احیای مجدد اتحادی از دولتکند. زیرا از یک سو نگران شکلقطب پیشین را با سرعتی روزافزون دنبال می

سریع کند. همراهی جهت کند روند جهانی سازی را به نفع خویش تهای بلوک شرق است و از سوی دیگر تالش می

عضویت در ناتو و همچنین کمک به فروپاشی و تسهیل روند واگرایی کشورهای بزرگ از طریق تجزیه آنها از جمله 

های بجای مانده از اتحاد شوروی سابق است. با نگاهی اجمالی راهکارهای مهم واشنگتن، در استیالی سیاسی بر سرزمین

ه راحتی می توان ردپای واشنگتن را در فروپاشی یوگسالوی سابق و دیگر اتحادیه به حوادث سیاسی چند دهه گذشته ب

 های اقتصادی و نظامی در اروپای شرقی دید. 

الزم به ذکر است که بحران بالکان و پیدایش کشور خودخوانده کوزوو و شناسایی آن در مراحل ابتدایی توسط ایاالت 

آمریکا برای حفظ حضور نظامی که ها اینترین آنمهمیمانانش در پی دارد. متحده منافع متعددی برای این کشور و همپ

خود در اروپا و تبیین ضرورت آن به توجیهات تازه ای نیاز دارد. در این صورت واشنگتن بایستی به فکر چاره جویی 

تحوالت و جزئیات  تمامی« پایگاه خودی»برآید و یک کشور دست آموز در قلب اروپا تدارک بیند که به عنوان یک 

تحول واعظی، طیبه آن را مستقیماً و انحصاراً آمریکا مدیریت نماید و ابتکار عمل را به طور مطلق در اختیار داشته باشد.)

بر هیچ (. ۱۰۹: ۱۳۸۷مفهوم شناسایی بین المللی دولت ها با تأکید بر شناسایی بین المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا، 

 دیگر از این داستان است. یاقدامات اخیر آمریکا و همپیمانانش در افغانستان خود حکایتکس پوشیده نیست که 
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؟ چگونه استالملل ها، جایگاه حقوق بینها و تعارض منافعشود که در میان این تقابلحال این سوال اساسی مطرح می

المللی را ا به چالش کشانده و جامعه بینالملل ربار دیگر حقوق بیناکنون اقدام روسیه درتجاوز به خاک اوکراین یک

های مورد اشاره و به ویژه قضیه مورد بحث اصل ها و درگیریدر بهت و حیرت فروبرده است به ویژه که در تمامی نزاع

های روسیه و ایاالت متحده آمریکا الذکر دولتی قضایای فوقعدم مداخله به وضوح نقض گردیده است. در همه

ها  را موجبی برای مداخله در امور آن های نقض شدهطلب و حقوق و آزادیهای جداییاز اقلیتهمواره حمایت 

ها اقدام به تجاوز به خاک داخلی کشور متروپل برشمرده و در ادامه به بهانه حمایت از حقوق این گروه از اقلیت

طلب را های جداییطلبی و خواست اقلیتجدایی الملل حمایت ازاند. امّا آیا به راستی حقوق بینکشورمورد نظر  نموده

 شناسد یا خیر؟به رسمیت می

سابقه های بیهای اقلیت به ویژه در قاره اروپا تحت نظارت جامعه ملل از حمایتپس از جنگ جهانی اول، گروه

اروپا و برخی  در قاره ها برای کاستن از آثار منفی تغییرات وسیع مرزی و سرزمینیبرخوردار شدند. در این دوران دولت

ها ها به وجود آوردند که شالوده اساسی نظام فعلی حمایت از اقلیتنواحی دیگر جهان، نظامی را برای حمایت از اقلیت

 (.2۰: ۱۳۹4الملل،ها در حقوق بینعزیزی،، حمایت از اقلیتستار . )ددهالملل کنونی شکل میرا در حقوق بین

 هنتوانستولی متأسفانه ، بوده و استاز محاسن و امتیازات خاصی برخوردار  گذشته تا به امروز از هانظام حمایت از اقلیت

ها به عنوان ها شود. مثالً دولت آلمان در طول دوران دو جنگ از اهرم اقلیتهای سیاسی برخی دولتمانع سوء استفاده

های شرق و غرب نیز همین نظام را می بینیم ابرقدرتکما اینکه امروزه  نمودها استفاده میعامل فشار علیه دیگر دولت

گیرند و اعمال متخلفانه خود را در جویانه خویش بکار میطلبانه و سلطهچون ابزاری در جهت رسیدن به اهداف توسعه

  دهند.چارچوب همین نظام موجه جلوه می

 امّا واقعیت چگونه است؟ 

ای از کشور سکونت های بومی که به صورت مجتمع در ناحیهنی و یا گروههای اقلیت قومی یا زبایکی از مطالبات گروه

ادعای تشکیل کشور مستقل و یا  ،آورنددارند و در مواردی مشکالت خاص سیاسی و اجتماعی در کشور پدید می

تعیین حق »سازد. این ادعا عموماً بر اساس را مطرح می« طلبیجدایی» الحاق به کشور خویشاوند است که موضوع 

 گردد. مطرح می« هاسرنوشت ملت

های شرکت کننده در مذاکرات اعالم ، دولتتوسکیل -ها در برستتینظام حقوق اقلدر مذاکرات مربوط به تدوین 

 ,C. A. Macartney)«. است.هها، بخشی اساسی و الینفک از حق تعیین سرنوشت خلقحمایت از اقلیت»نمودند: 

National States and National Minorities, 1968, Russell & Russell, p 212.) 

https://opil.ouplaw.com/page/679
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اند. کاپوتورتی در گزارش خود به ها نیز بر این ارتباط و پیوستگی گواهی دادهنویسندگان و متخصصان حقوق اقلیت

ها دو روی حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت» نشان نمود:ها چنین خاطر کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت

 :Patrick Thonberry, Self-Determination, Minority, Human Rights, 1989 ) «.اند.یک سکه

867)   

، گاهی صریح و گاهی به صورت ضمنی لزوم حراست و د دیگری نیزای متعدالمللی و منطقهعالوه بر این، اسناد بین

منشور  به  ۵۵و ماده  ۱ماده  ۳اند. بند ها و حق آنها در تعیین سرنوشتشان را مورد اشاره قراردادهوق اقلیتحمایت از حق

های مذهبی، نژادی خود از اقلیت 2۷ده نیز در ما ۱۹۶۶میثاق حقوق مدنی و سیاسی طور کلی به این موضوع اشاره دارند. 

: ۱۳۸2، المللی بشرها در حقوق بینجایگاه اقلیت، لسانی)حسام الدین و زبانی در تعیین سرنوشتشان حمایت کرده است. 

۱۳۳.)    

 های قومی، مذهبی و زبانی وجود دارند، حق اشخاصدارد: در کشورهایی که اقلیتاین میثاق چنین اشعار می 2۷ماده 

مندی از فرهنگ خود، اظهار و تدیّن به مذهب خویش یا به کارگیری زبانشان، در بر بهره هاییمتعلق به چنین اقلیت

 یراعضای گروه نبایستی مورد انکار قرار گیرد.اجتماع با سا

-ترین سند بین، هم اکنون مهمملل متحد ۱۹۹2های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت هیاعالم

-اعالمیه در بیان اهمیت و لزوم بهره 4 رود. مادههای مختلف به شمار میوق افراد متعلق به اقلیتالمللی در حمایت از حق

 .پردازی نموده استها از تمامی حقوق بشر و برابری کامل در برابر قانون واژهمندی کامل اقلیت

و حق تعیین سرنوشت، اصوالً حق تعین ها سنجی بین حقوق اقلیتنسبت توان گفت، درگفته میاسناد پیشمفاد با توجه به 

توانند به این حق از منظر های اقلیت مستقر در یک سرزمین نمیسرنوشت از آن تمام مردمان یک سرزمین است و گروه

توانند در کنار سایر افراد ملت از این حق برخوردار اقلیتی خود استناد نمایند. گروههای اقلیت جزء افراد ملت بوده و می

المللی مربوط، از حیث تفاوت و تمایز با سایرین مورد تأکید و در کنار آن حقوق فرهنگی آنها در کلیه اسناد بین گردند

تواند اصل حق تعیین سرنوشت را مستمسک خود قرار داده و از مؤکد قرار گرفته است. در نتیجه، یک گروه اقلیت نمی

المللی اجتماعی مستقل بهره ببرد. بر این تفسیر و برداشت در رویه بینآن برای استقالل یا تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و 

ت شده یها نیز تثبها به استناد حق تعیین سرنوشت در رویه دولتخواهی اقلیتنیز تأکید گردیده و بی اعتباری جدایی

در روسیه مؤید عدم مشروعیت استناد به حق تعیین سرنوشت  «چچن»در کانادا،  «کبک»است. برای نمونه وضعیت منطقه 

ات دیوان الملل از جمله قضبا استفاده از نظریات مشورتی علمای برجسته حقوق بین دیوان عالی کانادابرای جدایی است. 

الملل از جنبه در نظام کنونی حقوق بین« خلق کبک»الملل اعالم کرد که المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بینبین

https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy
http://pajoohe.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-Declaration-on-the-Rights-of-Persons-Belonging-to-National-or-Ethnic,-Religious-and-Linguistic-Minorities__a-43411.aspx
https://books.google.com/books?id=pq4c7MjNCVgC&pg=PA455&lpg=PA455&dq=supreme+court+of+canada,+quebec+Secession+judgment+on+august+1998+in+anne+f.+bayefsky+,+self+determination+in+international+law,+quebec+and+lessons+learned&source=bl&ots=HNrbd2j7gc&sig=ACfU3U3ZPsINt8dsEyTrzFDGhTDcOjg9VA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRieHeusX2AhWWu6QKHRKjCcAQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=supreme%20court%20of%20canada%2C%20quebec%20Secession%20judgment%20on%20august%201998%20in%20anne%20f.%20bayefsky%20%2C%20self%20determination%20in%20international%20law%2C%20quebec%20and%20lessons%20learned&f=false
http://ensani.ir/fa/article/127459/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%DA%86%DA%86%D9%86
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
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های خارجی حق تعیین سرنوشت محروم است. زیرا حق تعیین سرنوشت در چارچوب احترام به تمامیت ارضی دولت

ها اشاره گردیده دار کردن تمامیت ارضی دولتلی به ممنوعیت خدشهالملموجود تکامل یافته است و در تمامی اسناد بین

و ناصری منشاوی، بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و  و حمید حیدرنژاد و ولی اهلل رضاییخلفحسین است. )

 (۶۷۳: ۱۳۹۶، الملل و نظام جمهوری اسالمی ایرانها در حقوق بینحقوق اقلیت

 اینها بسیار محتاطانه است. درالملل در قبال حق تعیین سرنوشت اقلیتوزه دیدگاه حقوق بینآنچه مسلم است این که امر

جز در موارد استثنائی خروج از  های تثبیت شده یک واقعیت انکار ناپذیر و حق تعیین سرنوشترویکرد، مرزهای دولت

الملل از جمله اصل عدم مداخله و اصل ق بینبه اصول اساسی حقو تنها با احترام های نژاد پرست،استعمار و تسلط رژیم

 .قابلیت اعمال دارد هادولت تمامیت ارضیحفظ 

گردد که آیا کشورهایی نظیر روسیه و ایاالت متحده از چگونگی نظام حقوقی حمایت اکنون دوباره این سئوال مطرح می

المللی متأسفانه مکرراً شاهد نقض جامعه بیناطالعند؟ پاسخ قطعاً منفی است ولی این سوال که پس چرا ها بیاز اقلیت

سازد که هاست، ما را به این نتیجه و پاسخ رهنمون میالملل عام از جانب آناصول اساسی و قواعد آمره حقوق بین

شان در برابر یکدیگرچنین اقداماتی را های مزبور با هدف حفظ جایگاه و حداقل در راستای متوازن ماندن قدرتدولت

 ای حقوقی ببخشند.  نمایند به عملکرد خود جلوهها تالش مینمایند و با طرح حمایت و صیانت از حقوق اقلیتمی اتخاذ
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How can the UNSC expel Russia? 

Issa Adeli - Political Researcher  
 

The Ukraine war is the latest example of the UN's passiveness in dealing with an 

international crisis, and also one of the blatant examples of ignoring the 

organization's position, in which Russia did not even bother to ask for UN 

permission. 

Criticizing this inaction, Volodymyr Zelensky, Ukrainian President, asked United 

Nations Security Council (UNSC) to expel Russia. Logically and legally, this is not 

possible, due to Russia’s veto power in the Council, as White House Press Secretary, 

Jen Psaki, said in reaction to Zelensky’s plea (link). However, there are some legal 

mechanisms that in certain circumstances and if members agree, can be exploited as a 

legal cover to stop Russia from using its veto power. Here, the topic is not the 

desirability, but the possibility of such options and this essay intends to show that the 

problem is not Russia’s veto power in UNSC, but the lack of consensus among other 

great powers. 

According to article 6 of the Charter of the United Nations, "A Member of the United 

Nations which has persistently violated the Principles contained in the present 

Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the 

recommendation of the Security Council." (link). The first question is how to prove 

that a member has violated the principles of the Charter. It has ample room for 

interpretation. For example, if one says Russia violated the principles of the Charter 

because of the invasion of Ukraine, then so did the US by the invasion of Iraq in 

2003. The Americans may argue that the invasion of Iraq was a preemptive strike. 

Similarly, Russia may now claim that, given Ukraine's approach towards NATO, and 

since it considers NATO as an enemy, the invasion of Ukraine was a preemptive 

move and was done according to the right of self-defense, based on Article 51 of the 

UN Charter (link). But the Americans can still refer to the resolutions adopted against 

Iraq and consider themselves implementing UN resolutions, while the Council has 

not adopted any resolution against Ukraine. Russia, on the other hand, sees its action 

not as a war, but as a “special military operation”, and therefore does not see any 

need for a UNSC authorization. Nonetheless, in an unprecedented statement, UN 

Secretary-General Antonio Guterres described Russia's decision to recognize the 

independence of Donetsk and Luhansk as being “a unilateral measure that conflicts 

directly with the principles of the Charter of the United Nations” (Link). 

https://www.abc.net.au/news/2022-04-06/can-russia-be-removed-from-the-un-security-council/100969106
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-2
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-02-22/opening-remarks-press-encounter-ukraine#:~:text=Ant%C3%B3nio%20Guterres,integrity%20and%20sovereignty%20of%20Ukraine.
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But even if it had been concluded that the Russian military invasion of Ukraine was a 

violation of the principles of the Charter, according to the same Article, the decision 

to expel Russia would have needed the recommendation of the Security Council and 

Russia's veto simply would stand in the way. However, there are actually some legal 

paths that the Council can follow to circumvent Russia’s veto power. Here are some 

of them. 

1) Amending Article 23 of the Charter: at the very beginning of Russia’s 

invasion, US Congress asked that UNSC amend Article 23 of the UN Charter 

(link). Article 23 of the Charter, which the United States seeks to amend 

underlines that: "The Security Council shall consist of fifteen Members of the 

United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist 

Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the 

United States of America shall be permanent members of the Security Council. 

The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to 

be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially 

paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations 

to the maintenance of international peace and security and to the other 

purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution” 

(link). 

The Americans argue that Russia's invasion of Ukraine has called into question 

"the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of 

international peace and security and to the other purposes of the Organization". 

Also, as paragraph 2 of Article 27 of the Charter states, "decisions of the 

Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of 

nine members” (link), and because Americans believe that the amendment of 

this clause is a procedural matter, a simple majority is enough to conclude and 

Russia cannot veto it. 

However, the problem with this argument is that the first part of article 23 

precisely named all permanent members of the UNSC. The subsequent 

provisions that have been mentioned are for non-permanent members unless 

one wants to extend such provisions to the previous sentence. The other 

problem is that according to article 108 of the UN Charter, amendments to the 

present Charter will come into force only when all the permanent members of 

the Security Council ratify them in accordance with their respective 

constitutional processes (link). Therefore, the American attorneys must first 

prove that this amendment is really a procedural matter. 

https://www.axios.com/congress-oust-russia-security-council-82d71b0e-eea5-45dc-9032-0fd6fc0d9ea3.html
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-18#:~:text=Amendments%20to%20the%20present%20Charter,of%20the%20United%20Nations%2C%20including
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2) Russia is not the Soviet Union: Ukrainian ambassador to the UN maintained 

that there is no Russian Federation in Article 23 of the UN Charter, and it has 

been referred to as the "Union of Soviet Socialist Republics" (link). After the 

collapse of the Soviet Union, Yeltsin told US Secretary of State, James Baker 

that Russia would grab the Soviet seat at the Council meeting. It surprised 

Baker because Russia had not declared independence and did not re-apply for 

membership. Now, the Ukrainian ambassador says, as, after the dissolution of 

Yugoslavia and Czechoslovakia, their constituent parts re-applied for 

membership, Russia had no right to solely occupy the Soviet seat. 

The legitimacy of Russia's taking of the Soviet seat depends on whether one 

considers the collapse of the Soviet Union as its extinction or the separation of 

its components. Such a dispute was provoked in 1949 when the Chinese 

Communist Party seized power from the Republic of China, and it continued 

until 1971 when finally, the seat was given to the People’s Republic of China 

(PRC). Heit Brown argues that the gradual acceptance of the PRC by the world 

resolved the dispute about China. Therefore, he recommends that Ukraine 

should seek to make members accept its argument because everything depends 

on the opinion of others. If members gradually accept it, Russia's position on 

the Security Council will be called into question (link). But the problem here is 

that the UN Charter still mentions the Republic of China and they will have a 

hard time persuading China to give its affirmative vote on this issue. 

3) Voting in the absence of Russia: the third paragraph of Article 27 of the UN 

Charter says "decisions of the Security Council ... shall be made by an 

affirmative vote of nine members, including the concurring votes of the 

permanent members" (link). This implies that the veto must be expressed 

explicitly to prevent the decision of the council, and the absence or refusal to 

vote is not a veto. The International Court of Justice has upheld this view in 

several cases. In fact, from January to August 1950, the Soviet Union refused 

to attend Council meetings to protest the presence of the representatives of the 

Republic of China (instead of the PRC), and in that period, the council could 

pass two resolutions, one of which was a legal basis for intervening in the 

Korean peninsula (link). 

In the same manner, if members, in the absence of Russia, decide to 

recommend United Nations General Assembly (UNGA) expel Russia from the 

Security Council, that decision could take effect based on the Council's past 

course of action. But how can they prevent the Russian envoy from attending 

the UN headquarters in New York? 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5
https://www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/ukraine-s-u-n-ambassador-calls-russia-s-veto-question-n1289826
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-5
https://legal.un.org/avl/ha/ufp/ufp.html
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One option is that the US decides to ban Russia’s representatives from entering 

the US soil. This is considered illegal by some countries under the US-UN 

agreement, but the US Congress held that it will prevent UN diplomats from 

entering the United States if it is identified as a "threat to national security" 

(link). In the same manner, the United States can prevent Russian diplomats 

from attending Security Council meetings if it recognizes them as a threat to its 

national security. The cooperation of China, along with another 7 members of 

the 15-member Security Council is required to pass the resolution in Russia’s 

absence. 

4) Suspension of Russia's vote in the UN: Article 19 of the UN Charter says “A 

Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its 

financial contributions to the Organization shall have no vote in the General 

Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the 

contributions due from it for the preceding two full years” (link). Thus, it is 

possible that Russia might not be able to pay its dues to the UN as a result of 

the international sanctions, and its vote in the Security Council might be 

suspended after a while.  

5) Dissolution of the Council and establishing a new one: Ukrainian President 

Volodymyr Zelensky, in his video speech to the UNSC, called on members to 

either expel Russia from the Council or dissolve the Council and work for 

peace (link). Given that the first request is not possible in the current situation, 

this statement implies that UNSC should dissolve itself. The dissolution of the 

Security Council does not necessarily require the dissolution of the United 

Nations as a whole. The UN has many other organs. Previously, the Council of 

Trustees, to which six articles of Chapter 13 have been devoted was dissolved 

without any blow to the UN as a whole. The fact is that the United Nations is 

functioning more because of its other pillars than the UNSC, and it is only its 

Security Council that is unable to do its job. This is not the case only today. 

The Security Council has been unable to carry out its intended tasks for most 

of its lifetime, and its dissolution could put an end to many criticisms of the 

UN. Moreover, it helps to galvanize other members into thinking more 

seriously about reforming the UNSC. This might increase the likelihood of 

agreement on proposals. Also, it is conceivable that UNGA would undertake 

more of the Council's tasks in this situation, which would be like the extension 

of UNGA resolution 377, the so-called "Uniting for Peace" resolution (link). 

At the end, it must be reiterated that this essay was only a legal debate and that the 

political feasibility of such options depends heavily on the participation of a large 

https://nypost.com/2014/04/11/iranian-un-ambassador-banned-from-entering-united-states/
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-4
https://www.abc.net.au/news/2022-04-06/can-russia-be-removed-from-the-un-security-council/100969106
https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf
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number of UN members, more importantly, other permanent and non-permanent 

members of UNSC. However, this debate in the international community can affect 

Russia's rhetoric on the war in Ukraine and push it to adhere to the principles of the 

United Nations set out in Chapter One of its Charter, such as the principle of 

"territorial integrity or political independence of any state” (link). It has been said 

many times that the UNSC could not intervene in the Ukraine crisis because of 

Russia's veto power. But as we saw in the Iraq war, 2003, nothing can stop the United 

Nations from playing a normative role in the balance of soft power, although 

sometimes it requires making difficult decisions like expelling members. This is the 

most viable option for the UN for now. 
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UN Principles, Decentralization, and the War in Ukraine 

Issa Adeli - Political Researcher 
 

The war in Ukraine unraveled new trends in global security. Simple weapons in the 

first weeks of the war were of decentralized nature that could be used with minimum 

training. They made “citizen soldiers”, just like “citizen journalists”, out of ordinary 

people right off the bat. Another trend of decentralization is transnational sanctions 

which are initiated by increased global interdependencies in people-to-people 

communications, unlike international sanctions which are state-to-state or top-to-

bottom. 

These two trends both have enabled citizens to be more proactive on the battlefields 

and beyond. But there is a problem: as they are highly decentralized and in a more 

network-like manner rather than being hierarchal, they need a unifying discourse for 

actors to cooperate, more than if it was a formal arrangement. Although the discourse 

of territorial integrity and political independence have a history of centuries, the 

United Nations (UN) effectively promoted it after the Second World War and it is 

now playing an important role here. 

In the early days of the war in Ukraine, some people asked why this war grabbed 

more attention than others like War in Yemen or Afghanistan. Russia’s invasion 

violated the most important principle of the United Nations, principle of territorial 

integrity and political independence, more well-established than human rights or 

humanitarian principles. For seven decades, the UN has been based on this discourse 

and now it is unifying people in Ukraine and around the world with its formidable 

power. 

Discourse and the War 

Discourse is the practice of imbuing reality with meaning. No social practice, 

including war, is discourseless (link). Discourse is not an intention but the structural 

force that shapes intentions. While discourse is usually created by power and can be 

controlled by it, its internal logic and the context are also important. After WW2, the 

principles underpinned by the UN, such as respecting "territorial integrity or political 

independence", embodied in the first chapter of the UN Charter (link), created a 

security discourse among citizens of nations, which now came to help Ukraine in this 

war. This discourse convinced people in Ukraine and around the world that whatever 

Russia’s geopolitical concerns, nothing can justify violating a country’s territorial 

integrity.  

https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1298/2882
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1
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Nearly eight months into this war, it has become clear that Russia will not win. As 

announced before February 24, 2022 (link), Putin's four objectives of this war were: 

denazification, which means regime change; demilitarization, which means limiting 

the Ukrainian army; neutralizing Kyiv, which means preventing Ukraine from joining 

NATO; and finally gaining the Ukrainian government’s recognition of the separation 

of Donbas and Crimea (link), which again requires regime change because Zelensky 

is highly unlikely to accept the annexation of Donbas and Crimea. Currently, the first 

two objectives are clearly unachievable. The third one is oxymoronic as it requires, 

from a Ukrainian perspective, guarantees from countries such as America, Britain, or 

Turkey, and it practically engages NATO to fight for Ukraine in case of any future 

Russian aggression. The last goal will only be attained by installing a puppet state in 

Kyiv, which now seems impossible. Russia may occupy more territory and secure 

more tactical victories, but it cannot turn these military victories into political 

concessions. 

Russia could have won the war only if it had happened within a few days and the 

West did not make time to impose such a considerable number of sanctions. 

Occupying the port of Odesa within a few days could have paved the way for Russian 

troops to enter Moldova (link). Moldova has a Russian minority in the Transnistria 

region, and Russian troops are already there as a pretext for keeping the peace. In 

2018, Russia opposed a UN General Assembly resolution to withdraw its military 

forces from Transnistria (link). Winning Ukraine and Moldova, Serbia could have 

been enticed to invade Kosovo, and possibly, Bosnia and Herzegovina, with the 

support they might have received from Russia. The silence of the West could have 

questioned America's credibility, and the low casualties of the war would have 

preserved Russia's moral high ground. In the end, Russian Empire would have 

reemerged and, through a domino effect, the People’s Republic of China would have 

likely summoned the courage to take over the Republic of China. Finally, all of these 

developments could have had a ripple effect on the Global South and non-aligned 

countries like India. Now the question is why did a superpower like Russia not 

achieve a decisive victory against Ukraine, which is five times smaller in manpower, 

ten times smaller in the air force, and has a third of Russia’s artillery (link). 

Some analysts responded that the Ukrainians' extraordinary resistance and resilience 

(link), the Russian Armed Forces’ shortfalls (link), and the Western alliance's unity 

and cohesion (link) caused miscalculations in Kremlin. But why did Putin make such 

a miscalculation? Why did he assume that Ukrainians would welcome Russian 

soldiers? Why did he believe that the Russian Armed Forces could occupy a country 

https://tass.com/politics/1409189?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.reuters.com/world/kremlin-says-russian-military-action-will-stop-moment-if-ukraine-meets-2022-03-07/
https://thehill.com/policy/international/596409-belarus-president-stands-in-front-of-battle-map-indicating-moldova/
https://press.un.org/en/2018/ga12030.doc.htm
https://news.sky.com/story/russia-ukraine-crisis-how-big-are-their-militaries-12542052
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/28/vladimir-putin-war-russia-ukraine
https://www.sandboxx.us/blog/the-4-reasons-why-the-russian-military-is-failing-in-ukraine/
https://www.cfr.org/in-brief/why-putins-war-ukraine-miscalculation


 

 

 
040 

 

with 44 million people and an area equal to the combined size of Germany and Great 

Britain, within three days? Why did Putin think European countries, the US, Japan, 

Australia, and Canada, would not react firmly? One answer is that maybe Putin's 

inner circle deceived him, as the COVID-19 quarantine made him more dependent on 

this inner circle (link). But still, the question is why did his trusted inner circle make 

such a mistake? And on a broader level, why did many other outsiders, some of 

whom were likely educated in Political Science, think that the Russian Armed Forces 

could have achieved their goals? These two recent trends, decentralization of 

technology and transnationalisation of global sanctions, might be the answer. 

Technology and Decentralization 

New technologies have changed the way wars are fought. The core of this change is 

decentralization, which has enabled non-professionals to do things that only experts 

could do before. One set of examples are weapons like anti-personnel drones, like 

Switchblade 300, obtainable from normal e-commerce platforms, can be carried in a 

backpack (weighted 2.5 Kilogram), and can be paired with a smartphone app (link). 

These weapons are more like a plug-and-play device, are easy to set up, and needs 

minimum training (link). Shoulder-launched anti-tank weapons or man-portable air 

defense systems are examples of these user-friendly devices. 

Another set of examples is the civilian devices that can be applied in war zones. For 

example, commercial entities, like SpaceX or other commercial space companies, 

provided services that facilitates war efforts can; satellite internet spoiled Russia's 

plan to silence Ukrainians and thwarted the bombing of Ukrainian telecommunication 

towers; social media prevented the spread of false information by Russians; mobile 

applications that citizens use to provide information about the location of enemy 

soldiers (link); internet platforms, such as ukraine-helpers.com, not only identifies the 

nearest humanitarian aid depots for people globally but also provides the necessary 

information to volunteers who want to join the armed forces of Ukraine (link); cell 

phone cameras document war crimes, even in the smallest and most remote areas 

(link) mobile apps like Diia that enable citizens to financially support soldiers or 

report property damage (link). 

Here are more examples: Airbnb decided to fund short-term housing for 100,000 

Ukrainians who were fleeing the country (link); Ukraine officials have mobilized 

thousands of volunteers to wage a digital war against Russia which created a cyber 

army with 250,000 volunteers in the world’s first cyber war (link); Cryptocurrencies 

helped citizens make donations to Ukraine’s official government wallet (link); With 

https://p.dw.com/p/48NZQ
https://www.freiheit.org/ukraine-and-belarus/use-technologies-russia-ukraine-war
https://www.thehindu.com/news/international/what-are-manpads-that-the-west-is-sending-ukraine/article65218537.ece
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/03/24/ukraine-war-apps-russian-invasion/
https://kyivindependent.com/national/volunteers-create-coordination-platform-for-foreigners-who-want-to-help-ukraine
https://www.euronews.com/next/2022/04/06/how-digital-evidence-of-war-crimes-in-ukraine-is-being-collected-verified-and-stored
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-tech-excellence-is-playing-a-vital-role-in-the-war-against-russia/
https://news.airbnb.com/help-ukraine/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-tech-excellence-is-playing-a-vital-role-in-the-war-against-russia/
https://www.theguardian.com/technology/2022/mar/03/bitcoin-donations-cryptocurrency-support-ukraine
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these decentralized platforms, the images we had of civilians as defenseless that are 

only looking for asylum are no longer true. Russia had to spend hefty sums of money 

to produce the same results, yet their efforts would not work as effectively as what 

motivated ordinary citizens do, owing to two reasons: First, risking lives cannot be 

sufficiently compensated by material rewards. This is why Russia has a shortage of 

soldiers (link) while polls show that at some point, up to 70 percent approved Putin 

(link); Second, when a country requires innovation and creativity, spending money 

does not go a long way. This is why we saw that in this war, Ukrainians were more 

innovative than Russians (link). These decentralized efforts, happened by new 

decentralized technologies need an overarching discourse that can unify them. A 

powerful discourse is a necessary tool to mobilize citizens in an effective way. 

Sanction in an era of Increased Interdependencies 

Putin’s other major mistake was underestimating the severity, extent, and more 

importantly the speed with which the West imposed sanctions. In less than a week, 

sanctions were imposed that took years for others. In some of them, such as the Nord 

Stream pipeline, it was hardly expected just before the invasion. The comments made 

by German officials before the war hinted at inaction (link). In other cases, such as 

the FIFA sanction, there was no clue even a week before. This shows that such 

decisions were made within a short span of time, propelled by the severity of the 

situation and the power of the discourse that imbue the importance of territorial 

integrity and political independence. 

Some of these sanctions were imposed by the public informally. For example, Roman 

Abramovich, the Russian owner of Chelsea Football Club was forced to quit the club 

due to the social and psychological atmosphere that has been emerged after the 

invasion (link); Several cafes, retailers, and chain stores worldwide have decided not 

to serve Russian food and drinks (link); Renault, which had decided to return to 

Russia, revised its decision owing to pressure of public opinion (link). It seems that 

social responsibility is taken seriously by investors and retailers. This has many 

lessons for countries like China which thinks they can separate business from values 

(link). The public discourse will have more effect because of this growing mutual 

interdependencies and has more implications for global security. 

Although Europe has not yet been able to wean itself off Russian energy, everybody 

knows that Europe buys € 1 billion worth of energy from Russia every day since the 

beginning of the war, and Germany has the largest share (link). This certainly impacts 

Germany’s public image and Europe’s in general. As the EU tries to promote a moral 

https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/03/10/does-russia-have-enough-troops-to-take-ukraine-heres-where-its-manpower-stands---and-why-its-recruiting-foreign-soldiers/?sh=267f83984d82
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/not-just-putin-most-russians-support-the-war-in-ukraine/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-tech-excellence-is-playing-a-vital-role-in-the-war-against-russia/
https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-silence-on-nord-stream-2-draws-fresh-criticism/
https://newsnotchng.com/che-vs-liv-abramovich-under-pressure-as-tuchel-admit-to-be-accountable-to-the-owner/
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/russia-vodka-removed-usa-bars-ukraine-invasion-b2024050.html
https://www.politico.eu/article/renault-halts-production-in-russia-after-zelenskyy-rebuke/
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/China-exit-Russia-crisis-has-businesses-thinking-the-unthinkable
https://fortune.com/2022/03/09/europe-wean-1-billion-russia-energy-habit/
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image of itself, it must feel social pressure and must work harder to free itself from 

Russian energy. The driving force of the discourse of territorial integrity and political 

independence is getting things done more smoothly than if it would have been a 

normal bureaucratic decision. Now, Russia's main problem may not be the war in 

Ukraine but these transnational and international sanctions. If Russia wants to avoid 

ending up like North Korea or Venezuela, it should find a way to lift these sanctions. 

Given that many war crimes are going to be documented (link), as long as Putin is in 

power, diplomatic efforts to lift these sanctions will be minimal. 

Conclusion 

Both of the above-mentioned miscalculations, decentralized technologies and 

transnational sanctions indicate that discourse is an important player on the 

battlefield. In the weeks leading up to Russia's military invasion, the Kremlin 

repeatedly denied the US allegations that Russia had decided to attack Ukraine, 

calling them provocative and inaccurate. Many European intelligence agencies, and 

even Ukrainian President Zelensky, considered them as such (link). After the war 

began and the first Russian soldier set foot on the Ukrainian territory, Russia lost its 

credibility and also the internal logic of its security discourse. As said earlier, 

discourse is made and controlled by power, but the internal logic and the surrounding 

events are also important. Now, China must probe into people in Taiwan and around 

the world to see whether they regard its invasion of Taiwan as occupation or 

reunification. The severity of sanctions and the resilience of people will heavily 

depend on it which is more important now because of these decentralized 

technologies and the transnational interdependencies. 
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