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المللی، رویکردی سیستمی و نهاد صلح و امنیت بینشورای مردم
 المللهای هژمون ساخت عرصه بینوفصل بحراناستراتژیک به حل

 
 1غالمرضا کحلکی

 *2 عبدالرضا بای
 3 علی محمدزاده

 
 چکیده
 وفصذلحلی رایذ  هذاروشهسذتن؛  امذا ناراردمذ؛ی  ریناپذ اجتنابی در عرصه ملی امر هااختالف
 الملذلنیببه عرصه  را هادنی، سرایت المللنیبی هام؛اخلهدر سطح ملی و نیز ع؛م موفقیت  هااختالف

ی رنشذرران هذارنشاز مرز تعذار  و ورود بذه موذ؛ودح بورانذی،  هااختالفبه دنبال دارد  با عبور 
بذه اذالش رشذی؛ح  الملذلنیبو درنتیجه، صلح و امینت در عرصه  ش؛حخارجز تعادل ا المللنیبجامعه 

در وضعیتی رذه  توانیمتا به این پرسش پاسخ ده؛ ره ارونه  رن؛یم. نوشتار پیش رو، تالش شودیم
، از سذرایت شذون؛یمرا موجذ  هذا بورانالملذل تشذ؛ی؛ رویکردهای هژمون گرایانذه در عرصذه بین

ه بذالمللی ممانعت الملل و ایجاد تعار  و بوران در سازمان جامعه بینلی به عرصه بینی مهااختالف
من ضذعمل دورد؟ در این پژوهش، با روشذی رذاربردی و از یریذط مطالعذه اسذنادی و رتاباانذه ای، 

تذا از  شذودیمیشذنااد مذ؛ل اسذتراتژیکی پ ی،المللنیبی هااختالف وفصلحلی رای  هاروشبررسی 
واقذ،، نرذر بذه  ی را در عرصه جاانی تجربذه رذرد. درالمللنیبن، بتوان توقط صلح و امنیت رهر ر د
رو، پیشذنااد  ، نوشذتار پذیشالملذلبیندر عرصذه  هذااختالفی رای  حل و فصل هاروشناراردم؛ی 
   پیشناادی رذه بذه منرذور توقذط؛ینمایمرا ارائه « یالمللنیبصلح و امنیت  ناادمردمشورای »تشکیل 

. پیشذناادی شذودیممبتنی بر رویکردی جام،، سیستمی و استراتژیک ارائه  عرف فطری موج؛ِ صلح و
 .ره به دین؛ح تعلط دارد

 

سذتمی و المللذی، رویکذرد سیالمللی، صلح و امنیت بیناختالف، تعار  و بوران بین :واژگان کلیدی
 ری.ی، عرف فطالمللبین تینااد صلح و امنمردم یشورااستراتژیک، 

                                                           
  دانشجوی درتری روابط بین الملل، گروح حقوق و علوم سیاسی، واح؛ شاهرود، دانشراح دزاد اسالمی، شاهرود، ایران.. 1

ود، دانشذراح دزاد اسذالمی، دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملذل، گذروح حقذوق و علذوم سیاسذی، واحذ؛ شذاهر. 2
 شاهرود، ایران.

*  Phd_bay1979@yahoo.com 
استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، گذروح حقذوق و علذوم سیاسذی، واحذ؛ شذاهرود، دانشذراح دزاد اسذالمی، . 3

 شاهرود، ایران.
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 مقدمه

اتوذاد  خاتمه یافته است  فروپاشذی المللعرصه بین یدوقطبی نیست ره ساختار رزمانید

پایذان » ی توذت عنذواناهیذنررررد تذا  زدحذوقرا  «1فرانسیس فورویاما» جماهیر شوروی

خذود بیذان رنذ؛  ایذن ات ذاق، پذس از  «3پایان تاریخ و دخرین انسذان» را در رتاب «2تاریخ

، با ساختارهایی همذراح شذ؛ رذه قذرار بذود تذا «جنگ سرد»و  «جاانی یهاجنگ»خاتمه 

فورویاما بر این عقی؛ح بود ره نرام . الملل باشن؛صلح و امنیت در عرصه بین رنن؛حنیتضم

الملل مسذلط شذ؛ح و با فروپاشی اتواد جماهیر شوروی بر عرصه بین «لیبرال دمورراسی»

ایذن دیذ؛گاح فورویامذا . دن سر تسلیم فرود دورنذ؛دیرر ساختارها و جوام، بای؛ در برابر 

ی لیبذرال منذ؛؛حیعقایذن  های؛ئولوژیذاایذن اعتقذاد بذود رذه در رویذارویی  رنن؛حتیتقو

المللی بردم؛ح از دن هسذتن؛ رذه پیذروز شذ؛ح و ی بینهاسازماندمورراسی و ساختارها و 

رر انین دی؛گاهی، هیچ نرام از من. المللی باشن؛صلح و امنیت بین رنن؛حنیتضم توانن؛یم

ب؛یل و جایرزین لیبذرال دمورراسذی  عنوانبهی نیست ره بتوان؛ ترو مناس سیاسی باتر 

 .(116-99  1396باشایی و صالوی، باش؛ )

 نریذر خذود یها؛گاحید از بردم؛ح ساختارهای برای ره لیبرالیسم به معتق؛ان همچنین،

 ای؛ح ،ان؛قائل بسیاری ارزش جاانی، ویرانرر یهاجنگ از پس همدن «متو؛ ملل سازمان»

 یهاسذازمان توسعه و توقط» ،«دمورراتیک صلح» به معتق؛ان دارن؛. باور را «4اب؛ی صلح»

 عرصذه در «اقتصذادی متقابذل وابستری» و «دمورراسی لیبرال یهایجماور» ،«المللیبین

                                                           
1. Fukuyama,Yoshihiro Francis 

2. The End of History 

 ر.ک: ثر ا این مطالعه برای .3

Fukuyama, Yoshihiro Francis (1992), The End of History and Last Man, New York, 

Free Press. 

 رذه اسذت یاهیذنرر )eaceP emocraticD( «دمورراتیذک صذلح» ای (Peace Perpetual«)اب؛ی صلح» .4

 خذود مقاله در بار ناستین برای (1۸۰4-1۷24) دلمانی نام؛ار فیلسوف (Kant Immanuel) رانت امانوئل

 (Republic) وریجماذ یهذاحکومت از رانذت رذرد. مطرح را دن نوشت، 1۷9۵ سال در نام همین با ره

 جذوزف بیسذتم، قذرن دغاز در بع؛ها (.46-31  13۸۷ حی؛ری،) هستن؛ صلح موج؛ ره دورد میان به سان

 اقتصذذادی نرذذام رذذه رذذرد ادعذذا (19۵۰-1۸۸3) اتریشذذی اقتصذذاددان (Schumpeter Joseph) شذذومتیتر

Doyle, ) اسذت نمذودح سذلطه ماذال  و جوصلح ذاتاً را دمورراسی لیبرال نوین هایدولت ی،دارهیسرما

2005.) 
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 مثلذ » نیا ره ن؛یگویم هگوننیا و رنن؛می مطرح جاانی صلح رنن؛حنیتضم را المللبین

 درون در دنذان تا شودیم موج  (Bruce, and Russett 2001; 28-30«)صلح گانهسه

 نجنرن؛. یک؛یرر، با و خود

                      

                                                

   

 
 دمورراتیک صلح ای اب؛ی صلح به عتق؛انم ان؛یشه رد صلح ثل م .1 شمارح ریتصو

 

 امذذا (،19-1۵  13۸۸ ،پرسذذت)نوع دارد بسذذیاری نقذ  مذذوارد دیذذ؛گاح ایذذن اگراذه

 ،اسذا  این بر رردن؛. یزیریرح را ییهابرنامه خود، دی؛گاح این بر مبتنی دنان ،هرحالبه

 بذه را دمریکذا ماذم، ایذن برابذر در رقیذ  موان، زدن رنار و لیبرال یهایجماور توسعه

 اعالمذی ان؛یشذه در هرذ است حالی در این واداشت  بیشتری «گرایانه جانبهکی» اق؛اماتِ

 گرایانذه ان؛جانبه رویکردهای توقط و «یجمعدسته امنیت» بر هموارح دمریکایی نابران

 یی،گراجانبذهکی ایذن نتیجه  (,1990Kohane;731) شودیم ؛یتأر المللنیب عرصه در

 هژمذون روحیذه» تقویت است. المللبین عرصه در «ساخت هژمون یهابوران برسازی»

 از حمایت و ایجاد به را هاییکایدمر ،«مان؛ن هژمونی» در برای تالش و ریکاییدم «گرایانه

 ملی یهاعرصه در بشر حقوق ناق  یهارنش از حمایت و ایجاد ،1تروریستی یهاگروح

                                                           
. هیالری رلینتون، وزیر امور خارجه دمریکا در دولت اوباما در دو مقطذ، )در مصذاحبه بذا شذبکه فذارس 1

ره ارا و ارونه به باانه مقابله بذا  ده؛یصورت روشن شرح منیوز و بار دیرر و در جلسه استماع سنا( به
 یهاسذتیتی پارستان، اق؛ام بذه ایجذاد هسذته اولیذه ترورشوروی در افغانستان، با همکاری دستراح ایالعا

انذ؛. یالبذان، القاعذ؛ح و هذا در افغانسذتان رردحگرا( وهابی و دموزش و تسذلیح دن)شبه اسالم یراسالم تصو
بودن؛ ره از دل همذین هسذته اولیذه سذر بذردوردح و در منذایط  ییهاالنصرح و بع؛ازدن داعش، همری گروح

http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
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 در رژیذم تغییذر یهااسذتیس رذردن دنبال و2رقبا بر برتری برای بوران توسعه ،1فراملی و

 بذه را هذاییکایدمر هژمونررایانذه، یهااسذتیس جذرایا رشذان؛. 3رقبذا و منتقذ؛ان قبذال

 رشذان؛ «بذزر  خاورمیانذه یذرح» همچذون ییهذایرح رذردن دنبذال نریذر ییهذارنش

 از حاصذل «پیچیذ؛ح متقابذل وابسذتری» از هذاییکایدمر (.۷۸-61  13۸6 ی،نیالذ؛نی)مع

 «مجذانی سواری» با و رردح است ادح المللیبین عرصه در اقتصاد و ارتبایات ش؛ن یاشبکه

 ییهااسذتیس نمودن؛  ترغی  خود قبال در «واگن بن؛» نریر ییهااستیس به را رنشرران

 دارای «دائذم عضذو» این عمل، در بودن؛  دمریکایی سیستم مناف، رنن؛حنیتأم درناایت، ره

 باالی سام لواظ به و داشته سازمان این با «مقر قرارداد» ره امنیت شورای در «وتو حط»

 خذود، یهذارنش بذا اسذت، برخذوردار دن بذر بسذیاری ن ذوذ از ناذاد ایذن بذه داختذیپر

 امنیذت و صذلح توقذط دن ایجذاد از هذ؛ف ره متو؛، ملل سازمان جایراح رنن؛ح یتضع

 یهابرداشذت بذرخالف درست جاانی جامعه ش؛. است، بودح المللبین عرصه در پای؛ار

 المللبین عرصه در امنیت و صلح رنن؛حنیتضم ستیبایم ره سازورارهایی موج؛ لیبرالی

 دن بردمذ؛ن اصلی علت ره موصولی است  رردح برداشت یناامن و جنگ موصول باشن؛،

 هژمونیذک و دولتذی جاذانی، ویرانرذر یهذاجنگ از پس المللنیب عرصه دمادح بستر در

                                                                                                                               
هذا )هذیالری ییکایانتااباتی خود بذه نقذش دمر یهایافتن؛. ترامپ نیز در سانرانماتل  جاان گسترش ی

 .(۵۷۰-۵۵3  1396بصیری و سال؛ورگر، رلینتون و اوباما( در ایجاد داعش اشارح ررد )
بذه  یرسذانمیلیذون پونذ؛ صذرف سوخت 4۰. در بوران یمن، دمریکا تناا یی سذه سذال ابتذ؛ایی جنذگ، 1

است ره حتی ژنرال لویی؛ دستین، فرمان؛ح مررز فرمان؛هی دمریکا وع؛ح دادح رذه  سعودی رردح یهاجنرن؛ح
ها نیز سذوخت خواهذ؛ داد. ماحصذل ایذن رمذک، بیشتری نیز است ادح رن؛، به دن یهااگر عربستان از جت

 (.219  139۸ ،نیبجاانی و ، در این رشور است )فتوانیرنرامییمن و رشتار غ یهارساختینابودی ز
 یرشذ، یعنذی بوذران نسلالمللنیحقوق بشری عرصه ب یهاارشناسان در ارتباط با یکی دیرر از بوران. ر2

میانمذار، یرحذی دمریکذایی بذرای  پنذاحیمسلمانان میانمار بر این اعتقاد هستن؛ ره قربانی رردن مسلمانان ب
  در ایذن خصذو ، ضربه زدن به ن وذ این در دسیای جنوب شرقی و انتقال داعش به ایذن منطقذه اسذت

 ر.ک:
دمریکذا ارونذه مسذلمانان  /یرشقتصادی یک نسلا -ارتباط حوادث میانمار با داعش  پشت پردح سیاسی»

 (، مشرق، در دستر :1396«)؟رن؛یمیانمار را قربانی رقابت خود با این م
www.Mashregh.ir 

در  هذاییکایاین سیاست توسط دمر است. ش؛حیدنبال م هاییکای. سیاست تغییر رژیم از دیرباز توسط دمر3
و  رانجماذوری اسذالمی ایذ ،قبال اتواد جماهیر شوروی، در دوران جنگ سرد و نیز در ارتبذاط بذا عذراق

 (.۵۰-31  13۸4حسینی، دنبال ش؛ح است ) برخی دیرر از رشورها نیز،
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 وذ؛مت ملذل سذازمان ارزش و بزرگی به جاانی سازمانی با پیون؛ در امنیت، و صلح ش؛ن

 امذا شذ؛نش، ایجذاد از حاصل موفقیت و متو؛ ملل سازمان توقط ضرورت باوجود بود.

 در وتذو حذط باوجود ماصوصاً و امنیت شورای یعنی دن، اصلی ررن من عالنه رنشرری

 ایذن اسذت، المللنیب عرصه در گرایی هژمون روح توسعه معنای به خود ره سیستم این

 عرصذه در نشذ؛ح وفصذلحل متعذ؛د یهذانبورا بذروز شذاه؛ و شذ؛ح رمرنگ موفقیت

 اسذت. گ اشته باقی امنیت و صلح تشنه را یالمللنیب جامعه همچنان ره هستیم المللنیب

 دولتذی و هژمونررایانذه یهااسذتیس حصر در المللنیب حقوق امروز، ره گ ت توانیم

 منیذتا و صذلح حذالوت بذا و اسذت تلخ هم هنوز رامشان هاملت اسا ، این بر و بودح

 است. نش؛ح شیرین ی،المللنیب جانبههمه

 ملذل مردمذان میان صلح توقط برای پیشناادی ارائه یسوبه را نرارن؛ح وضعیت، این

 و اسذتراتژیک و سیستمی رویکردی با تا رن؛یم تالش ادامه در ره است دادح سوق متو؛

 ضذروری ارنذ؛حنر اسذت، ذررانیشذا نمایذ؛. ارائذه را دن اب؛اعی، دی؛گاهی معرفی ضمن

 رایذ  یهذاروش و الملذلنیب عرصذه یهذابوران ماهیذت رو، پذیش نوشذتار در دان؛یم

 رذه برداشذت ایذن انتقذال یریذط از بتوانذ؛، تذا ده؛ قرار یموردبررس را هادن وفصلحل

 الملذلنیب حقذوق ااذاراوب در الملذلنیب امنیذت و صذلح توقذط برای سازورارهایی

 بر حارم هژمونیک رویه و هادولت به هادن اجرای وابستری لیلد به اما ،ان؛ش؛حینیبشیپ

 فاصذله سذازورارها ایذن موفقیذت از یالمللنیب جامعه متو؛، ملل سازمان امنیت شورای

 شذرایط، ایذن بذر مبتنذی ی،المللنیب یهابوران م؛یریت برای را پیشناادی ،رونیازا دارد،

 .؛ینمایم ارائه

 

 بیان مسئله پژوهش. 1

عنایت به نکات گ ته ش؛ح در مق؛مه فوق، نرر به اینکذه رویکردهذای هژمذون گرایانذه با 

ی ها؛گاحیذدو  المللذیبینموج  ش؛ح است تذا بذا وجذود ارادح جامعذه  المللبینعرصه 

، این ه؛ف موقط نرردد  از این رو بسیاری المللیبینلیبرالی برای توسعه صلح و امنیت 

به تعار  مب؛ل ش؛ح و در ناایذت بذا  المللیبینبه عرصه ی ملی با سرایت هااختالفاز 

هستیم. بنابراین، پاسذخ گ ذتن بذه  هابورانعبور از مرز بوران، شاه؛ دامنه دار ش؛ن این 
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و ایجذاد  الملذلبینی ملی بذه عرصذه هااختالفاز سرایت  توانیماین مسئله ره ارونه 

به عمل دورد، توسط ایذن نوشذتار  ممانعت المللیبینتعار  و بوران در سازمان جامعه 

دنبال ش؛ح است. برای این منرور، با رویکردی اسنادی و رتاباانه ای و از یریط بررسذی 

مناب، موجود در اختیار، پیرامون موضوع مورد بررسی، تالش ش؛ تا به این مسذئله پاسذخ 

بذه عنذوان  اهملتنقش دفرینی  المللبیندادح شود. نرر به اینکه از جمله تووالت عرصه 

رنشرران این عرصه است، با در نرر گرفتن این مام به عنذوان یذک م روضذه اصذلی بذا 

 روش سیستمی و استراتژیک روشش ش؛ تا با این مسئله پاسخ دادح شود.

 

 پژوهشپیشینه . 2

و ممانعذت از  المللیبینی هااختالفبرای خاتمه  تالش ج؛ی و فراگیر در سطح جاانی

و  صلح الهه انجام ش؛ 19۰۷و  1۸99 یهادر رن رانس المللبینعرصه در  هابورانبروز 

انذ؛،  مذثثری ایذن عرصذه هاپژوهشره بر  المللیبینی هاتوافقنامهدر متون  هاتالشاین 

به امر مام ح ذ  صذلح  المللبینمیثاق جامعه  1۵تا  12، م اد اسا  این بر نمود داشت.

ی هذااختالفی مسالمت دمیز حذل و فصذل هاوحیشو امنیت و ممانعت از تجاوز و ارائه 

منشور ملل متو؛ یکی دیرر از اسذنادی اسذت رذه  اختصا  یافت. همچنین، المللیبین

امنیذت و  ،اهذ؛اف دن ح ذ  صذلح نیتذرمورد توجه ارثریت رشورها قرار گرفت و مام

دمیز منشور به حل و فصل مسالمت  33و  2و  1است و در مواد  المللیبین یهایهمکار

ایذن دغ؛غذه در متذون علمذی رالسذیک حقذوق  ش؛ح اسذت. اشارح المللیبیناختالفات 

یی نریر م اررح و یا میانجیرری را ره هاروش توانیمو  خوردیمنیز به اشم  المللیبین

 هذادناشارح شذ؛ح اسذت را نیذز، در  هاب؛ان، هادنپس از  المللیبینی هاتوافطدر اسناد و 

 ریتذأثپس از منشذور ملذل متوذ؛، توذت  المللیبینمتون حقوق و روابط    اما ارثر1یافت

  نریذر دثذار انذ؛پرداختهی تصذریح شذ؛ح در دن هذاروشبه تشریح  م اد دن قرار دارن؛ و

                                                           
1. For Example, See: 
Wheaton, Henry (1836), Elements of International Law: with a Sketch of the History of 
the Science, Philadelpia, Carey, Lea & Blanchard. 
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ی حقذوق هذارتاباشارح ش؛ح اسذت   هادنره در انتاای این نوشتار به  المللیبینحقوق 

 .1ر؛لی از این دست از مناب، هستن؛درتر موسی زادح و یا ضیایی بی المللیبین

ی حذل و فصذل هذاروشتذا تناذا بذه  انذ؛رردحبا این وجود، برخذی از دثذار تذالش 

نراشذته  19۸۸در سذال « 2مذارتین پذاتچن»دنچذه  نریر نترداخته و المللیبینی هااختالف

و ارذونری تصذمیم  الملذلبینی عرصذه هذااختالفی بروز بوذران و هانهیزماست، به 

. در برخذی از دثذار، همچنذین بذه 3انذ؛رردحنیذز توجذه  هذادنها برای حل و فصل سازی 

پرداخته ش؛ح است و از ایذن رهرذ ر تذالش شذ؛ح  هااختالفی تاصصی وقوع هانهیزم

ی اقتصادی، دریذایی، بذانکی، تجذاری، منازعذات سذرزمینی و هااختالفاست تا به انواع 

  راهکارهذایی رذه 4ارائه نماینذ؛ هادنفصل  غیرح توجه ش؛ح و راهکارهایی را برای حل و

 مسائل سیاسی قرار دارن؛، هران؛ بر بستر حقوقی استواران؛. ریتأثتوت  عم؛تاً

یکی از مواردی ره نوشتار پذیش رو بذه دن عنایذت ویذژح دارد، نقذش رویکردهذای  

 لمللیابینی هابورانجایراح ایاالت متو؛ح دمریکا در برسازی  ماصوصاًهژمون گرایانه، 

به ایذن « ۵ثبات هژمونیک»عنوان یافت ره توت  توانیماست. در این خصو ، دثاری را 

 .المللذیبین  نرریه ای ره تاری؛ دارد بر نقذش هژمذون در صذلح و ثبذات 6ان؛پرداختهمام 

                                                           
 خارجه. امور وزارت تاران، عمومی، المللبین حقوق (،13۷6) رضا زادح، موسی ر.ک: .1

 انش.د گن  تاران، عمومی، المللبین قحقو (،13۸6) موم؛رضا بیر؛لی، ضیائی

2. Patchen, Martin. 
3. Patchen, Martin(1988), Resolving Disputes Between Nations, London, Ducke 
University Press. 

 . به عنوان مثال  ر.ک:4
هذای روش»(، 139۸) رارخانه، مرتضی، حسینی، موم؛رضا، صلوچی، موم؛علی، نژن؛ی منش، هیبذت اه

، «(ADR)«جذایرزین حذل اختالفذات شذیوح»با تاری؛ بذر ) حل و فصل اختالفات بانکی و مالی بین المللی
 .3۸2-3۵۷ ، صص3۷تاران، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، شمارح 

وش ر، قذم، «دردم؛ی بر مکانیزم های حل و فصذل اخذتالف تجذاری بذین المللذی»(، 13۸4) انصاری، باقر
 .2۰4-1۷9، صص 44شناسی علوم اجتماعی، شمارح 

های حقوق دریاهذا  نقذایص نرام حل و فصل اختالف»(، 1392) علیبیگ زادح، ابراهیم، حسینی نواز، سی؛ 
 .214-191 صص، 14، تاران، توقیقات حقوقی، شمارح «هاو االش

ها و منازعذات بازنمایی م؛ل تولیلی برای حل و فصل اختالف»(، 139۰) ربیعی، حسن، جان پرور، موسن
 .۷۸-۵۵، صص ۵4، تاران، مطالعات راهبردی، شمارح «سرزمینی

5. Hegemonic Stability 

، «امنیتذی دمریکذا -ثبات هژمونیذک در اسذتراتژی اقتصذادی»(، 13۸۵) قنبرلو، عب؛اه . به عنوان مثال: ر.ک:6
 .34فصلنامه مطالعات راهبردی، شمارح 
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، المللبینی منتشر ش؛ح از ان؛یشمن؛ان حوزح حقوق و روابط هاپژوهشالبته در برخی از 

اشذذارح شذذ؛ح اسذذت رذذه در واقذذ، در ایذذن دثذذار، بذذه افذذول « 1ز هژمذذونیپذذس ا»بذذه دوران 

ی اقتصذذادی هذذایهمکاردمریکذذایی و گسذذترش  ماصوصذذاًرویکردهذذای هژمونررایانذذه 

 .2پردازن؛یم المللیبین

بذه  هذادندر سطح ملی و سرایت  هااختالف ریتأثنوشتار پیش رو ضمن پرداختن به 

بذا رویکردهذای  المللذیبینی هذااختالففصل  ، راهکارهای رای  حل والمللیبینسطح 

ط بذا سیاسی و حقوقی را مورد بررسی قرار دادح و با اشارح به رویکذردی ج؛یذ؛ و مطذاب

ی هذاالفاختدیذ؛بانی در حذل و فصذل »، یعنذی المللیبینتووالت اخیر سازمان جامعه 

ی عرصذه هذارنشتا از رهر ر رهیافت سیستمی و استراتژیک بذه  روش؛یم، «المللیبین

را  المللیبینه ، راهکار ج؛ی؛ و متناس  با شرایط رنونی رنشرران سازمان جامعالمللبین

. ایذن رویکذرد، بذا ؛ینمایمرا برای رنشرری فعال، فعال  هاملتارائه رن؛  رویکردی ره 

، تناس  دارد. در واق، المللبینبرای رنشرری در سطح  هاملتتمایالت ناادی و فعاالنه 

ی هذاروشو  المللبینار پیش رو، ضمن پرداختن به بستر بروز مشکالت در عرصه نوشت

و  المللذیبینحل و فصل اختتالف هذا، بذا توجذه بذه وضذعیت رنذونی سذازمان جامعذه 

اور است بذا ره بر این ب ؛ینمایمی سیاسی بر حقوقی، پیشناادی را ارائه هاهیروحارمیت 

توصی ی  صرفاًی، ت دارد. این انین تولی؛ موتواهایمطابق المللیبینتووالت اخیر جامعه 

 .؛یگشایمی تولیلی را ها؛گاحیدو تبیینی نبودح و باب برای ارائه 

نیز،  المللیبیندر ارتباط با موضوع ثبات هژمونیک و نقش هژمون در صلح و امنیت  

ت عرصه ی هژمون ساخهابوراننوشتار پیش رو به این نقش پرداخته و در مقابل دن، از 

 .رن؛یمیاد  المللبین

 

 المللنهای سرریز شونده عرصه بیها و بحرانها، تعارضاختالف. 3

 ایذن در اسذت  هذادن رلیذت درک الملذل،بین عرصذه یها؛حیذپ؛ به «سیستمی رویکرد»

 یهاسذتمیس ذیل عنوانبه «المللیبین جامعه سازمان سیستم» اعضای ،«نررجام، رویکرد»

                                                           
1. After Hegemony 
2. For example; See: 
Robert O. Keohane (1981), After Hegemony: Cooperation and Discord in World 
Political Economy, Prinston, Prinston University Press. 
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 بذر گسذتردح، ارتبایذاتی شذبکه اذاراوب در ره هستن؛ رنشررانی یک هر سازمان، این

 ایذن در هذاارتباط د تا است ش؛ح تالش ذیل تصویر در .رگ ارن؛یتأث سیستم این تووالت

 شون؛. دادح نشان سیستم،

 
 سیستمی یرخطیغ ارتبایات بکهش و یالمللنیب جامعه ازمانس سیستم .2 شمارح ریتصو

 

 عقیذ؛ح ایذن بذر و داشذت المللذیبین جامعذه سذازمان به «1خطی رویکردی» توانینم

 جامعذه سذازمان رذل بذر خذا ، جغرافیذایی موذ؛ودح یذک در رنشرری ره بود استوار

 رویکذردی بذا الملذل،بین عرصذه یها؛حیپ؛ با ستیبایم ،درواق، باش؛. ریتأثیب المللبین

 الملذل،بین جامعذه یها؛حیپ؛ به سیستمی رویکرد از منرور ش؛. روبرو جام، و سیستمی

 جامعذه سذازمان در هذابوران و تعذار  اسذا ، ایذن بذر است. هادن «2یرخطیغ» درک

 در نقطذه یذک از اینکه یعنی دارن؛  «4رنن؛ح سرایت» و «3شون؛ح سرریز» ماهیت المللی،بین

 از  شذون؛یم منتقذل المللیبین جامعه سازمان سیستم از دیرر یانقطه به خا ، رشوری

 المللذی،بین جامعذه سذازمان یهاسذتمیس دیرذر بذر هذابوران و هذاتعار  این رو، این

                                                           
1. Linear Approach 
2. Nonlinear or Circular Approach 
3. Spillover 
4. Contagious 
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 و خطذی یکردهذایرو از منرذور تذا اسذت ش؛ح تالش ذیل تصاویر در هستن؛. رگ اریتأث

 شون؛. دادح نشان خوانن؛گان، بیشتر درک برای ها؛حیپ؛ به یرخطیغ

 
 

 هاپ؛ی؛ح با اهمواج در غیرخطی و خطی رویکردهای .3 شمارح تصویر
 

 ارتبذاط بیذان بذرای ،«1یاپروانذه اثذر» م اذوم از تذوانیم الملذل،بین عرصه فضای در

 کی در رواک راتتغیی زیرا ررد  است ادح عرصه این در جاری یها؛حیپ؛ میان یرخطیغ

 داشذته سذازمان رذل بر بزگی راتیتأث توانن؛یم ،عرصه این یرخطغی یهاستمیس از نقطه

 رذه اسذت زیذاد حذ؛ی بذه ارتبایی انین راتیتأث  (nz,Lore 1963; 130-141) باشن؛

 و بذودح حسذا  خذود پیرامذونی «شذکنن؛ح یهذاملت -دولت» به نسبت حتی رنشرران،

 بذه را وضعیت پیرامونی، م؛اخله با و باشن؛ امان در هادن من ی اثرات از تا رنن؛می تالش

 .دهن؛ تغییر خود ن ،

 نقطه یک در بوران یک المللی،ینب جامعه ازمانس یرخطیغ یستمس در اسا ، این بر

 شذ؛( خواهذ؛ ادحد توضذیح بوذران  اذومم مورد رد بیشتر دامها )در شیهاستمیس ذیل از

 رن؛. خارج «تعادل» از را هادن صه،عر این رنشرران یررد بر یرگ اریتأث با توان؛یم

 یکذ؛یرر بذر المللذیینب هجامع سازمان عضو رنشرران یهارنش میان رابطه رهارنون

 و لذیم یهاعرصه در بوران و تعار  اختالف،  اهیمم با تباطار در ستیبایم ش؛، بیان

 .شود دادح وضیحت بیشتر المللیبین

 یهذاادراک ت ذاوت» با المللی،بین و ملی عرصه در «2هااختالف» ره است باور این بر

 سذطح بذه هذااختالف ایذن رذهیامهنر هسذتن؛. ارتبذاط در سیستم یک عضو ِ «رنشرران

  شذودیم یذاد «3المللذیبین هایاختالف» عنوان توت هادن از ،ابن؛ییم سرایت المللیبین
                                                           

 ر.ک: بیشتر، مطالعه برای .1

Rouvas-Nicolis, Catherine, Nicolis, Gregoire(2009), "Butterfly effect", Scholarpedia, 
[Available]: 
http://www.scholarpedia.org. 
2. Disagreements 
3. International Disagreements 

http://www.scholarpedia.org/
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 هذااختالف ایذن باشن؛. داشته حقوقی یا و سیاسی منشأ توانن؛یم مت اوت، یهاادراک این

 مت ذاوت یهذاادراک موصول یا و ملی هایاختالف سرریز از ناشی الملل،بین عرصه در

 هذر تذوانینم هستن؛. المللیبین جامعه سازمان عضو رنشرران ناهمرون مناف، از بردم؛ح

 یدائمذ دیذوان» دانسذت. المللذیبین اخذتالف المللذی،بین جامعذه سازمان در را اختالفی

 اسذت: رذردح تعری  گونهنیا را دن المللیبین اختالف تعری  در «دادگستری المللیبین

 ایذ و تواقعیذ کیذ ای و حقی موضوع مورد در توافط ع؛م از عبارت المللیینب اختالف»

 (.149  13۷6 زادح، موسی«)است شاص دو نبی مناف، ای و حقوقی یها؛گاحید در تضاد

 حذ؛ی بذه را رنشذرران منذاف،ِ پیرامذون سازی غیریت اختالف، عامل یهاادراک اگر

 بذه را سیسذتم نتواننذ؛ دیرر ها،فاختال حل معمول یهاروش ره ینوعبه بباش؛، ش؛ت

 و متقابذل یهذاوارنش بذه را رنشرران و برگردان؛ح اختالف بروز از قبل «ارتبایی تعادل»

 ش؛. ؛نخواه «1زیدمتعار » فاز وارد روابط، بکشان؛، رودررو

 و داخلی هایاختالف اخلی،د سیاست زا است یاادامه خارجی، سیاست رهازدنجایی

 یهذاتعار  تیذدرناا و هذااختالف وزبذر بذه توان؛یم ملی، یهاعار ت هادن جهیدرنت

 بیانجامن؛. المللیبین

 المللذیبین جامعذه ازمانس یهاستمیس ذیل تمایل عنایم به متو؛، للم سازمان ایجاد

 است، یتامن و صلح وقطت برای یرر،یک؛ اب «ییافزاهم» تیدرناا و «همررایی» به نسبت

 «واگرایذی» امذلع الملذل،ینب رصهع در هاتعار  جهیدرنت و هاختالفا ش؛ن دارادامه اما

 است. المللیبین رنشرران میان

 باورهذا، نیازهذا، رنشذرران، مت ذاوت یهذایژگیو دلیذل به تعار ، ره شودیم گ ته

 نوشذتار رذهازدنجایی امذا است  ناپ یراجتناب امری ،هادن مت اوت یهاادراک و انترارات

 بذاور ایذن بذر ،ان؛نشذ؛ح وفصلحل ره دان؛یم هاییاختالف دنبال به را  تعار رو پیش

 بذروز از مذان، بایذ؛ امذا باشذ؛، یبیعذی امری اختالف است ممکن نکهیباوجودا ره است

 جذ؛ی یهات اوت و هااختالف ره شودیم موقط زمانی تعار  ،درواق، ش؛. هاتعار 

 حتی الملل،بین و ملی عرصه در هاختالفا وجود ره گ ت گونهنیا توانیم .ردبری شکل

 و بیانجامنذ؛ داردامنذه یهذایریدرگ بذه هذااختالف ایذن اگذر اما باشن؛  سازن؛ح توان؛یم

                                                           
1. Conflicting 
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 نباشذیم، شذاه؛ را الملذلبین عرصذه رنشذرران میذان افزایذی همدن درنتیجه و همررایی

 انذذین در هذذاییواگرا ،رفتذذهرفته و اسذذت شذذ؛ح زیدمتعذذار  وضذذعیت، رذذه مییگذذویم

 صذورتبه یذرفین، یهذاوارنش و رذنش وضعیت، این در .رن؛یگیم ش؛ت ییهاستمیس

 زیدمتعار  مو؛ودح» در .گرددیم رقی  یهاگروح این میان درگیری به معطوف مشاود،

 نزدیذک نیذز نرذامی برخوردهای ح؛ به و است دشمنانه هاوارنش و هارنش «1هااختالف

 شذاه؛ عمذ؛تاً المللذی،بین و ملی سطح در ها،اختالف زیدمتعار  مو؛ودح در .شون؛یم

 یذرفین گرایانذه جانبذهکی و یلبانذه من عذت یهذارنش خبذری، و یارسذانه یهارقابت

 یذرف بذا همذراح یهذاگروح نرذر جل  اقتصادی، یهامیتور یریط از مواجاه تعار ،

 غیذرح و زیذدمقار رذنش بذه تا؛یذ؛ و قذ؛رت نمایش خود، سمت به یرفیب یا و مقابل

 هستیم.

 در هاستمیس شون؛، موقط «بوران گانهسه شروط» و ش؛ح داردامنه تعار  رهیهنرام

 اشذارح تذرشیپ رذه گونذههمان .گردن؛یم «2بورانی مو؛ودح» وارد المللیبین و ملی سطح

 جامعذه تواننذ؛یم و ابنذ؛ییم سذرایت دیرذر سذطوح بذه ملی سطح در نیز هابوران ش؛،

 تا؛یذ؛» است  موارد این توقط بوران، گانهسه شروط از منرور رنن؛. درگیر را لیالملبین

 تا؛یذ؛ حذس» ،«نرذامی فضذای توسذعه و امنیذت و صذلح تا؛یذ؛» ،«اساسی یهاارزش

 «.وجودی

 بذاور و ارزش یذک ش؛ن  اشتهگ پا یرز معنای هب ،توان؛یم اساسی یهاارزش تا؛ی؛

 و هذازشار دن بذه باورمنذ؛ان اتنبذرانری  باعذ رذه اشذ؛ب گسذتردح یا مو؛ود سطح در

 شود. بوران ش؛ن داردامنه جهیدرنت

 ایذن اعضذای بذرای رذه «متو؛ ملل سازمان منشور» جاانی، یهاجنگ خاتمه از پس

 در امنیذت و صذلح نیتذأم را سیستم این توقط ه؛ف نیترمام است، االجراالزم سازمان

 ییایذرؤ بذه دن رویکردهذای و هژمون وسطت ره ه؛فی است. داشته بیان المللبین عرصه

 افغانسذتان عراق، یمن، لبنان، سوریه، میانمار، در ش؛  ب؛ل متو؛ ملل مردمان برای شیرین

 رذار به نسبت تردی؛ها ایران، در دمریکا یهامیتور انرال در گرفتار مردمان میان حتی و

                                                           
1. Conflicting Range of Disagreement 
2. Crisis Range 
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 رمدست البته است  حش؛ بیشتر المللیبین امنیت و صلح ح   در متو؛ ملل سازمان یید

 نرذامی، و امنیتذی بوذران امذا نیستیم  سوم جاانی جنگ وقوع شاه؛ هنوز ره گ ت بای؛

 از بعذ؛ این با ارتباط در است. رردح گرفتار را المللیبین جامعه سازمان منایط از بسیاری

 جذان افتذادن خطذر بذه و شذ؛ن نرذامی و امنیتذی رذه گ ذت بایذ؛ شرایط، ش؛ن بورانی

 یهذابوران از ویژگذی ایذن در سیسذتم یک ش؛حتیتثب ساختارهای تا؛ی؛ و هایرنرامیغ

 «تروریسذم» م اذوم توسذعه بذا حاضذر عصذر در ره المللبین عرصه به تیسراقابل ملی

 رذرد. اشذارح دن به توانیم بوران، تبیین در ره است م اومی نیترمام است، ش؛ح حادتر

 بذه خذود یهانوشذته در تذا واداشذت را ن؛انان؛یشذم از بسذیاری بوران، خشن ابعاد این

-2۷  136۸ زنرنذه،) بتردازن؛ امر، این ارونری و «المللبین عرصه یهابوران م؛یریت»

 (.42-11  13۸۸ فر، سلطانی و ()زاه؛3۵

 یهاصذهیخص از را دن تذوانیم رذه مامذی یهذایژگیو از یکذی بورانی، شرایط در

 بذر «1وجودی تا؛ی؛ حس» بودن حارم دانست، دن پیرامون یا و بوران با درگیر رنشرران

 توسذذط اسذذتراتژی یذذک عنوانبذذه دن برسذذازی رذه وجذذودی تا؛یذذ؛ حذذس اسذذت. هذادن

 قذرار مورداسذت ادح المللذیبین یهذابوران گردانی درصونه هاستیترور یا و هاابرق؛رت

 یذک یذتموجود و بقاء امنیت، علیه تا؛ی؛ و بوران پیرامونی درک ش؛ن دائمی ،ردیگیم

 و ملی سطح در شرایط ش؛ن بورانی هنرام ره گ ت بای؛ خصو  این در است  رنشرر

 اصلی علت رنن؛.می تا؛ی؛ احسا  بوران، مررزیت ناحیه از عم؛تاً رنشرران المللی،بین

 و شذ؛حرفتهیپ  اساسذی یهذاارزش تا؛یذ؛ تعذادل، وض، از سیستم خروج حسی، انین

 رذه ایذزی  ننذ؛یبیم خذود فراروی رنشرران ره است یاخصمانه یهاوارنش و هارنش

 بایذ؛ همذوارح دنان زیرا است  «2امنیتی معمای» ،رن؛یم احسا  وضعیت این در رنشرران

 سذتیبایم دن برابر در ارنون و هستن؛ روروبه تا؛ی؛ از سطوی اه با ره بریرن؛ تصمیم

 (.19۷-169  1392 قاسمی، و برزگر) رنن؛ اتااذ را یایاستراتژ اه

 دامنذه یذا و مجرمانذه افعذال شرارت و قباحت الملل،بین عرصه یهابوران عم؛ح در

 توقذط بذا گ ذت: بایذ؛ رذه اسذت ح؛ی به بوران عامل رنشرران یهارنش من ی تبعات

                                                           
1. Sense of Existential Threat 
2. Security Dilemma 
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 ریتذأث توذت المللذیبین عمذومی وجذ؛ان و ش؛ح متضرر جاانی جامعه المللی،بین جرائم

 فعذل شذ؛ن عادی» بورانی، یهارنش ماایرات از ییک .شودیم داروهیجر و قرارگرفته

 یهذابوران در المللذیبین جامعه بای؛ شودیم گ ته ره است رونیازا است  «1نیدفربوران

 خذود، م؛اخالت با و بودح حسا  نیز رشورها ملی سطوح در حتی بشری حقوق ناق 

 و جنرذی جذرائم ت،بشری علیه جرائم ی،رشنسل نمای؛. وفصلحل و رردح رنترل را هادن

 بعذ؛ از المللیبین جامعه ستیبایم هستن؛. «المللیبین جرائم» مصادیط ازجمله تروریسم

 یی،هذارنش نیانذنیا زیذرا باشذن؛  داشته را المللیبین جرائم پیریری صالحیت حقوقی

 را هذادن رذه اسذت المللذیبین جامعذه ن ذ، بذه و بذودح المللذیبین عرفذی قواع؛ ناق 

 هذادولت ،«2جاذانی صالحیت اصل» بر مبتنی (.,Cassese 2003; 23) ن؛ینما وفصلحل

 عرصذه بذه المللذی،بین جرائم با رویارویی در را خود حقوقی مجام، صالحیت توانن؛یم

 مالحرذات بذا اصل این البته رنن؛. اعمال نیز گسترح این در را دن و دادح تسری المللبین

 یاگونذهبه  شودیم موسوب المللیبین حقوق قیمتر اصل یک و است تقابل در سیاسی

 و خبیذری) اسذت «3الملذلبین عرصذه در ع؛الت» برقراری الزمه اصولی، انین توقط ره

 یهذااختالف از بسذیاری رذه هستیم شاه؛ امروزح ،وجودنیباا (.121-9۸  13۸9 ج؛لی،

 یالمللنیب یهاازمانس و یالمللنیب جامعه و ش؛ح بورانی و زیدمتعار  یالمللنیب و ملی

 هستن؛. ناتوان هادن وفصلحل از

 

 المللعرصه بین یهاها و بحرانها، تعارضوفصل اختالفرایج حل یهاروش. 4

 یالمللنیبی هااختالف وفصلحلی سیاسی هاروش. 4-1

 الملذلبین عرصذه بذه رذه ملذی یهذابوران و هذاتعار  ،هااختالف با ارتباط در ترشیپ

 و ملذذی عرصذذه در هذذااختالف توقذذط رذذهازدنجایی شذذ؛. دادح توضذذیح رننذذ؛می سذذرایت

 فذاز بذه ورود مذان، سذتیبایم ناسذت وهلذه در و است ناپ یراجتناب امری المللیبین

 3 بنذ؛ 2 مذادح شذ؛، الملذلنیب عرصذه بذه دن سرایت و ملی سطح در روابط زیدمتعار 

 ،زیدمصذلح یذرق از یالمللذنیب فذاتاختال زیدممسذالمت وفصلحل به متو؛ ملل منشور

                                                           
1. Normalization of the Act of Creative Crisis 
2. Principle of Universal Jurisdiction 
3. Justice in the International Arena 
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 هذر یذرفین» است: دم؛ح منشور 33 مادح در خصو ، این در همچنین است. رردحاشارح

 افکنذ؛، ماذایرح به را یالمللنیب امنیت و صلح ح   است ممکن دن ادامه ره را اختالف

 و قضذایی رسذی؛گی و داوری سذازش، میانجیرری، م اررح، یریط از ایز هر از قبل بای؛

 انتاذاب بذه زیدممسذالمت وسذایل سذایر یا و یامنطقه ترتیبات یا و مثسسات به مراجعه

 سیاسذت را یالمللذنیب جامعذه سذازمان یهارنش مووری عنصر بای؛ «.نماین؛ حل خود،

 یهذاروش بنذابراین، اسذت  دن ریتذأث توذت حقذوق، رذه داشت بیان گونهنیا و دانست

 بایذ؛ یالمللنیب و ملی مسائل بروز در ره است تیناس گام اختالفات، وفصلحل سیاسی

 نباشیم. هاعرصه این در بوران تیدرناا و هاتعار  بروز شاه؛ تا شون؛ برداشته

 مذادح در اسذت  «1مذ اررح» ی،المللنیب یهااختالف وفصلحل سیاسی روش ناستین

 اختالفذات زیدممسذالمت وفصذلحل طیریذ ناولی عنوانبه م اررح متو؛، ملل منشور 33

 نیتذرمام بذه تکیه م اررح، از منرور (.34-29  13۸2 ارجینی،) است ذررش؛ح یالمللنیب

 موصذول تذوانیم «.گ ترذو» یعنذی است  هااختالف وفصلحل برای بشر، ارتبایی ابزار

 بذر مذ اررات دانسذت. هااختالف زمینه تع؛یل یا و بابود ی،پوشاشم و توافط را گ ترو

 ایذ و ان؛جانبذه دوجانبذه، تواننذ؛یم ،هذادن درگیذر یذرفین و هذاالفاخت میذزان اسا 

 از مان، و است هااختالف حلراح ناستین و نیترمام م اررح رهیدرحال باشن؛. جانبههمه

 بورانذی جذهیدرنت و هذاتعار  یریگشذکل از و شودیم المللنیب سطح به هادن سرریز

 در رذه ییهذااختالف از بسیاری در ،وجودنیباا ،رنن؛یم جلوگیری المللنیب عرصه ش؛ن

 حذلراح بذه نتوانسذته مذ اررات است، بودح روروبه دن با یالمللنیب جامعه اخیر، یهادهه

 .یابن؛ دست یادهن؛ح خاتمه و دائمی

 اسذت. مردی( پای«)2جمیله مساعی» هااختالف وفصلحل سیاسی یهاروش دیرر از

 مجذ؛د نشذان؛ن و اخذتالف حذل بذرای ثال  رنشرر نهدوستا تالش شاه؛ روش، این در

 ارائذه بذا ثالذ ، رنشذرر رذه دارد وجذود امکذان ایذن هسذتیم. م اررح میز سر بر یرفین

 ؛یذنما درگیذر یذرفین میذان مشذکل حذل در سذعی اخذتالف، حذل مسذیر در پیشناادی

                                                           
1. Negotiation 
2. Good Office 
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 اخذتالف یذرفین رنذ؛ تالش تناا ثال ، یرف است ممکن البته ( ۷۵  13۷6 میرعباسی،)

 نیست. ضروری ثال  یرف توسط حلراح ارائه ،رونیازا شون؛  ترغی  دن حل برای

 در اسذت. «1میذانجیرری» ،هذااختالف سیاسذی وفصذلحل دیرذر یهذاروش ازجمله

 اصذلی ت ذاوت هسذتیم  اخذتالف حذل بذرای ثال  رنشرر حضور شاه؛ نیز میانجیرری

 یذرفین موردتوافذط ثال  یرف میانجیرری در ره است این جمیله مساعی با میانجیرری

 صذلهفی طشذرای دربذارح میذانجی، اسذت  فعذال نقذش دارای م اررات در و بودح اختالف

 انتاذاب هانامذهموافقت در عمذ؛تاً میذانجی .ده؛یم ارائه ماهوی یشناادهاپی ها،اختالف

 تگ ذ بایذ؛ میانجیرری با ارتباط در رن؛. ینیدفرنقش اختالف، بروز زمان در تا ،شودیم

 رذه رذرد اشذارح بایذ؛ میذانجیرری، بذا ارتبذاط در است. فعاالنه و داویلبانه عمل این ره

 نریذر الملذلنیب عرصه فعال رنشررهای دیرر توسط توان؛یم عمل این ،هادولت رازیغبه

 شود. دنبال نیز یالمللنیب یهاسازمان یا افراد

 الملذلنیب عرصذه رانرنشر یاری به هااختالف وفصلحل در ره دیرر سیاسی روش

 گرفتذه رار به مواردی در ره است زیدممسالمت روش کی طتوقی است. «2توقیط» ،؛یدیم

 داشذته نیشپی ،وقای ارونری و تی ری بررسی به ازنی اختالف کی یابیشهیر ره شودیم

 هم و رود رار به اختالف زیدممسالمت حل روش تناا عنوانبه هم توان؛یم طتوقی باش؛.

 .شود گرفته رار به تالفاخ حل یهاروش رسای با زمانهم یوربه

 رشذور ود اخذتالف لحذ بذرای دوجانبذه نامذهموافقت کی اسا  بر توان؛یم طیتوق

 لتشذکی وذوحن شذود. ینذیبشیپ جانبذههمه و ان؛جانبذه معاهذ؛ات در ای و شود هتوصی

 در و شود صمشا عضو شورهایر توسط عاه؛اتم برخی در توان؛یم طتوقی ونیسرمی

 بذه دعذوا صذوابا از یکذی جانبذهکی رجذوع معاهذ؛ح، کیذ مقذررات یبط زنی مواردی

 یهاونیسذیرم و اسذت یاراختی وحشی نای به توسل است. ش؛حینیبشیپ طتوقی ونیسرمی

 لشذکیت خاصذی یقراردادهذا موج بذه تالف،اخذ نیذرفی موافقذت با یالمللنیب طتوقی

 اصذواب و ؛اردنذ الزامی گونهچیه ده؛یم ارائه طیتوق ونیسرمی ره گزارشی و شون؛یم

 .کنن؛ن دن به توجای اصالً ای و رنن؛ ست ادحا دن از هر ماتارن؛ دعوا

                                                           
1. Mediating 
2. Research 
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 ناادی میانجیرری به نسبت ره اختالفات، وفصلحل سیاسی یهاروش از دیرر یکی

 رذه اختالفذات وفصلحل سمیمکان این در است. «1سازش» ،شودیم موسوب سازمانی و

 یذا سذازش یهاونیسذیرم» ،اب؛ییم توقط یرفین میان «2سازش قرارداد» بر مبتنی موالًمع

 بیشذتری رسذمیت و رمتر انعطاف از میانجیرری، برخالف و رنن؛یم ینیدفرنقش «3دشتی

 اختالفذات وفصذلحل بذرای ،بررسذی از پس دشتی یا سازش ونیسیرم است. برخوردار

 ماتتصذمی قبذول رنذ؛. صذادر قضذایی حکم توان؛ینم و ده؛یم ارائه ییشناادهاپی فقط

 ی؛گرسذی و داوری بذا سهمقای در هادولت و ن؛ارد الزامی جنبه دشتی یا سازش ونیسرمی

 عمل دزادی رازی  دهن؛یم حترجی را دشتی یا سازش ت،حارمی اصل به توجه با و قضایی

 دارد. وجود ونیسرمی این برای یترشیب

 نیسذتن؛ االجذراالزم سذازش و توقیذط یاسیس یورارهاساز ش؛، اشارح ره یورهمان

 دیذی اررذ اسذت توانسذتهن ی،المللنیب یهااختالف وفصلحل یسازورارها این به توسل

 باش؛. داشته را الزم

 

 یالمللنیب یهاوفصل اختالفحقوقی حل یها. روش4-2

 ،الملذذلنیب عرصذذه یهذذااختالف وفصذذلحل بذذرای سیاسذذی، یسذذازورارها بذذر عذذالوح

 اسذت ادح ،«4اختالفذات حقوقی وفصلحل» از منرور دارن؛. وجود نیز حقوقی یسازورارها

 ثریذائی،) اسذت هذااختالف وفصذلحل در «۵یالمللذنیب یهذادادگاح قضذایی دادرسی» از

1393  23-۵۰.) 

 یذا و قبل ره قضایی دستراح در اختالف باش؛، یالمللنیب دادگاهی دادرسی مرج، اگر

 مذ رور، قضذایی دسذتراح .ردیگیم قرار یموردبررس است، جادش؛حیا شکلم بروز از پس

 دن، ضذذمیمه یذذا و متوذذ؛ ملذذل سذذازمان منشذذور نریذذر ی،المللذذنیب سذذن؛ی بذذر مبتنذذی

 دن بذه و اسذت رسذی؛ح هذادولت تصوی  به ره یاقارحدرون و یالمللنیب یهاونیرنوانس

 دولذت از مسذتقل یالمللنیب دادگاح یا دیوان این قضات .گرددیم سیتأس ،ان؛ش؛ح متعا؛

                                                           
1. Compromise or Conciliation 
2. Compromise or Conciliation Contract 
3. Compromise Commissions or Conciliation Commission 
4. Legal Settlement of Disagreement 
5. Judicial Proceedings of International Courts 
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 دن، مثسذس سذن؛ در شذ؛حنییتع یهابرنامذه اسذا  بذر ،یرفیب صورتبه و بودح خود

 ،یذرفیب قضات توسط رسی؛ح، تصوی  به ره سن؛ی در دادرسی دیین .شون؛یم انتااب

 در الوذط متساوی قضایی، ازلواظ دعوا یرفین شیوح، این در است  هااختالف حل مبنای

 .شون؛یم گرفته رنر

 یالمللذذنیب دیذذوان» قضذذایی، یالمللذذنیب یهذذادادگاح یذذا دیذذوان نیتذذرمام ازجملذذه

 رذه اسذت متوذ؛ ملذل سذازمان اصلی قضایی ررن جاانی، دادگاح این .2است «1دادگستری

 انمیذ قذانونی اختالفذات بذه ی؛گرسی است. ش؛حواق، هلن؛ «الهه» صلح راخ در دن ستاد

 نهمچنذی و ن؛یگومی «3ترافعی تصالحی» دن به ره شون؛می ستردح احدادگ نای به رشورها

 هذایدژانس ،یالمللذنبی هایسذازمان حقذوقی سذثاالت به پاسخ در «4مشورتی نرر» ارائه

 واندیذ نایذ اصذلی  وظای از متو؛ ملل سازمان عمومی مجم، و ملل سازمان تاصصی

 رذه دارد قاضذی 1۵ دیوان، این .دشومی ادی «۵مشورتی تصالحی» عنوانبه دن از هر است

 متوذ؛، ملذل سذازمان تامنیذ شذورای و متو؛ ملل سازمان عمومی مجم، مشترک نرر با

 و شذودمی خالی قضاوت ررسی پن  سال، سه هر  شون؛یم انتااب سال نُه برای مشترراً

 .شون؛می اضافه قضات جم، به رردی قاضی پن 

 و است تو؛م ملل منشور از ریناپ ج؛ایی شبا دادگستری یالمللنبی واندی اساسنامه

 نسذبت تناذا واندی درای .؛یدمی شمار به یالمللنبی موضوعه حقوق نرم اصلی اجزای از

 )مذادح اسذت االجذراالزم ان؛بودح حکم موضوع ره موردی در و دعوا یرف رشورهای به

 اسذت برخوردار مهماتو امر اعتبار از واندی سوی از صادرح درای نانیهم اساسنامه(. ۵9

 میذذان رذذه را ییهذذااختالف بذذه رسذذی؛گی صذذالحیت دیذذوان .سذذتنی ؛نررتج؛یذذ قابذذل و

 ره تامنی شورای طشرای ره عضو غیر رشورهای یا و متو؛ ملل سازمان عضو رشورهای

 البتذه دارد. بت یرنذ؛، را اسذت دمذ؛ح تامنیذ شورای ی(الد)می 1946 ارتبر 1۵ قطعنامه در

 تقاضذای خذود، متبذوع رشور از «کیتلماتدی تحمای اصل» به توسل با توانن؛می نیز افراد

                                                           
1. International Court of Justice(ICJ) 

، ترجمه سی؛ قاسم زمانی و ماناز باذرام المللنیب(، حقوق 13۸2واال ، ربکا، ) . برای مطالعه بیشتر  ر.ک:2
 اپ اول.ی حقوقی، اهاپژوهشلو، تاران، موسسه مطالعات و 

3. Contentious Jurisdiction 
4. Advisory Opinion 
5. Advisory Jurisdiction 
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 حذل جاذت در تواننذ؛نمی وجذهچیهبه یالمللنبی هایسازمان .ن؛نمای واندی در ی؛گرسی

 و 2 دربنذ؛ هذادن میان همکاری امکان اما دهن؛  ی؛گرسی تقاضای واندی به خود اختالف

 است. ذررش؛ح اساسنامه، 34 مادح 3

 رشذور، داخلذی موذارم تیباصذالح واندیذ تصالحی شود،می تصور چهدن برخالف

 افذراد همذه ؛بایذ و دارن؛ عام تصالحی ها،دادگاح ،داخلی حقوق در .1است مت اوت اربسی

 و شکلی قواع؛ ترعای شرطبه زنی هادادگاح درای و باشن؛ پاسارو هادن مقابل در جامعه

 یژگذوی نانذی فاق؛ دادگستری یالمللنبی واندی اما  اردد دورالزام جنبه همه برای ماهوی

 تصذالحی اصذل، نایذ هپایذ بذر دارد  «2یاراختیذ تصذالحی» دیوان، است. یارنن؛حنتعیی

 نیبنذابرا .دعذوی دن یذرف رشورهای ترضای بر مبتنی دعوی هر به ی؛گرسی در واندی

 ینذعیم اختالفذات در ایذ ییوررلبذه را واندیذ تصذالحی رذه رادارنذ؛ حط نای رشورها

 داشذته نررات ذاق وان،دیذ بذه موضوع ارجاع در ؛بای دعوی یرف رشورهای ل ا رن؛ نت ی

 شود. عرضه واندی به خاصی قرارداد یی ؛بای نررات اق نای و باشن؛

 دائذم عضذایا از یکذی اگذر هرذ اسذت ایذن یواند درای خصو  در توجهقابل نکته

 بکشذ؛، وراشذ هبذ موضذوع و نذ؛نک عمل رأی به و شود موکوم واندی در تامنی شورای

 را واندیذ رأی مذالًع خود، «وتوی حط» از حاست اد با وانستت خواه؛ ائمد عضو ند دنراح

 است. ت؛الع و انصاف نموازی دورازبه ن،ای و رن؛ بالاثر

 ی قضذاییالمللذنیبدائمذی و  یهذادادگاحنیز یکی دیرر از  «3یالمللنیبدیوان ری ری »

 جذرائمی بذه ؛گی بذرای رسذیالمللندادگاح دائمی بی ن، ناستییلمللانیباست. این دادگاح 

اسذت رذه مقذر « 3تجاوز تجنای»و « 2جنری تجنای» ،«1تبشری هعلی اتجنای» ،«4رشینسل»

                                                           
عمذومی، تاذران، گذن   الملذلنیب(، حقذوق 13۸6) ضیائی بیرذ؛لی، موم؛رضذا . برای مطالعه بیشتر  ر.ک:1

 .۵31-۵19 دانش، صص
2. Voluntary Jurisdiction 
3. International Criminal Court(ICC) 

 یگروهذ تیذرل ایذباذش  یکذیزیو ح ف ف یهرگونه اق؛ام و مبادرت به نابود( Genocide) رشیسلن. 4
 ررد،یم رییتغ یرشدر مورد نسل یجزئ یرهایره تعب یاست. زمان یکی؛ئولوژیا ای یم هب ،یمل ،ینژاد، قوم
و  یریجلذوگ» رامذونیو پ 194۸سذازمان ملذل متوذ؛ در سذال  هیانیرردار در ب نیا یقانون  یتعر نیناست

رذل  یره هرگونه اق؛ام بذه نذابود رردیم حیتصر هیانیب نیدوم ا بن؛ .شکل گرفت «یرشنسل جرممجازات 
 یو جسذمان یلطمات روانذ جادیگروح خا ، ا کی یجمعمانن؛ رشتار دسته یم هب ،یمل ،یگروح نژاد کی
از تولذ؛  یریجلوگ یبرا ییارهایمع لیگروح خا ، توم کیبه افراد  یضربه زدن تعم؛ ژح،یگروح و کیبر 
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 یرسان؛ن بذه گروهذ  یدس یبرا یزیریرح رر،یک؛یها به فرزن؛ان گروح یاجبار ییجاابهها، جفرزن؛ان دن
 برای مطالعه بیشتر  ر.ک: .باشن؛یم یرشبارز نسل یهاهمه از مص؛اق رحیخا  و غ

Chalk, Frank, Jonassohn, Kurt(1990), The History and Sociology of Genocide: 
Analyses and Case Studies, U.S.A, Yale University Press.  
Solveig Bjornson, Karin, Jonassohn, Kurt(1998), Genocide and Gross Human Rights 
Violations: in Comparative Perspective, U.S.A, Transaction Publishers. 

ی و حمیذ؛ الاذوئی عباس ریمی ری ری، ترجمه سی؛ باقر المللنیبی بر دیوان امق؛مه(، 139۷ویلیام، د.شب ، )
 .نرری، تاران، جنرل

 ضذ؛ بر ره شودیم ایالق یبار قساوت اعمال به (Humanity Against Crimes) تیبشر علیه جنایت .1
 یتلقذ تیبشذر حذط در یقذانون تیجنا نیباالتر المللنیب نیقوان در اعمال نیا ره رن؛یگیم انجام هاانسان
 راسذته را انسذان شأن ره شودیم یاتیجنا شامل تیبشر هیعل اتیجنا ده؛،یم حیتوض رم معاه؛ح .شون؛یم
 یدولتذ یهااسذتیس از یباشذ ،هذاتیجنا ایذن ره است ممکن .رنن؛یم مالیپا را یانسان منزلت و مقام و
 یپوشذاشم و یددمنشذ یبذرا گسذتردح یاتیذعمل ای و باشن؛ ماال ان دررردن به ؛انیم از و سرروب یبرا
 ،بذردن یبردگذ به ،یگروه ینابود رشتار، هرحالبه گیرن؛  صورت ،خا  یهاگروح ینابود قص؛به یعم؛
 بذا یدزادگذ گسذترش از رننذ؛ح یریجلذوگ یابزارهذا رذرید ایذ یزن؛ان ،تیجمع یاجبار رواان؛ن ای ؛یتبع

 اجبذاری، فوشای جنسی، بردگی) نامو  هتک شکنجه، ،رشور کی نیقوان ررید ای یاساس قانون یابزارها
 ارعذاب و زارد ی،مذ هب ایذ ینژاد ،یاسیس رشتار ،جنسی( ردزا دیرر راح هر یا و یسازمیعق جنسی، تجاوز
 یاجبذار و یکذیزیف ایذ یطذیمو حذ ف ی،م هب ،یفرهنر ،یتیمل ،ینژاد ش؛حشناخته یاسیس گروح هر هیعل
 و صذ؛مات بذه منجذر رذه یرانسانیغ اعمال ررید و ینژاد  یتبع و ینژادپرست ی،اسیس یهاصونه از افراد

 تیبشذر علیذه جنایذت اذاراوب در ،گردد افراد یسالمت ای ذهن جسم، بر یج؛ و جبرانرقابلیغ لطمات
 مطالعذه بذرای .قذرارداد تعقیذ  مذورد ری ری یالمللنیب دیوان در را هادن عامالن توانیم و ش؛حیبن؛دسته
 ر.ک: بیشتر 

Sadat, Leila Nadya (2013). "Crimes against Humanity in the Modern Age" , 
U.S.A, American Journal of International Law, 107 (2): PP. 334–377. 

جنایذت  نیتذر یراو  نیترماماست   یورسوم جنرها و ددابنق  قانون (War Crime) . جنایت جنری2
شذ؛ح منذایط اشغال مالذک در یاخراج اهال ای ستیبرخورد ناشااست   هاجنگقتل و عام در  شامل جنری،
 یجنرذ یبا اسذرا ستیبرخورد ناشا ایقتل  ،یرریبه هر منرور د ایبردح وارانه  یمنرور گماشتن به رارهابه
شذارها و روسذتاها  یعمذ؛ یرانذیو ،یشاصذ یهاتیها، غارت ملکگروگان ر، رشتارش؛حیاشاا  اس ای

 یشذارون؛ان را در یذ یه؛ف قرار دادن عم؛و یا  وجود ن؛اشته باش؛ هیقابل توج ینرام ازین رهیدرصورت
و  تیبشذر هیذعل اتیمانن؛ جنا ؛یج؛ میم اه یجنر اتیدر رنار جنا. دانن؛یمیز جنایت جنری جنگ، ن کی

 .ردیذگیز صورت مین دستنیازا یاتیدر زمان جنگ معموالً جنا رایز ،ان؛ش؛ح یتعر زیصلح ن هیعل تیجنا
 ژحیو)بذه لذلالمنیبجنایذات جنرذی در پرتذو اسذناد »(، 1391) موسذنی، متذین  برای مطالعه بیشذتر  ر.ک:

 .114-۸۵ ، صص23، مشا؛، س یر نور، شمارح «ی ری ری(المللنیباساسنامه دیوان 
( ره به موضوع جنگ و تجاوزهای نرامی و مقابلذه بذا Crime of Aggression) . در مورد جنایت تجاوز3

، امذا ؛حشذپرداختهاین موضوع از اه؛اف بشریت بودح است و در منشذور بذه دن  اگراهدن اختصا  دارد، 
مباحذ   شذ؛نمطرح بذاوجودوجود ن؛ارد.  نررات اقی ری ری المللنیبپیرامون این مام در ارتباط با دیوان 

توسط رشورها و تعری  ح؛ود دفذاع مشذروع در منشذور سذازمان ملذل  زوربهبسیاری پیرامون من، توسل 
یی هابرداشذتع، همذوارح بذا بو  تجاوز و تعری  دن مورد مناقشه است. م اوم دفاع مشذرو بازهممتو؛، 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Karin+Solveig+Bjornson&text=Karin+Solveig+Bjornson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://web.archive.org/web/20141022225537/http:/law.wustl.edu/scholarshipspotlight/documents/sadat-AJIL.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Journal_of_International_Law
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 ختذاری نیذازاپسرذه  رن؛ی می؛گرسی یجرائمدادگاح به  ندن در الهه، هلن؛ قرار دارد. ای

  بذا تصذوی نکذهای اباشذ؛ یذ ش؛حانجامو ی از رشورهای عضکدر قلمرو ی اتوسط اتباع ی

المللذی ری ذری احاله ش؛ح باش؛. دیوان بین واندی نسازمان ملل متو؛ به ای تشورای امنی

(، )مسذئول اداری دیذوان سیرئذدفتذر ره عبارت هستن؛ از:  است افتهیررن تشکیل  4از 

و  موارمذذه، توقیقذذات مقذذ؛ماتی )دیذذوان دارای سذذه شذذعبه اسذذت  ی؛گیرسذذشذذعبات 

اسذت رذه  یجرائم)این دفتر مسئول انجام توقیقات در مورد  یدادستاندفتر (، ؛نرریج؛ت

های غیذر قضذایی )مسذئول جنبذه ثبتدفتر (، ها در صالحیت دیوان استرسی؛گی به دن

 (.ادارح و خ؛مات دیوان است

کذی از رشذورهای عضذو، یزمانی ره : توان؛ وارد عمل شودمورد می 4این دیوان در 

 پیریری موردی از جنایت و نقذ  حقذوق بشذر در درون خذود را بذه دادگذاح داویلبانه

ه ، در یک مورد معین، صذالحیت دادگذاح را بذعضو ریغزمانی ره یک رشور   موول رن؛

  ای از جنایت جنری یا نق  حقوق بشر را به دن احالذه دهذ؛رسمیت بشناس؛ و پرون؛ح

فذراد حقیقذی یذا زمذانی رذه ا خصذو هبوارد عمل شود.  رأساًتوان؛ می نیز، خود دیوان

ن زمینذه ناادهای غیردولتی، شکایتی را به دن تسلیم رنن؛ )ره البتذه پیشذرفت رذار در ایذ

ای زمانی رذه شذوردیوان  تیدرنااو  رامالً به همکاری رشور مول جنایت بستری دارد(

 وارد عمل شود. توان؛یم، ارجاع ده؛ دنامنیت موردی را به 

 و «2تکمیلذی صذالحیت» نذوع از دن «1صالحیت» ری ری، یالمللنیب اندیو با ارتباط در

 و  تعقیذ در اصذلی تمسئولی ره است این تکمیلی صالحیت از منرور است. «3شاصی»

                                                                                                                               
(، بذا ت اسذیر موسذعی Preventive War) «رانهیشریپ»( و یا Pre-emptive War«)دستانهشیپجنگ »نریر 
 جذرائم تذوانیمرلی،  صورتبهبودح است.  المللنیبصلح و امنیت در عرصه  ؛رنن؛حیتا؛است ره  روروبه

ی المللذنیبگ و یا تجاوز سرزمینی، نق  معاه؛ات ی، دغاز گری جنسازدمادحی، زیریرحعلیه صلح، نریر 
برای تجاوز سرزمینی، توافط یا تضمین و یا شررت در یک نقشه عمومی و تویئه برای اجرای هذر یذک از 

 ی در نرر گرفت. برای مطالعه بیشتر  ر.ک:رنشرر خایاین اعمال را جنایت تجاوز 
ی به جنایذت المللنیبصالحیت دیوان ری ری  ی حقوقی گسترشهااالش»(، 139۵) سودمن؛ی، عب؛الومی؛

 .1۵۰-12۷، صص 1ی حقوقی تطبیقی، دورح بیستم، شمارح هاپژوهش، تاران، «تجاوز
 
1. jurisdiction 
2. Ancillary Jurisdiction 
3. Personal Jurisdiction 

http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
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 عذ؛م صورت در و است ملی هایدادگاح با واندی تصالحی موضوع اتجنای به ی؛گرسی

 واندیذ راردمذ؛، و مسذتقل قضذایی دسذتراح نبذود ایذ ملذی هذایدادگاح توانذایی ای لتمای

 ملی موارم مکمل واندی نای  یترتنیابه ررد. خواه؛ تصالحی اعمال ی رری یالمللنبی

 از قسذم ایذن نیذز، شاصی صالحیت مورد در .ستنی دنان نجانشی ای نیرزجای اام است

 اشذاا  جذرائم بذه ی؛گرسذی بذرای تناا دیوان ره است این معنای به دیوان، صالحیت

 دن تصذالحی در یرتأثی متام افراد رسمی سمت و دارد تصالحی سال 1۸ یباال یقحقی

 افذراد بذه یالمللذنبی نقوانی در اه و داخلی نقوانی در اه ،یتمصونی چهی درواق، ن؛ارد.

 اسذت این دیوان با مرتبط اخیر تووالت از .ستنی واندی ی؛گرسی از مان، باش؛، ش؛حدادح

 و رسی؛گی وارد نیز یطیموستیز جرائم مورد در ات است یافته صالحیت دادگاح این ره

 .1شود بررسی

 «2دریذا حقذوق یالمللذنیب دادگذاح» بذه تذوانیم قضایی یالمللنیب یهادادگاح دیرر از

 جذرائم و سذرزمینی یهذادب دریایی، حقوق به مربوط دعاوی با ارتباط در ره ررد اشارح

 .رن؛یم ینیدفرنقش حوزح این به مربوط

 و متوذ؛ ملذل سذازمان بذا ارتبذاط در ره یالمللنیب قضایی اصلی یهادادگاح رنار در

 بذه رسذی؛گی بذرای نیذز «3خذا  قضایی موارم» دارن؛، فعالیت امنیت شورای ماصوصاً

 یالمللذنیب تاصصذی یهاسذازمان یذا یامنطقه یهاونیرنوانس بر مبتنی حقوقی وظای 

 خذا ، یهاسذتمیس یذک عضذو رشذورهای حقذوقی یهذااختالف وفصلحل منروربه

 ره دانست اختالفات وفصلحل حقوقی روش نوعی بای؛ را هاسمیمکان این .ان؛جادش؛حیا

 ذیذل یهااختالف به خاتمه برای حقوقی حلراح تا رن؛یم تالش قانونی مرج، کیدن در

 نسذازما» در حقوقی یهااختالف حل سیستم :مثالعنوانبه بیاب؛. توافط یرف یهاستمیس

 دانست. خاصی موارم بارز مصادیط از توانیم را «جاانی تجارت

                                                           
1. Vidal, John, Bowcott, Owen(2016), “ICC widens remit to include environmental 
destruction cases”, The Guardian, [Available]: 
theguardian.com 
2. International Tribunal for the Law of the Sea(ITLOS) 

3. Special Courts 
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 در هذااختالف وفصذلحل بذرای نیز یالمللنیب «1خا  داوری موارم» این، بر عالوح

 اسذا ، ایذن بذر اسذت. بذودح مطرح ،هادولت میان ماصوصاً دیرباز، از المللنیب عرصه

 از شرایط، ش؛ن بورانی تیدرناا و هاتعار  به هااختالف تب؛یل از پرهیز برای هادولت

 بنذابراین، شذ؛. خواهنذ؛ و شذ؛ح یمنذ؛مبارح «hoc ad» صذورتبه داوری خا  مرج،

 یهذااختالف و شذ؛ح وفصلحل م اررح و مصالوه با عم؛تاً سیاسی، ماهیت با هااختالف

 در hoc ad خذا  داوری یهذادادگاح امذروزح اسذت. داشته دنبال به را داوری حقوقی،

 رشذتیرانی، و دریذایی ونقذلحمل ی،المللذنیب بانکذ؛اری ی،المللذنیب تجاری یهاتیعالف

 در هسذتن؛. شذ؛ن تشذکیل حال در غیرح و هادولت ملی یهاتیحارم هوایی، ونقلحمل

 موردقبذول رذه داورانذی داوری بذه را دعاوی و هااختالف ارجاع تعا؛ یرفین شیوح این

 «2داوری شذرط» را داورانذی انین به داوری ارجاع شرط این .رنن؛یم واگ ار است، هادن

 .ن؛یگویم

 

 المللنیعرصه ب یهاها و بحرانها، تعارضبانی اختالف. سازوکارهای دید4-3

 عرصذه رد فعذال «بان؛حیذد» عمذ؛تاً سذازورارهای از رخذیب بذه تا دان؛یم الزم اینجا در

 و هذاتعار  ،هذااختالف فصذلوحل بذرای حقذوقی ای و سیاسی صورتبه ره المللنیب

 تذوانیم سازورارها این از مای؛.ن اشارح نن؛،ر ینیدفرنقش توانن؛یم عرصه این یهابوران

 یالمللذنیب یهاسازمان مشاور قوقیح یا و یاسیس یهاباش» ،«شوراها» ،«هاسازمان» به

 یذنا رذرد  رحاشذا «ناذادمردم نشذررانر» یذا و «گزارشذرران» ،«نابرذان» ،«یامنطقه یا و

 ارائذه یذا و یالمللذنیب امنیذت و لحصذ نذاق  یهذارنش یبان؛حید در عم؛تاً سازورارها

 هستن؛. نیدفرنقش حقوقی، و سیاسی راهکارهای و مشاورح

 انجذام و پیشناادها رائها ،هاختالفا حل در ی،امنطقه و یالمللنیب یهاسازمان برخی

 ینذیدفرنقش توانن؛یم هااختالف این ؛نش رانیبو و زیدمتعار  از پیشریرانه یهارنش

 رنن؛.

                                                           
1. Special Courts of Arbitration 
2. Arbitration Clause 

http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
http://www.iisajournals.ir/article_122837.html
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 توقذط برای پیشناادهایی رنن؛حهیتوص و بان؛حید ستیبایم ره شوراهایی نیترمام از

 شورای» باش؛، المللنیب عرصه در بشر حقوق رعایت و امنیت و صلح ع؛الت، جانبههمه

 بذه خذود از «1نابینذا یسذتمیس» تصذویر شذورا ایذن مواق،، ارثر در اما است  «بشر حقوق

 گذزارش و رسذی؛گی بذرای را گزارشذررانی بشذر حقذوق شورای است. گ اشته نمایش

 متعذ؛د یهذاگزارش بذاوجود .رنذ؛یم تعیذین بورانذی منذایط در بشذر حقذوق وضعیت

 از برخذی در بشذر حقذوق فاحش نق  از متو؛ ملل سازمان بشر حقوق ویژح گزارشرر

 در روهینریذایی مسذلمانان حذط در بشری حقوق بوران ریرن المللنیب عرصه یهابوران

 دیرذر بسذیاری و یمذن در انیذرنرامیغ و رودرذان حذط در بشری حقوق بوران میانمار،

 خصذو  ایذن در متوذ؛ ملذل سذازمان از یمذثثر یهارنش شاه؛ همچنان ،دستنیازا

 .شودینم همکاری گزارشرران، این با حتی مواق، ارثر در نیستیم.

 و الملذلنیب عرصذه توذول بذه نرذر ی،المللنیب یهابوران و هااختالف با اطارتب در

 عرصذه ایذن در «۵ناذادمردم یهاسازمان» و «4ارتبایی یهارسانه» ،«3نابران» ،«2افراد» اینکه

 بذاوجود رذه دورد میذان بذه مثال ییهاستمیس از توانیم دارن؛، یمثثر ینیدفرنقش بسیار

 پیشذنااد و سیاسذی یسذازورارها و «6بوران مرز» تعیین بر توانن؛یم اما ،«یبان؛حید» نقش

 نابرذان» نریذر، هاسذتمیس این باشن؛. مثثر بسیار دن وفصلحل برای حقوقی یهاحلراح

 و «9مذرز بذ؛ون پزشذکان» ،«۸بشذر حقذوق دیذ؛بان» ،«۷سیاسذی و هنذری فرهنرذی، علمی،

 را رونذ؛حشیپ یهذااختالف روزبذ تواننذ؛یم ی،المللذنیب بشذری حقذوق دیرذر ناادهای

 حقذوق ریگهمذه یهذابوران وقذوع تیدرناا و تعار  مرز به ورود از تا رردح شناسایی

 شود. پیشریری بشری،

 وفصذذلحل دیذذ؛بانی و حقذذوقی و سیاسذذی متعذذ؛د یسذذازورارها ینذذیبشیپ بذذاوجود

 سذرایت ؛شذاه همچنذان شذ؛، اشذارح هادن به باال در ره یالمللنیب عرصه در هااختالف

                                                           
1. Blind System 
2. Individuals 
3. Elites 
4. Communications 
5. Non-Governmental Organizations- NGOs 
6. Border of Crisis 
7. Scientific, Cultural, Artistic and Political Elites 
8. Human Rights Watch 
9. Doctors Without Borders 
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 هسذتیم  الملذلنیب عرصذه در روابذط ش؛ن بورانی و زیدمتعار  تیدرناا و هااختالف

 بذا تذا رنذ؛یم تذالش رو پذیش نوشتار شود. فکری دن خاتمه برای یلب؛یم ره وضعیتی

 نمای؛. ارائه را پیشناادی دن وفصلحل برای و نرریسته مسئله این به استراتژیک رویکرد

 

عرصته  رونتدهشیپی هتااختالف وفصتلحلرویکرد سیستتمی استتراتژیب بته . 5

 المللنیب

 هذادن به نررانه جام، و نانهیبسراسر نراح عنوانبه ها؛حیپ؛ به سیستمی رویکرد به ترشیپ

 رویکذردی بذا الملذلنیب عرصذه یهذابوران و هذاتعار  ،هذااختالف به اگر ش؛  اشارح

 یهاسذازمان میذان در ره شود نراح ییها؛حیپ؛ عنوانبه هاند به و شود نرریسته سیستمی

 را ذیذل یهذام رو  بای؛ نیبنابرا ،شون؛یم موقط یالمللنیب جامعه سازمان سیستم ذیل

 داشت: نرر در هادن م؛یریت برای

 رنذار موصذول ره است ییهاستمیس ذیل از متشکل ی،المللنیب جامعه سازمان .1

 است  یالمللنیب جامعه توقط ،هانسازما این گرفتن قرار هم

 اهذ؛اف مسیر در ی،المللنیب جامعه سازمان سیستم ذیل یهاسازمان یهارنش  .2

 است  «استراتژیک» هادن مناف، و

 یاگونذهبه تعذادل ازنرذر یالمللنیب جامعه سازمان یهاستمیس ذیل میان ارتباط .3

 ت ذاوت و اسذت برقذرار هذادن منذاف، بذه حصول راستای در «ارتبایی تعادل» ره است

 رنن؛  پی؛ا ظاور هااختالف و خوردحبرهم تعادل این تا شود باع  توان؛یم هاادراک

 تعذار  مذرز بذه را الملذلنیب عرصذه در هاسازمان ،هااختالف دارش؛ن دامنه .4

 یذک یهاسذتمیس ذیذل میان در واگرایی تش؛ی؛ با تعار ، ت؛اوم صورت در و رشان؛ح

 جامعذه سذازمان یهاسذتمیس ذیل دیرر به وضعیت این بوران، مرز از عبور با سازمان،

 هستیم. یالمللنیب بوران بروز شاه؛ وضعیت، این در  رن؛یم سرایت یالمللنیب
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های المللی تا بورانی سازمان جامعه بینهاستم. از تعادل اتبایی در ذیل سی۵تصویر شمارح 

 المللیبین

ی ذیذل هاسذتمیس، برای برقراری تعذادل ارتبذایی در ال ررقفو یهام رو با عنایت به 

در  کی. ح؛ رذنش اسذتراتژاستاستراتژیک  ،هاستمیساین  یهارنشی المللنیبسازمان جامعه 

اسذت رذه تکامذل  نیبودن، ا ینسب نیاست  البته منرور از ا ینسب المللنیبی عرصه هاستمیس

مت ذاوت  رریکذ؛ینسذبت بذه  یالمللنیبجامعه  ی سازمانهاستمیسذیل در  کیاستراتژ ن؛یفرد

رامذل  کیاسذتراتژ یهاشاه؛ رنش ،المللنیبی عرصه هاستمیس ی ازدر برخ نکهیا یعنیاست  

 کیاسذتراتژ یهذارنش در. میخصو  شاه؛ هسذت نیرا در ا یناقص ن؛ی، فردیبودح و در برخ

« 2یاسذتراتژ نیتذ؛و»، «1تیدرک وضذع» طیاز یر یسازمان یواح؛ها الملل،نیبی عرصه ستمیس

هذا دن« 4یابیذنرذارت و ارز»نسذبت بذه  شذ؛ح،نیت؛و هذای «3یاستراتژ یاجرا»نمودح و پس از 

ی اسذتراتژیک سیسذتمی، درک وضذعیت بذه هذادر رنشبر این باور است رذه  .رنن؛یاق؛ام م

هذای اسذتراتژیک ذیذل  دررذنشاست  این یعنذی اینکذه  هاستمیسدر « ۵تصمیم سازی»معنای 

مبتنذی بذررنش اسذتراتژیک  هاسذتمیس، ایذن سذتیبایمی، المللنیبی سازمان جامعه هاتمسیس

، اهذ؛اف، غایذت و اصذول رنشذرری خذذود را (CsDm6) سذازمیتصمسیسذتم نابذه مررذزی 

ی سیسذتمی هایسازمیتصمهای سیستمی مبتنی بر برساخته و تعیین نماین؛  مشروعیت تصمیم

( در مررذذز ۸CscDm) ( یذذا یبقذذه خذذا DmCp۷) اسذذت، زیذذرا اگذذر مذذثالً یذذک فذذرد

ها ضذمن مقبولیذت ی استراتژیک سیسذتمی قذرار داشذته باشذ؛، ایذن تصذمیمهایسازمیتصم

                                                           
1. Understanding the Situation 
2. Strategy Formulation 
3. Implementing of Strategy  
4. Monitoring and Evaluating of Strategies 
5. Decision Making 
6. Central System of Decision maker (CsDm) 
7. Centeral Person of Decision maker (CpDm) 
8. Centeral Specific class of Decision maker (CscDm) 
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رو خواهن؛ شذ؛  امذا ی سازمان، با مقاومت روبههایستمیسح؛اقلی، در اجرا توسط دیرر ذیل 

تبیین نمایذ؛، در ، اه؛اف، غایت و اصول رنشرری را در واح؛ سازمانی سازمیتصماگر سیستم 

سیسذتم  رو ناواه؛ شذ؛ روبه ها در سازمان، سیستم با مشکلگیری استراتژیت؛وین یا تصمیم

در هذر واحذ؛ سذازمانی اسذت رذه درک « 1قلذ  بذزر »، در حکذم سازمیتصمنابه مررزی 

ی درونذی و خذوب شذنی؛ن دگذر معذانی هذاینیزبیتوضعیتی جام، را برای سیستم از یریذط 

ی هایسذازمیتصم  این یعنی اینکه، در هر واح؛ سذازمانی دوردیمدن به ارمغان  پیرامونی برای

ی هذادر رنشقل  بزر  دن است. ت؛وین استراتژی  ی درونی و پیرامونیهاادراکاستراتژیک 

هایی اسذت رذه گذ اری و تصذوی  برنامذهها از یریط قانون« 2گیریتصمیم»سیستم به معنای 

نابذه تر تصمیم سازی ش؛ح اسذت رذه توسذط سیسذتم صول پیشمنطبط بر اه؛اف، غایت و ا

ی هذم ریگمیتصذمگردد  هماننذ؛ تصذمیم سذازی، ( موقط میCsMd3) گیرن؛حی تصمیممررز

( باش؛ رذه در ایذن صذورت انذین ۵CscMd) ( یا یبقه خا 4CpMd) مبتنی بر فرد توان؛یم

ی سیستمی یا اجذرای هامقاومتاستراتژیک دانست  زیرا در اجرا، با  توانینمی را ریگمیتصم

یذا « 6فرهنذگ رنشذی»ها رذه در حکذم خواهیم بود. ابالغ این تصمیم روروبه هامیتصمناقص 

را بذه ۸ (Is) ی مجذریهاسذتمیسهای سیستمی، توسذط سیستم هستن؛، رنش« ۷سازمانیفرهنگ»

ی هذارنشدر ها دنبال دارن؛. بنابراین، بر ایذن بذاور اسذت رذه در باتذرین وضذعیت، سیسذتم

بایست برخذوردار از مذ؛ل تصذمیم ی، میالمللنیباستراتژیک خود در ارتباط با سازمان جامعه 

گیرن؛ح سیستم نابه مررذزی تصذمیم -سازمیتصمگیری، سیستم نابه مررزی سازی و تصمیم

(CsDm-CsMdباشذذن؛. شذذایان ) ،ی اسذذتراتژیک سیسذذتمی عرصذذه هذذادر رنشذرر اسذذت

شذون؛ و هذا بذه اجذرا گ اشذته میها، دنگیری اسذتراتژی  یا تصذمیم، پس از تصویالمللنیب

نابذذه مررذذزی  بایسذذت توسذذط سیسذذتمها، میدرناایذذت، ارذذونری اجذذرای ایذذن اسذذتراتژی

هذا بذا اهذ؛اف و غایذت (، مج؛داً مورد ارزیابی قرار گیرن؛ تذا انطبذاق دنCsSu9) رنن؛حنرارت

                                                           
1. Big heart 

2. Making Decision 
3. Central System of Making Decision(CsMd) 
4. Centeral Person of Making Decision(CpMd) 
5. Centeral Specific class of Making Decision(CscMd) 
6. Action culture 
7. Organizational Culture 
8. Implementing Systems(Is) 
9. Centeral System of Supervisor(CsSu) 
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، انطبذذاق رننذذ؛حنرارته مررذذزی شذذ؛ح، مشذذاص گذذردد. ایذذن سیسذذتم نابذذتذذر تعیینپیش

صذورت گرفتذه، مذورد  تذرشیپی هایسذازمیتصمی سیسذتم را بذا هارنشو  هایریگمیتصم

رذه ) سازمیتصمره در صورت ع؛م انطباق، از یریط سیستم نابه مررزی  ده؛یمارزیابی قرار 

ی نذ؛هایفرد»از وضعیت درون و بیرون سیستمی دارد( بذا فعذال رذردن  نرارت و درک دائمی

تذرمیم »رذه بذه معنذای  سازدیمرا بر  های ج؛ی؛ سیستمیسازیسیستم، تصمیم« 1رنن؛حاصالح

ج؛یذذ؛ دن اسذذت  ایذذن  شذذ؛ححاصلو تصذذمیم سذذازی از رهرذذ ر ادرارذذات « 2سیسذذتم

. شذون؛یمها، دغاز ارخه ج؛ی؛ فردین؛ رنش اسذتراتژیک در سیسذتم موسذوب سازیتصمیم

ی ج؛ی؛ درونذی سیسذتم در دن هاامیپدگر معانی پیرامونی و است، در برخی مواق،،  ذررانیشا

 .زن؛یانریبرمهای ج؛ی؛ی را سازیتصمیم

 

 
 

 های استراتژیک سیستمرنش دری، اجرا و نرارت و ارزیابی ریگمیتصمسازی، تصمیم. 4شمارح  تصویر

 

 و هال ذهمث رنشذرران، و اسذتراتژیک رذنش بذا ارتباط در باال ش؛حگ ته نکات به عنایت با

 عرصذه در هذااختالف وفصذلحل رنذونی سذازورارهای اینکذه بذه نرذر ادامه در دن، ایستی

 قذادر هذابوران و هذاتعار  خاتمذه رنونی حقوقی و سیاسی یهاحلراح دن تب،به و المللنیب

 مبتنذی رننذ؛، وفصذلحل را اسذت دادن رخ حذال در میانمذار در دنچه نریر مسائلی تا نیستن؛

 هذاتعار  ،هااختالف خاتمه برای را پیشناادی تا رن؛یم تالش ،ش؛حگ ته تراتژیکاس بررنش

                                                           
1. Modifying processes 
2. Restoration of System 
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 و دارد تعلذط دینذ؛ح بذه رس؛یم نرر به ره پیشناادی نمای؛  ارائه المللنیب عرصه یهابوران و

 بود. شاه؛ را دن توقط تا مان؛ منترر بای؛

 پیرامذونی موذیط بذا ارتبذاط در ملی سطح در ادراری یهات اوت ش؛، اشارح ره یورهمان

 شذرایط در رذه دارد دنبذال بذه الملذلنیب عرصذه در را ییهااختالف بروز و ظاور ی،المللنیب

 بذا یالمللذنیب جامعذه رذه اسذت راهکاری سیاسی افزایانه هم و گرایانه هم یهاروش رنونی،

 مذرز، ایذن از عبذور  شود تعار  مرز از هااختالف عبور از مان، تا رن؛یم تالش هادن برهیتک

 تشذ؛ی؛ و هذاتعار  تذ؛اوم با .رن؛یم «زیدمتعار » را المللنیب عرصه رنشرران میان روابط

 ایجذاد ،«بوران مرز» از عبور و المللنیب عرصه به سرایت با هاتعار  ملی، سطح در واگرایی

 وفصذلحل وقیحقذ یهذاروش رنونی، وضعیت در دارن؛. دنبال به را «یالمللنیب یهابوران»

 ییراهکارهذا متوذ؛، ملذل سذازمان منشذور بر مبتنی ،المللنیب عرصه یهابوران و هاتعار 

 یریرارگبذه شذاه؛ شرایط، این در منشور ۷ و 6 فصول بر مبتنی  ن؛یدیدرم اجرا به ره هستن؛

 منیذتا شذورای یریذط از اجمذاع با بای؛ عم؛تاً ره هستیم «2تنبیای» و «1تشویقی» یهایاستراتژ

 سیاسذی، اقتصذادی، یهذایهم کر و هذایهمکار ،هارمک تشویقی، یراهکارها باش؛. همراح

 شذامل را بوران و تعار  یرفین به یالمللنیب جامعه یارسانه و تکنولوژیکی -فنی فرهنری،

 باشذذن؛، برن؛اشذذته در مطلذذوبی نتیجذذه تشذذویقی یهذذارنش ایذذن رذذهیهنرام امذذا  شذذون؛یم

  شذون؛یم موقذط منشذور 6 فصل ذیل ره دغازش؛ح اقتصادی عم؛تاً «3یمیتور» یهایاستراتژ

 عمذ؛تاً ره بود خواهیم منشور ۷ فصل ااراوب در «تنبیای» یهایاستراتژ شاه؛ دن، دنبال به

 .شون؛یم شامل را سات و زیقاردم نرامی، راهکارهای

 و تعذار  دن نبذالد بذه و هذااختالف وفصذلحل منروربذه ست ا ضروری مام این ذرر

 یریگمیتصذم و سذازی تصذمیم هب اق؛ام منیتا شورای ستیبایم ،المللنیب عرصه یهابوران

 وضذعیت ابذ امذا نمای؛  شرب حقوق اق ن و المللنیب منیتا و صلح زنن؛ح برهم هیعل عادالنه،

 دشذوار مام این منیت،ا شورای  شتهگ یهارنش رورم با و وتو حط باوجود ماصوصاً رنونی،

 .رس؛یم ررن به

                                                           
1. Incentive Strategy 
2. Punitive strategy 
3. Sanctioning Strategies 
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 بذرای یالمللنیب سطح در سیاسی افزایانه هم و همررایانه یکردهایرو ره است باور براین

 ،الملذلنیب عرصذه به سرایت و تعار  مرز از هادن عبور از پرهیز و ملی یهااختالف خاتمه

 وضذعیت تشذ؛ی؛ بذا زمذانهم تعذار ، مذرز از هااختالف عبور با اما است  مطلوبی راهکار

 و همررایذی» ،هذاتعار  خاتمذه بذرای مطلذوب راهکار ی،المللنیب و ملی سطح در رایانهواگ

 تذرشیپ دنچذه بذر مبتنذی استراتژیکِ و سیستمی رویکردی با ،درواق، است. «1ناادی ییافزاهم

 توقذط بذرای سذازی تصذمیم مسئولیت ،المللنیب عرصه یهابوران و هاتعار  به ش؛ اشارح

 موصذول رذه دانذ؛یم ناادهذایی عاذ؛ح بر را بوران و تعار  خاتمه و پای؛ار امنیت و صلح

 بذرای سذازمیتصم ناذادی توقذط پیشذنااد بنابراین، هستن؛  هاملت میان ییافزاهم و همررایی

 توذوالت جذنس از ناذادی  رنذ؛یم مطرح را المللنیب عرصه یهابوران و هاتعار  خاتمه

 (،CsDm) سذازمیتصم و مررزی نابه سیستمی ره ؛یمانیم پیشنااد امروزی. المللنیب عرصه

 ملذل )سذازمان صذلح و امنیذت متضذمن سذازمان بذرای غایات و اه؛اف اصول، تعیین ضمن

 ،هذابوران و هذاتعار  مذرز تعیذین و هذااختالف رصذ؛ یریط از المللنیب عرصه در متو؛(

 در سذتیبایم رذه ییهالدسذتورالعم رنذ؛  تعیذین را هذادن خاتمه برای رلی یهادستورالعمل

 و مررذزی نابذه سیسذتم از منرذور نباش؛. مق؛ور دن از انوراف و بودح م؛نرر هایریگمیتصم

 و صذلح ناذادمردم شذورای» ایجذاد امذروزی، الملذلنیب عرصه تووالت جنس از سازمیتصم

 واجذ؛ سذتیبایم و دارد تعلذط هذاملت بذه ره جاتنیازا شورا، این است. «2یالمللنیب امنیت

 جامعذذه نقذذاط اقصذی از هذذاملت نابرذان و ان؛یشذذمن؛ان دربردارنذ؛ح و جغرافیذذایی جامعیذت

 در را هذاملت میذان «فطری عرف» ره است ناادی باش؛، عادالنه و یکسان ترری  با یالمللنیب

 در «فطذذری حقذذوق» گذذ ارهیپا مذذ رور، عذذرف داشذذت  خواهذذ؛ مذذ؛نرر شیهایسذذازمیتصم

 ایذن بذر .3بذود خواهذ؛ دن رن؛حیگمیتصم یناادها و یالمللنیب جامعه نسازما یهایریگمیتصم

                                                           
1. Institutional Convergence and Synergy 
2. Non-Governmental’s Council of International Peace and Security 

مبتنذی بذر درونیذات  شذ؛حنهیناادی هذارنشو  باورها، عادات (Innate Custom) ف فطری. منرور از عر3
یکسان و مشترک اسذت،  هاانسانره مبتنی بر مکات  الای، فطرت  جاتنیازافطری مشترک بشری است. 
هذا و تصذمیم  دررذنشرذه  دهذ؛یم، مبانی درک یکسانی را به دسذت هافطرتعرف اصیل بردم؛ح از این 

ی ایذن هذایژگیومطلوبیت مشترری را برای تمام رنشرران انسانی به دنبال داشته باش؛   توان؛یما، سازی ه
منطبط با دن باشذن؛.  ستیبایماست ره مبانی حقوق بشری  ش؛حانیبعرف فطری، در مکات  اصیل دسمانی 

مسذتقالت »ی بذا   این حقوق فطذردانن؛یم( Innate Rights«)حقوق فطری»این حقوق مبتنی بر فطرت را 
ی مکات  اصیل دسمانی و فطرت، مغایرتی دی؛ و امری هادموزحمیان  توانینم، درواق،منطبط است  « عقلی
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 تصذور هذادولت روزی رذه «مجازی ارزهای» یعنی ها «1ملت پول» پ؛ی؛ح همانن؛ ره است باور

 ایذن به ورود با تا رنن؛یم تالش و ن؛ارن؛ دن به مثبتی نراح نیز ارنون و رردن؛ینم را دن توقط

 شذورای دردورنذ؛، خذود رنتذرل بذه نیذز را پ؛ی؛ح این و رنن؛ تولی؛ را خود مجازی ارز حوزح،

 هذاملت ان عال بر باش؛ یاخاتمه تا بتیون؛د وقوع به توان؛یم یالمللنیب امنیت و صلح ناادمردم

 شذورای در وتذو حذط دارنذ؛گان دیرذر و دمریکا هژمونیک ییگراجانبهکی و گرایی خا  و

 و اهذ؛اف اصذول، تذا بذود خواهذ؛ قذادر ،ناذادمردم رایشذو ایذن متوذ؛  ملل سازمان امنیت

 یهذابوران و هذاتعار  ،هذااختالف حذل در را یالمللنیب جامعه سازمان سیستم یهاتیغا

 و صذلح ؛رننذ؛حیتا؛ بورانذی و زیدمتعذار  یمرزهذا شورا، این رن؛  تعیین المللنیب عرصه

 خواهذ؛ مشذاص را یالمللنیب امعهج مردمان فطری حقوق و عرف یمناف و یالمللنیب امنیت

 یهذاروش دن اسذا  بذر رذه رذرد خواهذ؛ تعیین را ای «2دمرح قواع؛» ،درواق، شورا این ررد 

 ناذاد، ایذن شذ؛. خواهنذ؛ برسذاخته یالمللذنیب جامعذه ازیذموردن یهارنش تنبیای و تشویقی

 را هذادن ایاجذر و رذردح تعیین را المللنیب عرصه یهاتعار  وفصلحل تشویقی یهاروش

 شذورای ایذن ایذن، بر عالوح ررد  خواه؛ درخواست هاتعار  خاتمه برای امنیت، شورای از

 یهذاروش اجذرای ارذونری خود، (CsSu) رنن؛حنرارت مررزی سیستم یریط از ،ناادمردم

 اصذالحات تذا ررد خواه؛ ارزیابی را هادن صویح اجرای و رردح بررسی را ش؛حارائه تشویقی

 رن؛. اعالم امنیت شورای به خصو ، این در را زایموردن

                                                                                                                               
مستقل صویح باش؛، امذا مکاتذ  مذ رور دن را ن ذی  صورتبهفطرت و عقل  ازنررجست ره  توانینمرا 

رت ضذ؛ جنایذت، ددم رشذی، بذه و فطذ« عقل سذلیم»، رونیازااین مورد نیز صادق است   برعکسرنن؛ و 
. بذرای رننذ؛یم ؛یذتائبردگی رشی؛ن، دزار جنسی و غیرح است، رما اینکه مکات  م رور نیز ایذن مذورد را 

   ر.ک:«عرف و حقوق فطری»درک بیشتر م اوم 
، یذزد، «حقوق فطری از دی؛گاح قذردن»(، 139۰) دهقان منرابادی، بمانعلی، حائری، مومود، حی؛ری، فایمه

 .39-9قیم، سال اول، صص رتاب 
1. Money of Nations 

توذت عنذوان قواعذ؛ از دن تاطی رذرد  توانینمی هستن؛ ره دورحقوق الزام (Jus cogens) . قواع؛ دمرح2
منذاف، برتذر رذل جامعذه  درواقذ،. قواعذ؛ دمذرح شون؛یشناخته م المللنیبرتر و عام نرام حقوق ب ن،یادیبن
رذه بایسذت، در حذل  شذون؛یمبرسذاخته  هذاملتدر اینجا، قواع؛ دمرح توسط   رنن؛یمی را ح   المللنیب

رعایذت شذ؛ح و  هادولتجاری و ساری بودح و توسط  المللنیب ی عرصههابورانو  هاتعار ، هااختالف
 به اجرا دردین؛. برای مطالعه بیشتر در خصو  قواع؛ دمرح  ر.ک:

 المللذینیبله حقوقی ، تاران، مج«المللنیبمیان مناب، حقوق  جایراح قاع؛ح دمرح در»(، 13۷۷) زمانی، قاسم
 .324-299 ، صص22ی نااد ریاست جماوری(، شمارح المللنیبمررز امور حقوقی )
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 را یالمللذنیب بوران مرز ،شناادش؛حیپ ترشیپ ناادمردم شورای ،هاتعار  ش؛ن داردامنه با

 میسذر یالمللذنیب بوذران خاتمه تنبیای، و حقوقی یهاروش یریط از تا ررد خواه؛ شناسایی

 مذرز شناسایی ضمن ،هاتیغا و اه؛اف ول،اص تعیین با م رور شورای منرور، این برای گردد.

 ،الملذلنیب عرصذه بورانی وضعیت در خود هایسازیتصمیم یریط از ی،المللنیب یهابوران

 و ری ذری دادگسذتری، یهاوانید یعنی متو؛، ملل سازمان حقوقی ناادهای از را یریگمیتصم

 مررذزی نابذه سیسذتم م،حکذ در رن؛حیگمیتصذم یهاستمیس این ررد. خواه؛ مطالبه داوری،

 رذه حقوقی ییهامیتصم ررد  خواهن؛ عمل (CsMd) یالمللنیب جامعه سازمان رن؛حیگمیتصم

 اسذت ممکذن ،الملذلنیب عرصذه بورانی وضعیت در شون؛  سیاست قربانی نیست قرار دیرر

 امنیذت شورای یعنی مجری، رنشرر توسط ره باشن؛ داشته تنبیای ماهیت حقوقی یهامیتصم

 اشذمان زیذرا  دمذ؛ درخواهن؛ اجرا به ،ان؛ش؛ح یریگمیتصم ره گونههمان متو؛، ملل مانساز

 گرنرذارح را سیسذتم این یهارنش نووح ،هاملت یعنی ،رنن؛حنرارت مررزی نابه سیستم بی؛ار

 هذارنش و نبذودح من عذل ،هذاملت ،درواقذ، و برنتافتذه را هذاتیغا از انوذراف و بود خواهن؛

 رذه رسذ؛یم نرر به ضروری مام این ذرر اینجا در ررد. خواهن؛ اصالح و ارزیابی را هادولت

 :مثالعنوانبذه بذود  خواهنذ؛ سایم نیز ذررش؛ح دین؛ح در متو؛، ملل سازمان رنونی ارران دیرر

 تمذام حضذور موذل رذه ملذل سذازمان دمورراتیذک ررذن عنوانبذه توانذ؛یم عمومی مجم،

 تصذمیم در الملذلنیب امنیذت و صذلح ناذادمردم شورای به است یالمللنیب جامعه یهادولت

 اینکذه یا باش؛. نیدفرنقش دولتی عم؛تاً یهاتیغا و اه؛اف برسازی در و رن؛ رمک هایساز

 شذورای بذه شذ؛حگرفته یهامیتصذم اجذرای در متو؛، ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی ررن

 هایریگمیتصذذم یعنذذی ها،تصذذمیم حقذذوقی و سیاسذذی برسذذازی در یذذا و رنذذ؛ رمذذک امنیذذت

 بذا مذرتبط صذالح از خارج رنشی و دستورالعمل هرگونه اعمال از فارغ البته باش؛  دفریننقش

 در رذه شذ؛ اشذارح ناذادی توقط به باال، پیشنااد در الملل.بین جامعه هایملت امنیت و صلح

 هذایبوران مذهخات و بذود خواهذ؛ المللذیبین جامعذه سذازمان سیسذتم « بذزر قل » حکم

 ش؛. خواه؛ موج  را است وقوع حال در میانمار در دنچه نریر المللی،بین
 

 گیرینتیجه

 بذر حذارم لیبرالیسذتی یها؛گاحید بر مبتنی جاانی ویرانرر یهاجنگ از پس المللیبین جامعه

 لذلم سذازمان هذادن سذردم؛ رذه المللیبین یهاسازمان دائمی صلح ان؛یشه با المللبین عرصه
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 موذ؛ودح وارد و نکذردح عبذور تعذار  مرز از اختالف عادی امر تا رردن؛ ایجاد را بود متو؛

 سذرریز اثذرات از تذوانیم ،الملذلبین عرصذه سازمان به سیستمی رویکردی با نشود  بورانی

 در رنشذرران یهذارنش بذر من ی ریتأث ره ررد یاد المللیبین عرصه به ملی یهاتعار  شون؛

 مذان، نتوانسذته متو؛، ملل منشور در ش؛ح تصریح سازورارهای وجود، این با ارد.د عرصه این

 یهاهیذرو عمذ؛تاً رو، پذیش نوشذتار رذه ییهذابوران شذود  عرصه این در بوران برسازی از

 یهذاروش اسذا ، ایذن بذر .دانذ؛یم هادن موج؛ را المللبین عرصه بر حارم گرایانه هژمون

 بذه را المللیبین دائمی امنیت و صلح یعم ان؛نتوانسته دی؛بانی سازورارهای و حقوقی سیاسی،

 دهن؛. ه؛یه المللبین جامعه

 جامعذه سذازمان سیسذتم بذه اسذتراتژیک و سیسذتمی رویکذرد بذا رذه اسذت باور این بر

 و بوذران و تعذار  مذرز شناسذایی بذرای وضعیت درک در رنشررانی ستیبایم ی،المللنیب

 ،درواقذ، باشذن؛. نیدفذرنقش الملذلنیب عرصذه یهذابوران م؛یریت برای هایاستراتژ ت؛وین

 عنوانبذه ناذادی، یذیافزاهم و همررایی نمایانرر سازوراری پیشنااد یریط از رو پیش نوشتار

 توقذط ی،المللذنیب جامعه سازمان بزر  قل  یا و (CsDm) سازمیتصم مررزی نابه سیستم

 رنشذرری بذا مذ رور شذورای .رن؛یم پیشنااد را «یللالمنیب امنیت و صلح ناادمردم شورای»

 حقذوق» شذ؛، اشذارح تذرشیپ رهدن یهایژگیو واسطهبه ،هاملت میان «فطری عرف» بر مبتنی

 بذر حذارم «دمذرح قواعذ؛» شذورا ایذن .؛ینمایم ساری و جاری المللنیب عرصه در را «فطری

 و هذاتعار  از زودهنرذام بذورع و عرصذه ایذن در صذلح پایذ؛اری برای را المللنیب عرصه

 حقذوقی ناادهذای دیرذر ،داردامنذه یهذابوران بذروز صذورت در تا ؛ینمایم تعیین هابوران

 هذابوران خاتمه برای (CsMd) المللنیب عرصه سازمیتصم مررزی نابه یهاستمیس عنوانبه

 جامعذه سذازمان نرنشررا حکم در امنیت شورای نریر یناادها میان این در رنن؛. ینیدفرنقش

 رنشذرری بذر (CsSu) رنن؛حنرارت مررزی نابه سیستم ستیبایم ره هستن؛ (Is) یالمللنیب

 توسذط شذ؛حنیت؛و تنبیاذی و تشذویقی یهااسذتیباس هذادن انطباق میزان تا نمای؛ نرارت دن

 دانذ؛یم نیک نوشتار این نرارن؛ح ،هران؛ دهن؛. قرار ارزیابی مورد را ش؛حگ ته ترشیپ شورای

 توسذط مونذه ژان پیشذنااد بذرای رذه ات ذاقی شذای؛ دارد  تعلط دین؛ح به پیشنااد این توقط ره

 جامعذه زیذرا دهذ؛  یروهم پیشنااد این برای رخ؛اد، اروپا اتوادیه یریگشکل در رابرشومان

 و بزننذ؛ بذاال را خود دستین دن برای هاملت بای؛ ره است پای؛ار امنیت و صلح تشنه یالمللنیب

 است. خارج هادولت صرفاً عا؛ح از مام این
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