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 مقدمه

توان به سه طرید فراحقوقی مماه،ۀ تأسیس سازمان مکل  می مثابۀمنشور مکل متح، را به

که  فراحقوقی مطالمه کرد. بررسی 1(و تحکیل عکمی )سیستمیک 0(  جزمی )دگماتیس 5()ماکرو

نگا  از بیرون به منشور است  به فمل و انفماالت و عوامکی ممطوف است که به چگونگی ایجاد 

ای ان، تا قاع، عبارت دیگر در این روش به عوامکی که باعث ش، کن،. بهواع، منشور توجه میق

است. در روش جزمی یا آور حقوقی بگیرد  توجه ش،  در منشور تص،ید ش،  و جنبۀ الزام

توان، وقایع جاری را بر اساس قواع، منشور تودیفی  کار محقد آن است که ببین، چگونه می

توان قاع،  را با واقمه تطبید کن، و به عبارت دیگر ه،ف آن است که ببینی  چگونه میارزیابی 

(. در 511: 5131  باقرپور اردکانی  0-01: 5113داد. در روش تحکیل عکمی ارزش )فکسفی  

نظر از شود و درفچون یک سیست  نگا  میروش تحکیل عکمی یا سیستمیک به منشور ه 

آن و فارغ از چگونگی انطباق آن بر وقایع جاری  سمی بر آن است که عوامل و مبانی سازن،ۀ 

ببینی  قواع، من،رج در آن چگونه با یک،یگر ارتباط برقرار کرد  و هر قاع،  چگونه در داخل 

آی،. در نگرش سیستمی  هر پ،ی،  امری واح، و متصل قکم،اد سیست  منشور به گردش درمی

 (.31: 5130و تأثر متقابل با یک،یگر هستن، )برن  ش،  که تمام اجزای آن در تأثیر 

شون،  بککه هموار  ها در جهان به دورت خالص و مجرد دی،  نمیتردی، امروز  حاکمیتبی   

در تمامل با یک،یگر هستن،. تمامالتی که گا  از جنس توافد و هماهنگی و گا  از جنس تضاد و 

ائماً در حال واکنش نشان دادن به یک،یگرن،. ها عنادری هستن، که دتمارض هستن،. حاکمیت

زا بود  که حادل آن تجزیۀ یک حاکمیت به چن، حاکمیت ها گا  از نوع انرژیاین واکنش

دورت هرج و مرج و ناامنی در محیط واکنش همرا  با رها ش،ن مقادیر قابل مالحظۀ انرژی به

کمیت همرا  با درف مقادیر قابل خوا   که حادل آن ادغام چن، حااست و گا  از نوع انرژی

ترین واکنش بین کشورها مالحظۀ انرژی و نهایتاً افزایش امنیت در محیط واکنش است. متمارف

از جنس ترکیب است  یمنی فمل و انفماالتی که در آن هر عنصر حاکمیت ضمن حفظ ماهیت 

نادر واقمیتی است که به کن،. فمل و انفماالت میان این عخود با سایر عنادر پیون، برقرار می

شود. نظامی با حیاتی واقمی و مستقل که خود  مج،داً ایجاد یک نظام حقوقی منتهی می

 ها گذارد. یکی از انواع روابط بین حاکمیتطور منفمل( بر تنظی  روابط اثر میفماالنه )و نه به
 

                                                           
1. macro 
2. dogmatism 
3. systemic 



 791 منشور ملل متحد 44های سیستمیک مادۀ ارتباط
 

تجکی یاب، )نگارن،  بر این توان، در قالب دفاع از خود رابطۀ دافمه بین این عنادر است که می

تصور است که دافمه نیز خود نوعی رابطه است(. بحث این مقاله چگونگی  مبانی  عوامل مؤثر 

های تجزیه  ادغام یا ترکیب و یا عوامل مؤثر بر واکنش 5(بر سرعت تحوالت حقوقی )کاتالیزورها

ها از جمکه رابطۀ ت،افمی بین آن ها طور ککی اقسام پیون،های پای،ار یا ناپای،ار میان حاکمیتبه

: 5130هاست )فرشاد  ارتباط از عوامل بنیادین شخصیت سیست نیست  بککه با توجه به اینکه 

آن را از  15با در نظر گرفتن منشور مکل متح، چون یک سیست   بنا دارد تا درفاً مادۀ  ( و13

و ( structure)  ارتباط ساختی (evolutionary)های سیستمی یمنی ارتباط تحولی زاویۀ ارتباط

 مورد بررسی قرار ده،. (control)ارتباط کنترلی 

به هر حال نویسن،  در این مقاله در د،د قضاوت ارزشی نسبت به نتایج حادل از نگرش     

نظر برسن،  چه برخی نتایج حادل از این مطالمه قابل انتقاد بهسیستمی فوق نیست و چنان

تی تجزیه و تحکیل نگارن،  نخواه، بود  بککه این امر احتماالً نشانۀ ضرورت لزوماً نشانۀ نادرس

 ادالح سیست  منشور است.

 

 منشور  15مادۀ  ((evolutionaryارتباط تحولی : فصل اول
یکی از انواع ارتباطات در یک سیست   ارتباط تحولی است که بیانگر جیایگزینی حالیت تکامیل    

بیاط ییک پ،یی،  بیا حیالتی دیگیر از آن پ،یی،  )میثالً ارتبیاط          یک چیز با چیز دیگر اسیت. ارت 

چنیین  های مختکف جنین انسان در طول زمان( از جمکه موارد پیونی، تحیولی اسیت. هی     حالت

عنادر سازن،ۀ هر سیست  در ارتباط با سایر عنادر  مواضع خاص خود را دارن، که بای، در همان 

فصیل  مطالیب فیوق  بیا دو عنیوان رشی، و نمیو و         جایگا  خود مورد توجه قرار گیرنی،. در ایین  

 گیرن،.مورد بحث قرار می 15فیزیولوژی و آناتومی مادۀ 

 

 منشور  15. رشد و نمو مادۀ 5
مثابۀ بافت سازن،ۀ ان،ام منشور  دارای قابکییت و اسیتم،اد رشی، و    منشور مکل متح، به 15مادۀ 

 . 0نمو است

                                                           
1. catalyzer 

واح، اطالق  مناییبه م غالباًوطور روزمر  هنوسن، که بأشنا و مآ ککماتی  ( development) ( و نموgrowth)رش، . 0

 است امری  رش، .هستن،این ککمات دارای مفاهی  خاص و متفاوت   یشناسزیستاز جمکه   . اما در زبان عکمیشون،می
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 منشور   15رشد مادۀ  .5. 5

ای تشکیل ش،  که های زن، ماد  را چون یک بافت تکقی کنی   این بافت از سکول چه اینچنان

 در زیر به آن خواهی  پرداخت:

در دیورت وقیوع   »با عبارت  15د،ر مادۀ  :رش، ح،اقل استان،اردهای حمکۀ مسکحانه الف(

،اد شود. حمکۀ مسکحانه سکولی است با ویژگی امکان و اسیتم شروع می «حمکۀ مسکحانه . . .

شود. حمکیۀ مسیکحانه در زمیان تصیویب     رش، و نمو که در این قسمت به رش، آن توجه می

توانسته درفاً شامل یک حمکۀ گسترد  عکیه مرزهای دولت عضو تکقی شیود. امیا   منشور می

تأثیر عیوامکی کیه خیارج از بحیث حاضیر      توان، تحتمی «حمکۀ مسکحانه»این سکول یا واژۀ 

توان با عبیارت افیزایش حی،اقل    تغییر شود. این تغییر کمی را می است  از لحاظ کمی دچار

ای گسیترد   استان،اردهای حمکۀ مسکحانه بیان کرد. اگر زمیانی حمکیۀ مسیکحانه بیه حمکیه     

ای بیا مقییاس کوچیک نییز     ش،  اکنون با افزایش ح،اقل استان،اردها حتی حمکیه اطالق می

( که 5313شود. در قضیۀ کانال کورفو )  15توان، مشمول حمکۀ مسکحانه به مفهوم مادۀ می

هیای سیرزمینی   هیای کارگذاشیته شی،  در آ    دوکشتی جنگی انگکیسی در برخورد با مین

یک از مراحل دادرسی به دفاع از خیود  ش،ت خسارت دی،  بودن،  خواهان  در هیچآلبانی به

مین دلیل بیرای ارائیه   کن،. انگکیس در توجیه توسل به زور عکیه آلبانی به حد تأاستناد نمی

 The Corfu)کنی،  اسیتناد میی   دفاع مشروع المککی و نهایتاً به خودیاری و نهبه محکمۀ بین

Channel Case (Merits), I.C.J. Reports 1949, pp: 34, 37) است که دیوان  این در حالی

ییک   گوی،  برخیورد تنهیا  در قضیۀ سکوهای نفتی می 0221المککی دادگستری در سال بین

 Case)کشتی نظامی با مین ممکن است برای اعمال حد ذاتی دفیاع از خیود کیافی باشی،     

Concerning Oil Platforms, ICJ Reports 2003, p: 72) .   اگرچه از نظر برخیی  منشیور از

 های آغازین تصویب نییز متضیمن تفکییک بیین اقسیام حمکیۀ مسیکحانه نبیود         همان سال

 

                                                                                                                                        
دورت افزایش ابماد )حج   سطح  طول  عرض و ارتفاع(  ه توان، بکه می  آن از و یا هر بخش واضح برای هر موجود زن، 

های زیستی عبارت دیگر رش، به مجموعه پ،ی، ه ناپذیر باش،. بوزن یا تم،اد تجکی کن،  به شرط آنکه این تزای، برگشت
 ۀعبارت است از عبور از یک مرحک  . نموشوداد میناپذیری گفته می شود که منجر به اضافه ش،ن ابماد  وزن یا تم،برگشت

مثل  نوپ،ی، همرا  است  یهای ج،ی، و بروز کیفیتبا تشکیل قسمت که عموماً  دیگری از آن ۀزن،گی و ورود به مرحک
 ۀهای خونی  عصبی و غیر . این دو پ،ی،ها به سکولتشکیل جنین  تشکیل گل  حالت بکوغ یا تخصص و تمایز سکول

گونه الزامی وجود ن،ارد که همیشه رش، همرا  با نمو مستقل از یک،یگر دورت گرفته و هیچ یمنی رش، و نمو کامالًحیاتی 

 کیفی دانست. ایکمی و نمو را پ،ی،  ۀتوان یک پ،ی،رش، را می  چه گفته ش،باش، یا برعکس. بنابراین با توجه به آن
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 The) Yale Journal of International Law, Symposium, Reflections on the ICJاست
Oil Platforms Decision, Summer 2004,Volume 29 ,Number 2 , p: 300.) 

بیا ماهییت بیافتی     15توانایی حیاتی دیگر میادۀ   :رش، ح،اقل استان،اردهای قابکیت انتسا   (

اع از خیود  آسیتانۀ ممیارهیای    زن،  و پویا این است که برای تحقد حمکۀ مسکحانه مشیمول دفی  

 افزایش یاب،.   توان،قابکیت انتسا  آن به یک کشور می

 

 منشور   15نمو مادۀ . 2. 5

 :دو نکته در خور توجه است 15در مورد نمو یا تغییرات کیفی مادۀ 

چه دفاع از خود که در : چنانتحول دفاع از خودِ مسکحانه به دفاع از خودِ غیر مسکحانهالف( 

تصویب منشور دارای بار مسکحانه بود   به ت،ریج واج، ودف غیر مسیکحانه نییز شیود     آغاز 

این تغییر کیفی بود  و ما با نمو این میاد  مواجیه هسیتی . انمکیاس تحیوالت کیفیی نظییر        

ها و آرای قضایی مشیاه،  کیرد. اسیرائیل در قضییۀ     تحوالت کمی را نیز بای، در رویۀ دولت

گوی، اگر کشیورها  منشور استناد کرد  و می 15ت دیوار  به مادۀ دیوار حائل در توجیه ساخ

طیور  بتوانن، به طرید مسکحانه از خود دفاع کنن،  به طرید اولی حد خواهن، داشیت تیا بیه   

المککی دادگستری نیز در رد اسیتناد اسیرائیل   غیرمسکحانه نیز از خود دفاع کنن،. دیوان بین

پردازد که دفیاع از خیودِ غییر مسیکحانه     به این نکته نمیمنشور و در مقام بیان   15به مادۀ 

گوی، این ماد  متضیمن دفیاع در برابیر حمکیۀ     خارج از شمول مادۀ فوق است بککه درفاً می

کن، که حمیالت عکییه   مسکحانه توسط یک کشور عکیه کشور دیگر است و اسرائیل ادعا نمی

 Legal Consequences of the Construction)او قابل انتسا  به یک کشور خیارجی اسیت   
of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2004, pa: 138, 139). رس، که دیوان نیز تکویحاً دفاع از خود غیر مسیکحانه را  نظر میلذا به

کننی،   ای مین قیانع  گویی، بیر  پذیرفته است. اگرچه قاضی هیگینز در نظر ج،اگانۀ خود میی 

منشیور   15نیست که اق،امات غیر مسکحانه )نظیر ساخت یک دیوار( بتوان، در قکمیرو میادۀ   

 .) (Ibid, Separate Opinion of Judge Higgins, pa: 35قرار گیرد 
در میورد ادعیای تغیییر     :به ضمانت اجرای این ماد  0(1تحول دفاع از خود از استثنا مادۀ ) ( 

در بخش فیزیولوژی و آنیاتومی   0(1از استثنا به ضمانت اجرای مادۀ ) 15ادۀ کیفی ) نمو( م

 دحبت خواه، ش،. 15مادۀ 
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 منشور  15. فیزیولوژی و آناتومی مادۀ2
در فیزیولوژی سخن دربارۀ شناخت وظیفۀ یک ان،ام و در آنیاتومی در بیا  جایگیا   موقمییت و     

 .ها در کل موجود زن،  استن،اممحل استقرار آن ان،ام و ارتباط آن با سایر ا

 

 منشور 15فیزیولوژی مادۀ  .5. 2

تنها استم،اد آن را دارد که از استثنا ادل ع،م توسیل بیه زور بیه    نه 15رس، که مادۀ نظر میبه

 15است و کارکرد میادۀ   ضمانت اجرای این ادل تب،یل شود  بککه این تحول کیفی اتفاق افتاد 

ای کیه روابیط بیین    . در جاممه5استضمانت اجرای این ماد  تب،یل ش،  به 0(1از استثنا مادۀ )

اعضای آن بر حد و نه زور مبتنی باش،  ممنوعیت توسل به زور  ادکی بی،ون اسیتثنا و کیاربرد    

زور در تمام اشکال آن منسوخ بود  و تجویز دفاع از خود مسکحانه  نه بیه ممنیای اسیتثنا ادیل     

. ایین  0شیود وان ضمانت اجرای این ادل بی،ون اسیتثنا تکقیی میی    ع،م توسل به زور بککه به عن

توان مورد بررسی قرار داد. در بحیث  می 15مطکب را در دو سطح فیزیولوژیک و آناتومیک مادۀ 

ناچار بای، خود را مح،ود به مفاد همین ماد  کنی   امیا در بحیث مطالمیۀ     15فیزیولوژیک مادۀ 

با توجه به پیون، و جایگا  آن با کل منشیور در نظیر بگییری .    آناتومیک این ماد   موضوع را بای، 

 اشار  به چن، نکته ضروری است: 15در بررسی فیزیولوژیک مادۀ 

متضمن دفاع از خود جممی نیز هست و نهاد دفاع از خود جممی مسیتکزم حمکیۀ    15الف( مادۀ 

استثنا ادل عی،م توسیل    (15مسکحانه عکیه هر یک از افراد جمع نیست. اگر دفاع از خود )مادۀ 

سختی در قالیب  به زور باش،  توسل به زور از جانب کشوری که اساساً مورد حمکه قرار نگرفته به

رس، طراحیان منشیور بیا آرزوی    نظر میزور قابل توجیه است. بهاستثنایی بر ادل ع،م توسل به

بینیی  ای منشیور پییش  زور  با درج دفاع از خود جممی  قابکیتی را بیر ممنوعیت مطکد توسل به

زور به ضیمانت اجیرای ایین    زور در قالب دفاع  از استثنا ادل ع،م توسل بهان، که توسل بهکرد 

 ادل تب،یل شود.

                                                           
 15 ۀقبول ماد ثار عمکیآشود که وارد این بحث نمی لذا اساساً  ی این تحول استعکمی و نه عمک ۀنگا  این مقاله تنها به جنب. 5

 ،.نزور داراستثناء ع،م توسل بهۀمثاببهضمانت اجرا چه تفاوتی با آثار عمکی قبول آن  با ماهیت یک

ادل ع،م  ینه استثناضمانت اجرا و   از نظر نگارن،  توسل به اق،امات مسکحانه مشمول مواد د،ر فصل هفت منشور نیز. 0
 0(1)ۀ اما نبای، از این مطکب غفکت کرد که ماد استحاضر  ۀاین موضوع خارج از بحث مقال زور است. اگرچهتوسل به

متضمن ممنوعیت توسل به زور توسط کشورها و مواد د،ر فصل هفت ناظر به توسل به زور توسط شخصیت دیگری جز 

  ،.نناظر بر دو موضوع متفاوت باش ن،نتوات و از نظر منطقی استثنا و ادل نمیالمککی اسکشورها  یمنی یک سازمان بین
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توان، به طور غیرمسکحانه نیز انجام گیرد  این امر   ( اگر بتوان پذیرفت که دفاع از خود می

متضمن  0(1نشور خواه، بود. مادۀ )م 15خود نشان دیگری از تردی، در استثنا بودن مادۀ 

نیز در دورتی  15مفهوم توسل به نیروهای مسکح است و دفاع از خود  من،رج درمادۀ 

باش،که لزوماً واج، ودف مسکحانه باش،  چرا که ادل و استثنا  0(1توان، استثنا مادۀ )می

بر این عقی،   المککی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوئهدیوان بینبای، از یک جنس باشن،. 

است که آمریکا با تسکیح و آموزش کنتراها  مرتکب نقض ادل ع،م م،اخکه ش،  است مگر 

 I.C.J., Case Concerning Military and)مثابۀ دفاع از خود توجیه کن، هرا بآنکه بتوان، آن
Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), 1986, pa: 228, 229, 242) . 

 

 منشور   15آناتومی مادۀ  .2. 2

و دفاع از خود  ییک عنصیر از ایین سیسیت       15در نگرش سیستمی به منشور مکل متح،  مادۀ 

..  مسیکحانه .  در دورت وقوع حمکیۀ » گوی،که می 15شود. اکنون با توجه به مفاد مادۀ تکقی می

ای وارد شور به حد ذاتی دفاع از خود  خوا  فیردی ییا جممیی لطمیه    یک از مقررات این منهیچ

 پردازی .     به جایگا  یا آناتومی این ماد  در منشور می«نخواه، کرد ...

زور یا ته،ی، به آن در روابط بیین خیود ممنیوع    منشور  کشورها را از توسل به 0مادۀ  1بن،      

تاکنون دو نظریه مطیرح بیود  اسیت. نخسیت      0(1با مادۀ ) 15کن،. در خصوص رابطۀ مادۀ می

هییچ ارتبیاط و    15و میادۀ   0(1است و دیگر آنکیه بیین میادۀ )    0(1استثنا مادۀ ) 15آنکه مادۀ 

موجیب میادۀ   ای وجود ن،ارد. نظر نخست نیازی به توضیح ن،ارد. بر اسیاس نظیر دوم بیه   مالزمه

موجب مادۀ المککی ممنوع است و بهط بینکاربرد زور  یا حتی ته،ی، به کاربرد زور در رواب 0(1)

مسکحانه جایز است. بنابراین اگر رفتاری از جانیب   استناد به دفاع از خود تنها در برابر حمکۀ 15

شود  این امر الزاماً و متقابالً موجبی برای دفاع از خیود نخواهی، بیود      0(1دولتی مشمول مادۀ )

ابر وقوع یک حمکۀ مسکحانه قابل استناد است. هرنیوع  فقط در بر 15زیرا دفاع از خود طبد مادۀ 

تیوان بیه حید دفیاع     کاربرد زور یا ته،ی، به آن الزاماً حمکۀ مسکحانه نبود  و در مقابیل آن نمیی  

یمنیی اسیتثنا    0(1بیا میادۀ )   15مشروع متوسل ش،. عالو  بر دو نظریۀ فوق دربارۀ رابطۀ میادۀ  

تیوان نظیر سیومی را بییان     تباط بین این دو ماد   میبودن یکی و ادل بودن دیگری و یا ع،م ار

)ادل ککیی و بی،ون    0(1)دفاع از خود( ضمانت اجرای بخشی از مادۀ ) 15کرد و آن اینکه مادۀ 

 یک ادل ککیی  0(1توان گفت که مادۀ )عبارت دیگر میزور( است. بهاستثنا ممنوعیت توسل به
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است که اگر این ادل ب،ون استثنا نقض ش،   پاسخی به این پرسش 15ب،ون استثناست و مادۀ 

چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ در تأیی، اینکه دفاع از خود )و البتیه اقی،امات امنییت جممیی(     

 توان به موارد زیر اشار  کرد:و نه استثنا بر آن است  می 0(1ضمانت اجرای بخشی از مادۀ )

المککی خود از ته،ی، به زور یا بینککیۀ اعضا در روابط »گوی، می 0(1الف( د،ر مادۀ ) 

. «استممال آن عکیه تمامیت ارضی و استقالل سیاسی هر کشوری ... خودداری خواهن، کرد

استممال زور عکیه انواع روابط کشورها قابل تصور است و برای نقض منع توسل به زور در 

در نظر گرفته ش،  المکل هر یک از اقسام روابط بین کشورها ضمانت اجراهایی درحقوق بین

توان گفت که اگر اعمال زور در روابط مرزی کشورها باش، ضمانت است. با این تفسیر می

و توسل به حد دفاع مشروع و اگر اعمال زور در روابط دیگری و از  15اجرای آن مادۀ 

ای است. جمکه روابط قراردادی کشورها باش،  ضمانت اجرای آن بطالن چنین مماه، 

هرگا  انمقاد »گوی، وین راجع به حقوق مماه،ات می 5333کنوانسیون  10که مادۀ چنانه 

المکل من،رج در منشور مکل متح، با ته،ی، و ارعا  یا ای بر خالف ادول حقوق بینمماه، 

. به عبارت دیگر «اعمال زور دورت گرفته باش،  این مماه،  از درجۀ اعتبار ساقط است

المکل است. بطالن  اجرای قواع، حقوق بیندارای کارکرد ضمانت  دفاع از خود نظیر بطالن 

زور در روابط قراردادی و دفاع از خود  ضمانت اجرای ضمانت اجرای قاع،ۀ ع،م توسل به

 زور در روابط دشمنانۀ کشورهاست.قاع،ۀ ع،م توسل به

ن منشور به یک از مقررات ایدر دورت وقوع حمکۀ مسکحانه ... هیچ»گوی، می 15 ( مادۀ 

. هیچ دلیکی وجود «ای وارد نخواه، کردحد ذاتی دفاع از خود  خوا  فردی یا جممی لطمه

  منحصراً  15من،رج در مادۀ  یک از مقررات این منشور هیچن،ارد که مقصود از عبارت 

نیز  0(5مادۀ ) استثنا 15توان گفت که مادۀ دورت آیا نمیباش،. در این 0(1مقررات مادۀ )

 ت؟ هس

باش،  منطقاً جایش در ذیل همین  0(1چه دفاع از خود استثنایی بر ادل مادۀ )ج( چنان

توان، ویژ  آنکه دفاع مشروع نیز خود میاست  به 0ماد  و در فهرست ادول من،رج در مادۀ 

 چون یکی از ادول ککی حقوقی تکقی شود. 

،ام در میوارد ته،یی، عکییه      فصل هفت منشور است. این فصل با نیام اقی  15د( موضع مادۀ 

چیه    نقض دکح و اعمال تجاوز شامل قواعی، تضیمین کننی،ۀ نظی  عمیومی اسیت. آن      دکح

 سزا دارد  توجه به مختصات مواد من،رج در این فصل است که همگیی در جایگیا   اهمیت به

 المککی قرار دارن،. مواد فصل هفت جزو مادۀ دفاع از خیود تضمین و اعادۀ دکح و امنیت بین
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نیاظر بیر اقی،امات     15مربوط به اق،امات قهرآمیز یک سازمان )سازمان مکل متح،( و میادۀ  

توان هر دو دسته اقی،امات  قهرآمیز یک )یا چن،( کشور است. سؤال این است که چگونه می

کیه میادۀ اخییر    دانست  در حالی 0(1طور ککی فصل هفت( را استثنای مادۀ )فوق )یمنی به

سازمان مکل دارای عبارت دیگر بات میان کشورها )و نه سازمان( است؟ بهدرفاً ناظر بر مناس

جیز  بیه   شخصیت حقوقی مستقل از اعضای آن است و اق،امات قهرآمیز در قالب فصل هفت

منی،رج در میادۀ    ۀیکی از استثناهای قاع، توان،از جانب این شخصیت مستقل نمی 15مادۀ 

سیازمان   15جز مادۀ بهر و موضوع مواد فصل هفت باش،  زیرا موضوع مادۀ اخیر کشو 0( 1)

 است.

در مبحث ارتباط کنترلی و ذیل مفهوم سکسکه مراتب  به تبیین این خواهی  پرداخت که     

در چه مکانیزمی  استم،اد و قابکیت تغییر و تحول را یافته و ح، این تغییرات تا  15مادۀ 

 کجاست.

 

 منشور  15ادۀ م (structure)ارتباط ساختی : فصل دوم
ارتباط دیگری که ممکن است عنادری را به ه  پیون، داد  و یک سیست  را ایجاد کن، )یا به 

آفرین( ارتباط ساختی است. ارتباط ساختی شبیه های سیست عبارت دیگر یکی از ارتباط

 های مکانیکی یا یک ساختمان است.اتصاالت شیمیایی یا دستگا 

 

 برابری(  شالودۀ منشور )قدرت و. 1
نخستین مطکبی که در مورد منشور به عنوان سن، تأسیس سازمان مکل بای، به خاطر داشت آن 

های مستقل و نه وح،ت و ادغام است که این سازمان مبتنی بر همکاری میان حاکمیت

گیری منشور به عنوان هاست. این همکاری از دو جنبه حائز اهمیت است. اول آنکه  جهتآن

یس سازمان در مرحکۀ وضع از کثرت به سمت وح،ت و در مرحکۀ اجرا از وح،ت به مماه،ۀ تأس

ان،یشی را ها در زمان تصویب منشور  آن بود  است که کثرتسمت کثرت است. آرمان دولت

ای واح، تب،یل کنن، اما در مرحکۀ اجرا خود راجع به موضوعات من،رج در منشور  به ان،یشه

ها  رژی  پذیرفته ش،  مشترک به تم،اد واقمیت استقالل حاکمیت مج،داً و بر اساس منافع و

دول عضو تقسی  و وح،ت آرمانی بار دیگر به کثرت عمکی اولیه و البته با ش،تی کمتر تب،یل 

 شود. دوم آنکه  همکاری در چهارچو  منشور  ریشه در شالودۀ مضاعف این مماه،  دارد.می
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( نهاد  ش،  0مادۀ  5( و برابری )بن، 1مادۀ 5ق،رت )بن، اساس و شالودۀ منشور بر دو پایۀ 

طکب بودن آن کشور است. اما است. به موجب منطد ق،رت  شرط عضویت در سازمان  دکح

های بزرگ طکب است  مشروط به نظر ق،رتطکبی چیست و چه کشوری دکحاینکه مفهوم دکح

اد که آیا کشوری شیفتۀ دکح ها تشخیص خواهن، د)اعضای دائ  شورای امنیت( است و آن

است یا خیر. به موجب منطد برابری  ککیۀ اعضای سازمان با یک،یگر برابر هستن،. به این 

گا  با دیگر اعضا همگن خود طکب شناخته شود آنترتیب اگر کشوری به دالح،ی، ق،رت  دکح

-31سال   نی برابر خواه، بود )فکسفی  تقریرات درس تحقید در متون و اسناد بین المککی

5131 .) 

با توجه به اینکه منشور بر دو پایۀ ق،رت و برابری استوار ش،  و نیز با توجه به ساختار آن     

های بزرگ چه بنا بر دالح،ی، ق،رتکه مبتنی بر همکاری است  دول عضو قرار است تا چنان

ی کنن،. با این طکب باشن، با حفظ حاکمیت مستقل و ج،اگانۀ خود  با یک،یگر همکاردکح

اق،امات خود را عمکیات  15توان گفت که اگر کشوری با استناد به مادۀ مق،مه ب،ون تردی، می

دفاعی تکقی کن،  قضاوت نهایی در بارۀ تودیف دفاعی یا تهاجمی بودن این عمکیات تابع نظر 

ل توان نسبت به تودیف و تحکیهای بزرگ )شورای امنیت( است. در این دورت میق،رت

شان با ق،رت  عمکیات دفاعی مشابه از جانب کشورهای مختکف بر حسب نزدیکی رابطه

 توان، ضرورت ادالح منشور را به ذهن متبادر کن،.بینی دقیقی داشت. واقمیتی که میپیش

های مشترک و توان، اعضای یک مجموعه را به یک،یگر پیون، ده،. نخست ارزشدو عامل می    

های مشترک باش، ای را که دارای ارزشهاست. مجموعهد قرارداد میان آندومین عامل انمقا

در این جاممه  حقوق عبارت است از تمیین  نامی،. (community)توان یک جاممۀ منسج  می

المکل. در این ها در قالبی مشخص نظیر قانون )حقوق داخکی( و مماه،ۀ حقوق بینارزش

د یک قاع،  نیست  بککه چیزی را که در میان اعضا وجود وضمیت قانون یا مماه،  متضمن ایجا

های مشترک میان اعضا که عمالً در کن،. در این دورت ارزشدارد در قالبی مشخص متمین می

ها جاری است و جنبۀ ذهنی دارد  در قالب یک شکل حقوقی به عینیت درآم،   روابط بین آن

تقریرات درس حقوق  یاب، )فکسفی میح،ود و ثغور آن مشخص و قابکیت استناد حقوقی 

  (.31-1مماه،ات  نیمسال 

در حقوق داخکی  دفاع از خود یک ارزش مشترک پذیرفته ش،  است  لذا قربانی نه تنها حد     

دارد که از خود دفاع کن، بککه جاممه در قالب قوای حاک   مککف است تا حد قربانی را استیفا 

  چه قربانی یک تجاوز مسکحانه  کشوری کوچک و ناتوان از دفاعالمککی چنانکن،. در جاممۀ بین
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ها درفاً دارای حد دفاع از خود است و اگر در احقاق حد خود باش،  با توجه به برابری حاکمیت

المککی در قالب سازمان  تنها در دورتی مککف به رسی،گی خواه، بود عاجز بمان،  جاممۀ بین

های بزرگ )شورای امنیت( از مصادید تجاوز شور  از نظر ق،رتکه عمل تجاوز مربوط عکیه آن ک

ساز بحث نابرابری جبران 15المککی تکقی شود. از این رو در ادالح مادۀ عکیه دکح و امنیت بین

  توان، مورد توجه قرار گیرد.چون تمه،ی بردوش سازمان می

 

 . اصل عدم مداخله2
مواد منشور  دراحتاً به ادل ع،م م،اخکه اشار  یا سایر  0یک از ادول من،رج در مادۀ هیچ

گوی، ادل ع،م المککی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوئه میکه دیوان بینچنانکن،. ه نمی

م،اخکه در منشور مکل متح، ذکر نش،  است. اما این ادل الزمۀ ادل تساوی حاکمیت 

 I.C.J., Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and)هاست دولت

Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),1986, pa: 202-209)   به

ها در با مقرر کردن ادل تساوی حاکمیت متضمن ادل ع،م م،اخکۀ دولت 0( 5هرحال مادۀ )

سازمان در امور داخکی کشورهای عضو  متضمن ادل ع،م م،اخکۀ 0( 1امور یک،یگر و مادۀ )

  ذکر دو نکته 0در حوز  دفاع از خود پیشگیرانه با مادۀ  15است. در مورد ارتباط ساختی مادۀ 

 قابل توجه است: 

فاق،  15ای دورت نگرفته  مادۀ الف( با توجه به اینکه در دفاع از خود پیشگیرانه هیچ حمکه    

ای دیگر با مضمون چنین اگر بخواهی  ماد ت. ه استم،اد تفسیر قبول این نهاد اس

جا که این مشروعیت دفاع پیشگیرانه را به منشور اضافه کنی   در این دورت نیز از آن

مادۀ  5های من،رج در بن، مفهوم با ادل ع،م م،اخکۀ ناشی از پذیرش ادل برابری حاکمیت

یز خواه، بود. رابطۀ ارگانیکی مادۀ ن 0(5ناسازگار است  لذا این امر مستکزم ادالح مادۀ ) 0

توان، اجاز  ده، که راجع به اق،امات کشور به یک کشور نمی 0(5احتمالی فوق با مادۀ )

رس، در آین،  بتوان، ته،ی،ی عکیه او باش،  قضاوت کرد  و وارد دیگر که تنها به نظر می

می باشن، باز ه  گیری کشور دیگر شود. حتی اگر ته،ی،ات فوق ج،ی و واقحوزۀ تصمی 

سیست  منشور دفاع پیشگیرانه را پس خواه، زد زیرا کشورها در نظام منشور قبول 

 ای استفاد  کنن،.ان، که برای رسی،ن به اه،اف مشروع من،رج در منشور از هر وسیکهنکرد 
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ان، تا به این اه،اف درفاً با توسل به ادول مشخص و از جمکه برابری ها موافقت کرد آن

 ها نایل آین،. کمیتحا

  سازمان در چهارچو  فصل هفت حد م،اخکه دارد. 0(1 ( با توجه به ذیل مادۀ ) 

من،رج در این ماد  را شامل کل  «بینی ش،  در فصل هفتاق،امات قهری پیش»چه چنان

نیز ب،انی   در این دورت دفاع از خود پیشگیرانه )اگرچه  15فصل هفت و از جمکه مادۀ 

توان، در ارتباط با سایر مواد جایگا  گذاری ب،ون اشکال نیست(  مینان از لحاظ نامچه 

با ادل یمنی ذیل اختیارات سازمان قرار گرفته  لذا  0(1یاب، زیرا این دفاع مشمول مادۀ )

ع،م م،اخکۀ کشورها در امور یک،یگر اساساً ارتباط و مغایرتی نخواه، داشت. در خصوص 

بینی ش،  در فصل اق،امات قهری پیش»توان، در چهارچو  دفاع از خود می اینکه آیا ادوالً

توسط سازمان توجیه و تفسیر شود یا خیر  در بحث ارتباط کنترلی به آن اشار   «هفت

 خواه، ش،. 

 

 ایهای منطقه. سازمان9
وانن، تکن، که میهایی را مقرر میفصل هشت  منشور امکان انمقاد مماه،ات و تأسیس سازمان

ای قبل از مراجمه به شورای امنیت نقش مؤثری آمیز اختالفات منطقهبرای حل و فصل مسالمت

ها در مقایسه با شورای امنیت در اولویت قرار دارن، و در دورتی ایفا کن،. اق،امات این سازمان

دکح و  توانن، چنین نقشی را ایفا کنن، که اوالً به موجب مماه،ۀ تأسیس آن در زمینۀ حفظمی

المککی واج، دالحیت باشن،  ثانیاً اختالفی محکی وجود داشته باش،  ثالثاً اق،امات امنیت بین

آمیز داشته باش،. به موجب فصل هشت  منشور ها جنبۀ مسالمتاتخاذ ش،  توسط این سازمان

آمیز اختالفات محکی و یا ای درفاً شامل حل و فصل مسالمتهای منطقهدالحیت سازمان

مادۀ  1افت،. با توجه به بن، شود که در سرزمین دول عضو آن سازمان اتفاق میهایی میمیتوض

زن،  شورای امنیت لطمه نمی 11و  11وجه به اجرای مواد گوی، این ماد  به هیچکه می 10

 11ها موضوع را بررسی کن،. اما به موجب مادۀ توان، همزمان با اعمال دالحیت این سازمانمی

توانن، دست به هیچ اق،ام اجرایی بزنن،. سؤالی که در ها ب،ون مجوز شورا نمیسازماناین 

ای تأسیس ش،  به موجب مواد های منطقهتوان مطرح کرد این است که آیا سازمانجا میاین

رغ  اساسنامۀ خود توانن، در امر دفاع مشروع جممی عکیفصل هشت  منشور  می 11تا  10

گوی، منشور که دفاع مشروع را حد ذاتی دانسته و می 15ر؟ با توجه به مادۀ دخالت کنن، یا خی

  یک از مقررات منشور مانع از استناد به حد دفاع مشروع نیست  پاسخ به سؤال فوق مثبتهیچ
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توان از دول عضو سازمان مکل و نه از سازمانی مرکب از است چراکه این حد ذاتی را نه می

جا بای، توجه داشت که عالو  بر دراحت فصل هشت  در مورد امکان ها سکب کرد. در اینآن

منشور نیز با توجه به شناسایی حد دفاع مشروع  15ای  مادۀ های منطقهتشکیل سازمان

مماه،ۀ  1های دفاعی محسو  شود. به تصریح مادۀ توان، مبنای تشکیل اتحادیهجممی  می

ای به موجب مادۀ ممی و نه یک سازمان منطقهتأسیس ناتو  این سازمان یک سازمان دفاع ج

( و خوا  براساس 15منشور است. بنابراین یک سازمان  خوا  بر اساس فصل هفت  )مادۀ  10

از حد دفاع مشروع برخوردار  15( تأسیس ش،  باش،  به موجب مادۀ 10فصل هشت  )مادۀ 

ف محوله به موجب فصل توان، وظاینمی 15ای مبتنی بر مادۀ است اما یک سازمان منطقه

هشت  را برعه،  گیرد. این ممنوعیت ه  از اساسنامۀ چنین سازمانی و ه  از مقررات من،رج در 

 (. 001-010: 5132شود )شایگان  ناشی می 10مادۀ 

 

 منشور  15مادۀ  ( control) ارتباط کنترلی : فصل سوم
نترلی است. ارتباط کنترلی موج، آفرین میان اجزا  ارتباط کهای سیست یکی دیگر از ارتباط

  مراتب است.ها یمنی سکسکهخادیت مه  و ادکی سیست 

مراتب به ممنای نظام گوی،  سکسکهمراتب در یک سیست  میکوستکر دربارۀ سکسکه    

بن،ی همراتب در ارتش است که در آن کنترل جامع در نوک یک شاخمخصودی مثل سکسکه

در اولین انشما  فرمان،هان نیروی زمینی  دریایی و یاب،. ترش میتمرکز یافته و به پایین گس

های گوارش  تنفس و تناسکی هستن، که هر ای مثل دستگا کنن، مثابۀ مراکز هماهنگهوایی به

هایی که خود دارای مراکز هماهنگی هستن، تر سکسکه مراتب به ان،امک،ام در سطوح پایین

شون، و بنابراین انشما  تا ز به نوبۀ خود به اجزا ان،امی تقسی  میها نیشون،. آن ان،امتقسی  می

یاب،. اما هر سازمان فرعی فارغ از آنکه در چه سطحی است سطح سکولی و بیشتر ادامه می

توان، به نحو ای از خودمختاری است. ب،ون این تفویض ق،رت  سازمان ککی نمیدارای درجه

توان، به یکایک افراد برس،  او بایستی دستورات استراتژیک مؤثری عمل کن، و فرمان،ۀ کل نمی

را از طرید مجراهای قانونی بفرست،. این دستورات در هر سطح به حرکات تاکتیکی ترجمه 

های گوناگون عمککرد ب،ن )یمنی شون،. به همین ترتیب  اطالعات مربوط به حوز می

شود. یک در هر سطحی مرتباً فیکتر میهای حسی( قبل از آنکه به مراتب باال برس، دریافت

 ارگانیس  زن،  یا یک واح، اجتماعی  درفاً مجموعه عنادر اولیه  یا فراین،های اولیه نیست بککه
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های مختار که خود مشتمل بر کلهای فرعی نی یافته از کلمراتب انسجاماز یک سکسکه

واح،های عمککردی در هر سطح از تری هستن، و الی آخر  تشکیل یافته است. بنابراین  جزئی

مراتب قرار دارد  ها که رو به باالی سکسکهمراتب دووجهی هستن،  وجهی از آناین سکسکه

ها که رو به پایین سکسکه مراتب است خود ای از آنگر جزئی از یک کل است و چهر نمایش

 (.  11-11: 5130رود )فرشاد  شمار مییک کل به

استم،اد  15مراتب است که به مواد منشور و از جمکه مادۀ می از سکسکهپذیرش چنین مفهو    

ده، که در مبحث ارتباط تحولی به آن اشار  ش،. رش، و تحول و تغییرات کمی و کیفی می

به حرکات تاکتیکی  15دستورات استراتژیک دادر  از ادول باالتر منشور  در سطح مادۀ 

ده، تا در چهارچو  یست  فرعی و کوچک امکان میترجمه ش،  و به این ماد  چونان یک س

حرکات تاکتیکی  خود را سامان داد  و متحول شود. این ماد  در استراتژی چون جزئی از کل 

مراتب فوقانی خود است ولی در مح،ودۀ تاکتیک و نحوۀ اجرای فرامین عمل کرد  و تابع سکسکه

هایی از استقالل و خود ارای جنبهباالیی چون یک کل یا یک سیست  فرعی عمل کرد  و د

 مختاری است. 

کنن،  )مراکز های زن،ۀ واج، اعضای کنترلدر سیست  دارای ارتباط کنترلی  نظیر سیست     

دهن، که از گرا گا  از خود خادیتی بروز میهای ه،فاعصا ( بحث ه،ف مطرح است. سیست 

های شود. سیست یاد می ((self-organizing systemآفرین آن با ویژگی خودنظام

های مورد نیاز های کنترلی به سمت ه،ف پیش رفته و نظامآفرین با دارا بودن ارتباطخودنظام

 کنن،.برای ودول به ه،ف را در خود ایجاد می

المککی و نیز توسمۀ منشور  اه،اف دکح و امنیت بین 5متح، در مادۀ کشورهای عضو مکل    

ان،. بنابراین دول عضو   ادول نیل به آن اه،اف را مقرر کرد 0و در مادۀ احترام به حقوق بشر 

ان، که برای نیل به اه،اف مذکور در منشور  درفاً بر اساس ادول مکل متح، موافقت کرد 

ده، که و نه از هر طرید دیگر عمل کنن،. این ادول به منشور محوری می 0من،رج در مادۀ 

توان، با ل دول عضو بای، حول آن به گردش درآین،. دفاع از خود نمیسایر مواد و نیز ککیۀ اعما

مغایر باش،. فارغ از اینکه مبنای مشروعیت دفاع از خود در مادۀ  0ادول پذیرفته ش،  در مادۀ 

  طبیمی یا قراردادی بودن آن باش،  مسئکۀ مه  این است که این حد دفاع از خود بای، 15

های عضو دولت 01ات من،رج در منشور بچرخ،. به موجب مادۀ حول محور ادول و سایر تمه،

ان،. المککی را بر عه،ۀ شورای امنیت گذارد مکل متح، مسئولیت اولیۀ حفظ دکح و امنیت بین

  امنیت و  دکح  حفظ  و  خود  از  پاسخ به این سؤال که در دورت تمارض بین اعمال حد دفاع
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گرو این واقمیت است که مطمئن باشی  تمه،ات  المککی ک،امیک بر دیگری تق،م دارد  دربین

 01رو چنین برداشتی از مادۀ ناشی از منشور دکح بر سایر حقوق ترجیح داد  ش،  است. از این

 طور بالقو  مانع از اعمال حد دفاع از خود توسط کشورها نخواه، بود که مسئولیت شورا به
 
 

عبارت دیگر نگرش منشور خواه، بود. به حال غیرسیستمیک بهنگاهی خوشبینانه اما در عین

را به نحوی قرائت کنی  که گویی بر اساس آن کشورها قص،  01ده،  مادۀ سیستمی اجاز  نمی

ان، تا تککیفی را بر عه،ۀ سازمان قرار دهن، و نه این که حقی )دفاع مشروع( را از خود داشته

 سکب کنن،. 

مثابۀ کسکه مراتب است. اه،اف مذکور در منشور بهها  سهای سیست گفته ش، که از ویژگی    

مراتب  به منشور وح،ت داد  و رویکرد مراتب است و همین سکسکهیک سیست   دارای سکسکه

المککی )البته با سازد. در منشور دکح و امنیت بینسایر مواد را به سمتی مشخص رهنمون می

است. قبول دالحیت اجباری شورای  توجه به منطد ق،رت( بر سایر حقوق ترجیح داد  ش، 

اساسنامۀ دیوان  53المککی و نیز مادۀ امنیت در رسی،گی به موارد نقض دکح و امنیت بین

المککی از نظر منشور هایی از نمایش جایگا  برتر دکح و امنیت بینتنها نمونه 5المککیکیفری بین

 است.

فهوم ارتباط کنترلیی  سکسیکه مراتیب    با توجه به مطالب بیان ش،   یمنی با در نظرگرفتن م

هر حمکۀ شود. خوبی روشن میبه 15گیری مادۀ المککی  جهتمنشور و برتری دکح و امنیت بین

شیود و هیر   المککیی نمیی  عکیه یک کشور لزوماً باعث به خطر افتادن دکح و امنیت بین مسکحانه

رو مسیکحانه نیسیت. از ایین   المککی نییز مسیتکزم وجیود حمکیۀ     ته،ی،ی عکیه دکح و امنیت بین

توان گفت با توجه به منطد منشور  اگرچه هر دفاع از خود مستکزم حمکۀ مسکحانه است  اما می

حال هر حمکۀ مسکحانه مستکزم دفاع از خود نیست. شای، از همین رو باش، که هیگینیز  در عین

 ,Higginsمنیا دارد  گوی، منع توسل به زور تنها در شرایطی که ته،ی،ی عکیه دیکح باشی، م  می

زور اسیت  مفهوم دیگر این گفته آن است که دفاع از خود نیز که نوعی توسل بیه  (. (220 :1963

 تیوان عبارت دیگر میبهگا  ممنوع خواه، بود. اگر در شرایطی ته،ی،ی عکیه دکح تکقی شود  آن
 

                                                           
پیس از دی،ور   »گویی،:  المککی نیز در بخش تمکید تحقیید ییا تمقییب میی    دیوان کیفری بین ۀاساسنام 53 ۀماد. 5

یید  موجب فصل هفت منشور مکل متح، )مبنی بر درخواست تمکیید تحق ای از سوی شورای امنیت بهقطمنامه

ما  شروع شود یا ادامیه یابی،  ایین     50به م،ت  توان،موجب اساسنامه نمییا تمقیب( هیچ تحقید یا تمقیبی به

 .  «استموجب همان شرایط قابل تج،ی، توسط شورای امنیت درخواست به
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ذا اگر در موردی دفاع المککی باش،  لگفت که دفاع از خود نیز بای، در راستای دکح و امنیت بین

المککی )البته با توجه به منطد ق،رت( باش،  سیازمان ممکین   از خود برخالف دکح و امنیت بین

در آور ایین حید ذاتیی و عرفیی را از کشیوری سیکب کنی،.        موجب ییک قطمنامیۀ الیزام   است به

سیابد  تصمی  به تحری  تسکیحاتی یوگسالوی  ایهای بالکان  شورای امنیت طی قطمنامهجنگ

اگرچه این قطمنامه پیش از فروپاشی این کشور دادر شی،  بیود    .((S/RES/713 (1991) گرفت

بیه عضیویت   ای اما به کشورهای استقالل یافته از جمکه بوسنی و هرزگوین نیز که طی قطمنامه

هیای مکیرر   رغی  درخواسیت  تسری یافت و عکی (S/RES/755 (1992))سازمان مکل درآم،  بود 

هیای  دلییل مخالفیت دولیت     کشورهای اسالمی و بسیاری از کشورهای دیگیر  بیه  دولت بوسنی

انگکیس  فرانسه و روسیه در شورای امنیت  تحری  تسکیحاتی این کشور تیا پاییان جنیگ ادامیه     

متقیابالً شیورای    که بوسنی در مقام اعمال حد ذاتی دفیاع از خیود قیرار داشیت.    در حالی  یافت

حانۀ کر  شمالی عکیه جمهیوری کیر  و عیراق عکییه کوییت  آن را      امنیت در قضایای حمکۀ مسک

المککی دانست و از همۀ کشورها خواست تا در ایین دفیاع کمیک کننی،     ناقض دکح و امنیت بین

((S/RES/84 (1950), S/RES/678 (1990). 

ا رس، دالحیت رها نیز وارد ش،. به نظر میتوان از زاویۀ دالحیتدر توضیح مطکب فوق می    

 توان به چهار گرو   تقسی  کرد:المکل باش، یا حقوق داخکی  میبرحسب اینکه تابع حقوق بین

توان به انواع الف( دالحیت مکی  که تابع حقوق مکی هر کشور است. در این مورد می

 های مکی اشار  کرد.گذاریقانون

ی این دالحیت آن المکل است. مبناالمککی ش،   که تابع حقوق بین ( دالحیت مکی بین

طور اولیه تابع دالحیت مکی باش،  در قالب یکی از اشکال است که کشورها اعمالی را که به

طور مشخص مماه،  قرار داد  و خود  آن را مشمول حقوق دوری منابع حقوق و به

المکل کنن،. درج موضوعات مربوط به تابمیت که در مرحکۀ اول در حوز  دالحیت مکی بین

 المککی مثالی از این نوع دالحیت است. است در یک مماه،ۀ بین هر کشور

المکل است. خاستگا  و ریشۀ اولیۀ این دالحیت المککی  که تابع حقوق بینج( دالحیت بین

المککی است. مماه،ات کنسولی و دیپکماتیک های زن،گی اجتماعی و بیندر ضرورت

 ای از این دالحیت است. نمونه

المککی مکی ش،   که تابع حقوق مکی کشورهاست. این دالحیت بر خالف د( دالحیت بین

 المکل مطرح ش،  و سپس وارد قکمرومورد دوم شامل مواردی است که ابت،ا در حقوق بین
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المکل داشته و بم، مکی کشورها ش،  است  مثل دالحیت جهانی که ریشه در حقوق بین

 تابع حقوق داخکی کشورها ش،  است. 

هاست  لذا بای، گفت که از گیری دالحیتبن،ی چهارگانۀ فوق از حیث نحوۀ شکلگرو     

المککی و موارد الف و د مشمول دالحیت مکی لحاظ ماهوی  موارد   و ج مشمول دالحیت بین

توان، به یک سازمان   خوا  از گرو    یا ج  میهستن،. به هر حال نهادی مثل یک مماه، 

المککی شود. از جمکۀ توان، واج، دالحیت بیناین دورت آن سازمان می المککی تب،یل و دربین

توان به دالحیت سازمان مکل )شورای امنیت( در اتخاذ ت،ابیر قهری یا ها میاین دالحیت

منشور در جایگا   15المککی بر اساس مماه،ۀ منشور اشار  کرد. مادۀ تأسیس محاک  ویژۀ بین

بن،ی فوق المککی ش،  قرار دارد. لذا اگر تقسی های مکی بینحیتدستۀ دوم  یمنی در گرو  دال

دحیح باش،  منطقی است که دفاع از خود در قالب منشور  مشمول همۀ قواع، حاک  بر این 

گرو  باش،. بنابراین بای، توجیه مطالبی از این قبیل را که چطور ممکن است کشوری تحت 

 وجو کرد.  در ویژگی قراردادی ش،ن آن جستشرایطی از حد دفاع از خود محروم شود  

هایی که توسط هر حال در پایان این مبحث بای، به این نکته توجه کرد که سازمان به    

شون، و از آن پس شبیه یک ای تب،یل میت،ریج خود به موجود زن، آین،  بهها پ،ی، میانسان

ر موجود زن،ۀ دیگر برای خود حد حیات ها مانن، هکنن،. این سازمانارگانیس  زن،  عمل می

ها و مشاغل قائل ش،  و در را  بقای خود به طرق مختکف  از جمکه ایجاد ارکان فرعی  سمت

هایی که پس از ایجاد  حیاتی مخصوص به خود کنن،. اما اینکه چنین سیست ج،ی، تالش می

تر از همه نرژی ذخیر  ش،  و مه کنن، تا چه زمانی به بقای خود ادامه خواهن، داد  به اپی،ا می

بستگی دارد. سازمانی که از اه،اف خود دور  ها با محیط خارجیپذیری آنبه میزان تطبید

های رسی،ن به آن اه،اف افتاد  باش،  اه،اف مؤسسان آن در عال  واقمیت تغییر کرد  یا را 

عبارت دیگر ن، یا بهمادستخوش دگرگونی ش،  اما سازمان از درک این تغییرات عاجز می

توان، خود را خواه، یا نمیده، و نمیسازمان شمور تطبید خود با شرایط واقمی را از دست می

با شرایط ج،ی، تطبید ده،  در این دورت سازمان از داخل  یا تحت فشار نیروهای محیطی 

 توان ادامۀ حیات را از دست داد  و متالشی خواه، ش،.
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 گیرینتیجه

نشور مکل متح، به مثابۀ یک سیست  یا ارگان زن،   از عنادر و موادی تشکیل ش،  است که م

تنهایی یا ان،. مواد سازن،ۀ منشور  هر یک  نه بهمجموع این مواد به آن شخصیتی مستقل داد 

کنن،. در سیست  منشور  ساز با یک،یگر عمل میمستقل از ه  بککه حول محوری مشخص و ه 

منشور در هیئت یک  15ده،. مادۀ تبی حاک  است که به کلِ آن جهتی مشخص میمراسکسکه

بافت زن،   عنصری از سیست  ککی منشور بود  ضمن آنکه خود نیز سیستمی کوچک در دل 

منشور  این ماد  از زاویۀ  15شود. در این مقاله با نگرش سیستمی به مادۀ منشور محسو  می

نترلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بحث ارتباط تحولی  های تحولی  ساختی و کارتباط

امکان و چگونگی رش، و نمو این ماد  و فیزیولوژی و آناتومی آن مورد توجه قرار گرفت و تبیین 

ش، که این بافت زن،  در مح،ود  و قالب کل سیست  قادر به تحول و ایجاد دگرگونی کیفی و 

ختی به رابطۀ این ماد  و تمامل آن با ادول منشور و تغییرات کمی است. در بحث ارتباط سا

چنین در بحث ارتباط کنترلی  به این مطکب جنس پیون، این ماد  با سایر مواد توجه ش،. ه 

ظاهر   کارکردی به5ممکن است تحت ه،ایت و کنترل مادۀ  15پرداخته ش، که چگونه مادۀ 

 غیرمتمارف پی،ا کن،. 

آن  را  ادالحات  15می به منشور سازمان مکل و از جمکه مادۀ ب،ون تردی، نگرش سیست    

را به روش عکمی تسهیل خواه، کرد. به هر حال مطالمۀ سیستمیک منشور تنها احتمالی آن

چنین موفقیت عمکی ادالحات در بخشی از مق،مات الزم برای ادالح موفد منشور است. ه 

مۀ ماکرو است تا از این طرید ممکوم شود که منشور عالو  بر نگرش سیستمی  در گرو یک مطال

گذرد  تا به امروز  که قریب به هفت دهه از آن می 5311آیا مبانی موج، منشور در سال 

ان،. روشن است چنان ثابت باقی مان، دستخوش تغییر و دگرگونی ش،  است یا این مبانی ه 

ناختی آن و سیر تحوالت مربوط  به شادالح منشور ب،ون مطالمه در مبانی سیاسی و جاممهکه 

 توفید عمکی دست نخواه، یافت. 
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