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  سازمان ملل متحد  وهاي ذينفع دولت تعاملتزاحم اخالقي در
 انز فهرست ناقضان حقوق كودكا» عربستانائتالف «مطالعة موردي: حذف نام 

  
 )21/03/96:يبتصو يخـ  تار 28/10/95يافت:در يخ(تار

  
 ١ محمودي سيد علي

  
  چكيده

ملل متحد دربرابر تهديد عربستان سعودي به  سازمان مون دبيركل پيشينكيتصميم بان
ائتالف هاي مالي خود به سازمان ملل متحد، در صورتي كه دبيركل نام قطع كمك

)خود به شوراي امنيت درمورد كشتار و 2016عربستان را از فهرست گزارش ساالنة (
 ها در يمن از سوي اين ائتالفمعلوليت كودكان و حمالت نظامي به مدارس و بيمارستان

گيري از روش تحليل خارج نكند، موضوع پژوهش حاضر است. در اين مقاله با بهره
در  گراموضوع تزاحم دو امر اخالقي برپاية اخالق وظيفهمفهومي و ارزيابي انتقادي، 

. وي در استباره، تبيين و ارزيابي شدهگيري در اينخصوص الزام دبيركل به تصميم
ز هاي عربستان اقبال دو گزينة حذف نام ائتالف از گزارش و جلوگيري از قطع كمك

ر از سوي ديگر، گزينة سويي، و اجتناب از حذف نام ائتالف و اجراي تهديد اين كشو
دهد مي گرا نشاننخست را برگزيد. ارزيابي اين تصميم دبيركل بر مدار اخالق وظيفه

كه او گرچه به ناگزير با حذف نام ائتالف از گزارش مرتكب كاري خالف اخالق شده 
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است، اما براي برون رفت از بن بست تزاحم دو امر اخالقي يادشده، با بازداشتن عربستان 
عملي كردن تهديد خود، برپاية اخالق وظيفه گرا رفتار كرده است. دربرابر، اقدامات  از

حد، متمللهاي عضو ائتالف با اعمال فشار و تهديد به سازمانعربستان و ساير دولت
افزون بر تكروي و واگرايي اين كشورها نسبت به الزامات عضويتشان در اين نهاد 

  رفتار خالف اخالق آنان است. المللي، نمايانگرفراگير بين
  ائتالف عربستان، اخالق، سازمان ملل متحد، كودكان، يمن : هاكليدواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 45... هايدولت تزاحم اخالقي درتعامل

 

 

  مقدمه

ساالنة خود به شوراي امنيت  بان كي مون دبيركل پيشين ملل متحد در گزارش  
انتشار يافت، وضعيت كودكان در مناطق جنگي جهان در سال  2016كه در سال 

به تفصيل بازتاب داد. در بخشي از اين گزارش كه درارتباط با دخالت را  2015
- نظامي ائتالف به رهبري عربستان سعودي در يمن با هدف حمايت از دولت عبد

داخلي  هايربه منصور هادي به اين كشور اختصاص يافته، دبيركل عملكرد طرف
مان ملل و كشورهاي خارجي در جنگ يمن را براساس تحقيق و ارزيابي ساز

متحد منعكس كرد. در اين گزارش، به نقش ائتالف عربستان نسبت به كشتار و 
ر ها تاكيد نهاد شده و بمعلوليت كودكان و حمالت نظامي به مدارس و بيمارستان

اين اساس، در پيوست نخست گزارش نام اين ائتالف با اشاره به عملكرد آن 
  انعكاس يافته است.

دن فشارهاي سياسي كشورهاي عضو ائتالف و به ويژه با اعتراض و واردآور  
هاي مالي خود به سازمان ملل متحد در تهديد عربستان به قطع تماميِ كمك

صورتي كه دبيركل نام ائتالف را از فهرست سياه اين گزارش خارج نكند، وي 
در وضعيت دشواري قرار گرفت. او يا مي بايست از خارج كردن نام ائتالف 

ز پيوست گزارش خودداري كند و دربرابر، با فاجعة كشتار و مرگ و عربستان ا
معلوليت كودكان بي شماري در ديگر مناطق جنگي در جهان روبرو شود و يا آن 
ا هرا به ناروا از پيوست يادشده خارج سازد و دربرابر، مانع اجراي تهديد سعودي

 -اهبعضي دولت هاي انسان دوستانه شود. آشكار است كه تكروياز قطع كمك
از طريق سرباز زدن ازاجراي مصوبات سازمان ملل  -همانند ائتالف عربستان

ه هاي اين نهاد فراگير بين المللي در حالي كمتحد با ترجيح منافع خود بر تصميم
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هاي موجود در روابط بين الملل است. در پيش عضو اين نهاد هستند، از تناقض
برابر ملل متحد، به ويژه در ارتباط با مسائل هاي واگرايانه در گرفتن سياست

  دوستانه و حقوق بشر، از ديدگاه اخالقي و حقوقي رفتاري ناموجه است.انسان

را در اخالق، تزاحم چند امر اخالقي با يكديگر در  1پديد آمدن چنين معضلي  
فتار رزماني واحد مي نامند ؛ يعني وضعيتي كه به عنوان نمونه كنشگرِ ملتزم به 

تواند در يك زمان دو كار اخالقي را باهم انجام دهد، زيرا چنين اخالقي، نمي
امري ناممكن است. درمقالة حاضر، تصميم دبيركل نسبت به خارج كردن نام 

به اين  ايكه با افزودن الحاقيه-ائتالف عربستان از پيوست گزارش ساالنة خود
مورد بررسي و نقد قرار  2گراه، از ديدگاه اخالق وظيف-گزارش صورت پذيرفت

  مي گيرد.

ا و هها، داليل و علت هاي بروز ناآراميالزم به ذكر است كه پرداختن به انگيزه   
هاي درگيري در پي آن دخالت كشورها در يمن و هم چنين ارزيابي نقش طرف

هاي نيابتي، خارج از موضوع اين مقاله است. گرانيگاه پژوهش حاضر، در جنگ
ي مواجهة دبيركل ملل متحد دربرابر تزاحم دو امر اخالقيِ پديدآمده در چگونگ

ا هارتباط با كشتار و معلوليت كودكان و يورش نظامي به مدارس و بيمارستان
در يمن از سوي ائتالف عربستان، و رفتار سياسي آن در برابر گزارش يادشده 

  است.

                                                                                                    
1. Dilemma 

2. Deontological Ethics 
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 به قرار -ا پاسخ بدهدكه نويسنده مي كوشد به آن ه -هاي اين پژوهشپرسش
  زير است:

.آيا هنگامي كه دو يا چند امر اخالقي مشمول تزاحم مي شود، تصميم گيرنده 1
ن كه گزيري از آ -برپاية اخالق وظيفه گرا در انتخاب يك امر و وانهادن ديگري

 شود؟مرتكب كاري خالف اخالق مي -نيست

مشخصي براي انجام يك امر .آيا در صورت تزاحم دو يا چند امر اخالقي، معيار 2
 و وانهادن ديگري وجود دارد، و يا موكول به انتخاب شخصيِ تصميم گيرنده است.

.آيا دبيركل ملل متحد در خارج كردن نام ائتالف عربستان از فهرست گزارش 3
اي هساالنة خود از سويي و جلوگيري از اجراي تهديد عربستان مبني بر قطع كمك

شور به سازمان ملل متحد از سوي ديگر، بر پاية اخالق دوستانة اين كانسان
 گرا مرتكب كاري خالف اخالق شده است؟وظيفه

 شود: دبيركل مللهاي ذكرشده، فرضية زير به آزمون نهاده ميبراساس پرسش  
الف كردن نام ائتگيري راجع به تزاحم دو امر اخالقي، يعني خارجمتحد در تصميم

هاي مالي انسان ش خود و جلوگيري از قطع كمكعربستان سعودي از گزار
  دوستانة سعودي ها، وفق اخالق وظيفه گرا رفتار كرده است.

روش پژوهش حاضر، افزون بر توصيف، در بعد نظري براساس تحليل   
قرار دارد. از سويي در تحليل مفهومي، ژرفاي هر 2و ارزيابي انتقادي1مفهومي

وي شود؛ از سها برمدار تحليل شناسايي ميواژهمفهوم با گذرِ پژوهشگر از سطح 

                                                                                                    
1. Conceptual  Analysis 
2. Critical Evaluation 
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ي ها با يكديگر، درونماية آن مورد ارزيابديگر، با راه بردن به ارتباط متقابلِ مفهوم
گيرد و بدين سان، ميزان سازگاري و يا ناسازگاريِ منطقي آن انتقادي قرار مي

 ;Horton,1986:114-117)20-24 :1393محمودي، ها سنجيده شود.(

Raohael,1983: 3-4; 

گرايي مطرح در اين مقاله، نخست شالودة نظري با تبيين اخالق مبتني بر وظيفه  
شود، سپس تصويري فشرده از رخدادهايي كه به ناآرامي و جنگ در يمن مي

گردد؛ پس از آن، محتواي گزارش دبيركل ملل متحد در بارة انجاميد ترسيم مي
با تصميم دبيركل در حذف نام ه همرا 2015وضعيت كودكان در يمن طي سال 

هاي اعتراض آميز آن بازتاب آمدائتالف عربستان از پيوست گزارش خود و پي
- شود؛ آنگاه تصميم دبيركل و رفتار ائتالف عربستان از منظر اخالق وظيفهداده مي

  گرا مورد نقد و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

  مباني نظري

-1804(گرايي در دوران جديد توسط ايمانوئل كانتاخالق مبتني بر وظيفه  
است. كانت در مابعد الطبيعة اخالق، اصول بندي شدهبه سامان و صورت )1724

داند كه عقل عملي مي 1اخالقي را برپاية وجدان انسان، ماقبل تجربي يا پيشيني
انند برپاية وظيفه گرايي، اموري م  ).38: 1369( كانت،پديدآورندة آن است      

گويي، في نفسه داراي ارزش اخالقي اند. انسان گويي و پرهيز از دروغراست
وظيفه دارد كارهاي خوب را انجام دهد و از انجام كارهاي بد خودداري ورزد؛ 

                                                                                                    
1. A priori 
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فارغ از اين كه چه پيامدهايي براي او دربرداشته باشد.كانت در مورد ارزش 
  مطرح مي كند: اخالقي كارهاي انسان، سه قضيه را بر قرار زير

( انجام شود 1.هركار به شرطي داراي ارزش اخالقي است كه از سرِ وظيفه1
  ).276-1367:284؛ كورنر، 22همان، 

.ارزش اخالقي كاري كه از سرِ وظيفه به انجام مي رسد، آئين رفتاري است كه 2
كند، نه آن مقصودي كه بايد به آن دست يافت. آنچه داراي اهميت آن را معين مي

است، دستيابي به هدف نيست، بلكه فقط اصل نيت يا خواستي است كه انسان به 
  ). 23( همان، عنوان صاحب خرد و اراده انجام مي دهد

وظيفه، ضرورت عمل كردن از سرِ احترام به « . نتيجة قضية پيشين چنين است: 3
او  . وقتي انسان به انجام كاري ميل دارد كه به سود)24( همان، »قانون است.

اري تواند به كاست، مي تواند آن را بپسندد و حتي دوست بدارد، اما هنگامي مي
به ديدة احترام بنگرد كه برمدار قانون انجام شود؛ يعني به خاطر خود آن قانون به 

، ( همانمثابة فرمان از احترام وي برخوردار گردد و نه به واسطة ميل شخصي    
25-24.(  

                                                                                                    
 »از سرِ وظيفه« و  (in conformity with duty)»مطابق وظيفه« كانت در فلسفة اخالق خود، دو مفهوم 1.

(from duty)  را ازهم تفكيك مي كند. انجام كاري براساس ميل و در عين حال مطابق وظيفه، فاقد ارزش ذاتي و
. دربرابر، انجام كاري از سرِ وظيفه، برپاية ارزش ذاتي و في نفسه و فارغ از پي آمدهاي آن في نفسة پسنديده است

قراردارد. به عنوان نمونه، شخصي كه گران فروشي نمي كند، از آن رو كه اين كار به رونق كسب و كار و دستيابي 
 روشي نمي كند، از آن رو كه اينبه سود بيشتر زيان مي رساند، كارش مطابق وظيفه است. اما شخصي كه گران ف

  ).84: 1395؛ محمودي، 19-22: 1369كار في نفسه زشت و ناپسند است، از سرِ وظيفه رفتار مي كند.(كانت، 
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حكام گرايي، اعتبار اين اندي احكام اخالقي برمدار وظيفهبكانت پيش از صورت  
داند، زيرا وقتي احكام اخالقي از تجربه و به نحو را در پيشيني بودن آن ها مي

كه گويداستنتاج شود، فاقد كليت و شمول خواهد بود. كانت به ما مي 1پسيني
ار داراي اعتببرگرفتن اين احكام از تجربه، ممكن است در اوضاع و احوال خاص 

فارغ از زمان  -هاي خردمند راتواند به عنوان فرمان عام، همة ذاتباشد، اما نمي
به احترام وادارد؛ زيرا اين احكام از خواست ما سرچشمه گرفته و ازاين  -و مكان
هاي خردمند هاي همة ذاتتواند به عنوان امور عيني، عام و كلي برخواسترو نمي

- براين اساس، انسان ).313-314: 1367؛ نقيب زاده، 38-39( همان، منطبق باشد
گزينند كه عقل فارغ از تمايل، در عمل ها با برخورداري از اراده چيزي را برمي

ني دهد كه هراصل عيآن را ضروري يعني خوب و نيكو بشناسد. كانت توضيح مي
نده خوا» حكم« كه موجد تكليف است، فرمان عقل نام دارد و ضابطة اين فرمان 

. بدين سان، كانت حكم )46-47(همان، گرددبيان مي» بايد« مي شود و با واژة 
ني، مقدم يعني عقال» قضية تركيبيِ عمليِ پيشيني« را به عنوان 2تنجيزي/امر مطلق

  بندي مي كند:هاي زير صورتبر تجربه و مستقل از عمل، به شكل

] حال بخواهي كه [ آن آئين تنها برپاية آن آئيني رفتار كن كه درعين« الف. 
به عنوان مثال، كسي كه به داليل شخصي  ).60( همان،»قانوني عام باشد.

ن دهد، با ايقصدخودكشي دارد و اين كار را برپاية خويشتن دوستي انجام مي
خواهد و روا مي داند كه خودكشي به صورت شود كه آيا ميپرسش روبرو مي

عقل عملي دربارة تفكيك دو مفهوم آئين رفتار قانوني عام درآيد؟ كانت در نقد 

                                                                                                    
1. A posteriori 
2. Categorical Imperative 
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هاي عملي]، ذهني يا آئين هاي رفتار اند، به [اصل« نويسد:و قانون عامِ عملي مي
اين معني كه شخص آن ها را مطابق ارادة خود مي داند، اما هنگامي آن ها عيني 

ظر هاي عملي هستند كه براي هرذات خردمند به عنوان امر عيني درنيا قانون
  ).Kant, 1997, 17 (»گرفته شود.

  ).74(همان، »نهاد خردمند همچون غايتي مستقل وجود دارد.« ب. 

تصور انسان از هستي خود به عنوان نهادي خردمند به حكم ضرورت صورت   
گيرد، اما دراين مرحله، اصلي ذهني است. هنگامي كه هرذات خردمند هستي مي

وان آيد كه مي تل به شكل اصلي عيني درميخويش را همين گونه بداند، اين اص
. از از آن استنتاج كرد» يك قانون عمليِ برترين« تماميِ قوانين اراده را به عنوان

  كنند:اين رو، كانت گزارة تجويزي زير را مطرح مي

چنان رفتاركن تا بشريت را چه در شخص خود و چه در شخصي ديگر، « ج. 
- ر آوري، و نه هرگز تنها همچون وسيلههميشه به عنوان يك غايت به شما

راجر جي. سوليوان در توضيح اين گزاره با تاكيد براحترام گذاردن   ( همان).»اي.
به اشخاص به عنوان غايت ذاتي، آن را نگرش (و يا رفتاري كه اين نگرش را 

داند، فارغ از موقعيت اجتماعي، شغل، نمايان مي سازد) نسبت به يك شخص مي
 ,Sullivan). استعدادهايي كه او ممكن است دارا باشد يا نباشدآموزش يا 

1997, 70: Arendt, 1982: 26) 

براين اساس، كنش برپاية آئين رفتاري شخصي كه بتواند به صورت قانوني عام   
براي تمام انسان ها درآيد، عينيت يافتن اصل استقاللِ نهاد خردمند به مثابة غايتي 

هرذات خردمند ديگر، هستي خويش را به همين گونه مستقل است. هنگامي كه 
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يرد. گباور داشته باشد، رفتار با انسان به عنوان غايت ذاتي و في نفسه شكل مي
توان و نبايد با انسان به مثابة شئ، ابزار و وسيله رفتار كرد. حكم از اين رو، نمي

يات قتضبود، الجرم در چارچوب م -يعني مابعدتجربي -تنجيزي اگر پسيني
زماني و مكاني( تاريخي) گرفتار تشتت آراء و موجب اختالف و از اين رو بي 

كه انسان  -بهره از عينيت و كليت مي شد. كانت برپاية ديدگاه انسان شناسي خود
با نهادن حكم تنجيزي برمدار پيشيني( ماقبل  -داندرا نه وسيله بلكه غايت مي

  ازد.سبراي اخالق وظيفه گرا فراهم مي تجربي)، اركاني عيني، كلي و جهانشمول

گرايي در اخالق، صفات اخالقي را در حسن ذاتي و يا چنان كه گذشت، وظيفه
ويي گداند. براين اساس ما بايد راست بگوييم، زيرا راستقبح ذاتي آن ها مي

سه كاري نفگويي فينفسه كاري خوب است، و نبايد دروغ بگوييم، زيرا دروغفي
گويي چه نتايجي دربرخواهد داشت. گويي و دروغارغ از اين كه راستبد است؛ ف

جدا است؛ زيرا برخالف  1گراگرا از اخالق فايدهسان، راه اخالق وظيفهبدين
گرايي به نتيجة كردار اخالق نظر دارد، به اين معني كه گرايي، فايدهوظيفه

اكثر مردم  ترين زيان را بهباشد و كم داشتهبيشترين فايده را براي اكثر مردم درپي
   برساند.

گرا، تزاحم دو يا چند امر اخالقي باهم هاي اصليِ اخالق وظيفهيكي از دشواري  
پرسش بنيادين اين است كه ). 281-288: 1387(گنسلر،در زماني واحد است

 اي اخالقيهرگاه شخصي دربرابر دو امر اخالق قرار گيرد كه انجام آن ها وظيفه
قادر به انجام هم زمان هردو نباشد، چه بايد بكند؟ به عنوان نمونه،  است و او

كشوري به اشغال نيروي نظامي خارجي درآمده( مانند اشغال فرانسه از سوي 
                                                                                                    
1.Utilitarianism 
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هاي مقاومت ارتش نازي آلمان در جنگ جهاني دوم). در اين كشور هسته
اومت ت به مقداوطلبانة مردمي ايجاد شده تا از موضع دفاعي با ارتش اشغالگر دس

كه  -آورد و صاحب خانهاي پناه ميها به خانهمسلحانه بزنند. شخصي از اين هسته
ي كند. وقتاو را در خانة خود پنهان مي -گرا استفردي باورمند به اخالق وظيفه

زنند و سراغ اين عضو نيروي ماموران گشتاپو( پليس مخفي آلمان نازي) در مي
يابد كه با تزاحم دو امر اخالقي مواجه شده است: ميگيرند، او درمقاومت را مي

اگر اقرار كند كه اين شخص در خانة او پنهان شده، اين شخص دستگير و تير 
 -شود. طبعاً لو دادن چنين شخص مبارز و دليري به عنوان يك انسانباران مي

كاري ضد اخالقي است. اگر كتمان كند كه چنين كسي در  -كه غايت ذاتي است
نفسه كاري غير اخالقي و نكوهيده گويي فيي او است، دروغ گفته و دروغنهخا

  است.

گراي كانتي دربارة تزاحم دو يا چند امر اخالقي با بر اين اساس، اخالق وظيفه   
معضلي اساسي رو به رو است. اين نظريه در دو رسالة بنياد ما بعد الطبيعة 

اب يافته است و معضل ياد شده در ) بازت1788) و نقد عقل عملي(1785اخالق(
آن قابل چشم پوشي نيست. كانت افزون بر اين دو رساله، آثار ديگري نيز در 
موضوع فلسفة اخالق دارد كه يكي از آن ها درس هاي فلسفة اخالق است. بر 

 1774-75هاي ي شواهد تاريخي، تدوين اين درس گفتارها حداكثر به سالپايه
ن كانت پس از انتشار بنياد    مابعدالطبيعة اخالق و نقد عقل گردد. بنابرايباز مي

در دانشگاه كونيسبرگ به تدريس فلسفة  1780تا  1775هاي عملي، بين سال
اخالق اشتغال داشته است. بر اين اساس، فاصلة زماني اولية تدريس فلسفة اخالق 
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 13و  10ود به حد با انتشار بنياد مابعدالطبيعه اخالق و نقد عقل عملي، به ترتيب
  رسد.سال مي

هاي فلسفة اخالقِ خود، از وجود معضل تزاحم دو يا چند امر كانت در درس  
د. او رفتي در برابر اين بالتكليفي بياباخالقي آگاه بوده و كوشيده است راه برون

اگر راهزني به من بتازد و مرا تحت فشار قرار دهد و بگويد پول هايت « مي گويد:
خواهد از حقيقت سوء استفاده توانم به او دروغ بگويم، زيرا ميمن ميكجاست، 

شود، زيرا آن راهزن مي داند كه كند. اين نوع دروغگويي غدر و مكر تلقي نمي
كنم و او هم حق ندارد از من انتظار داشته باشد كه من فكر خود را از او پنهان مي
. كانت سپس با آوردن مثال )306، 1378كانت،.»( حقيقت مطلب را به او بگويم

وقتي كسي مرا فريب داده است و من در مقابل، او « گويد:فريبكاريِ متقابل، مي
ام؛ زيرا او چون مرا فريب داده دهم، در مورد او مرتكب نا حق نشدهرا فريب مي

است، حق ندارد اظهار مظلوميت كند؛ فقط مسئله اين است كه من در اينجا 
 همان،).كانت بدين»(ام.بر خالف حقوق انسانيت اقدام كرده دروغگو هستم، زيرا

كوشد بن بست تزاحم امور ، مي» اخالق« و » حق« سان با بهره گيري از دو مفهوم
اخالقي را بگشايد؛ به اين معني كه دروغگويي و فريب كاري در نمونه هاي ياد 

اري اي جز فريبكطلب و آنان كه دغدغهشده، در برابر سوء استفادة افراد فرصت
گويي) به اشخاص است، اما در عين حال قبح كار آنان(دروغ» حق« ندارند، 

  برد.عنوان كردار خالف اخالق را از بين نمي

ر ها دمطرح باشد، انسان» نياز و ضرورت« كانت بر اين باور است كه هر گاه   
از « ايد:خاص، مختاراند. او مي افزتشخيص ضروري تلقي كردن يا نكردن امري

آنجا كه بر اساس قاعده و قانون، معلوم نباشد كه چه چيزي ضروري است، قواعد 
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. كانت پس از ذكر اين مقدمه، )307-308( همان،»اخالقي قطعيت نخواهد داشت.
فرض « اي وارد بحث تزاحم امور اخالقي مي شود. او مي گويد:با آوردن نمونه

من سئوال كند كه: آيا پول همراه داري؟ كنيد كسي مي داند من پول دارم، اگر از 
گيرد كه دارم؛ اگر بگويم بله، آن را از من خواهد اگر سكوت كنم، نتيجه مي

خ اين كانت در پاس» گرفت، و اگر بگويم نه، دروغ گفته ام. اينجا چه بايد كرد؟
اگر من توسط قدرتي كه بر من « پرسش، راي خود را اين گونه بازتاب مي دهد:

ت مجبور شده باشم كه اقرار كنم و او سخنان مرا به خالف عدالت مورد مسلط اس
استفاده قرار دهد و من نتوانم با سكوت خود را نجات دهم، در اين شرايط دروغ 

ه شود كه من نياز بيك سد حفاظتي محسوب مي شود. [...] پس موردي پيدا نمي
شم كه و قانع شده با دروغ گفتن داشته باشم، مگر اين كه تحت فشار قرار گيرم

. كانت سپس )308( همان، »خواهد از راستگويي من سوء استفاده كند.ديگري مي
شود كه دروغ گفتن بدون اين كه به كسي زيان نرساند و ربطي به كار ياد آور مي

كسي نداشته باشد، به واقع دروغ است. درست است كه چنين دروغ گفتني به 
  ( همان).دامي به زيان انسانيت استزيان شخص معيني نيست، اما اق

» ظتيسد حفا«بر اين اساس كانت با دروغگويي در شرايط سلطه به عنوان يك   
و جلوگيري از سوء استفاده از راستگويي، مخالفتي ندارد، اما چنين شرايطي 

و از  گفتنتوان در برابر تزاحم دو امر اخالقي يعني راستاستثنايي است. مي
وم را ي دسويي و دروغ گفتن و حفظ پول از سوي ديگر، گزينه دادن پول ازكف

برگزيند، اما راستگويي و پرهيز از دروغگويي در نگاه كانت يك قاعدة عيني و 
كلي و بنيان آن ما قبل تجربي (پيشيني) است و نمي بايد آن را به كناري نهاد. 
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خواه  باشد وي خوب داشته دروغ، خواه نتيجه« كانت سپس تصريح مي كند كه 
  ). 309( همان، »ي بد، اصوالً رذيلت است.نتيجه

ني و بيبرداشت من آن است كه كانت در درس هاي فلسفة اخالق بر پاية واقع  
 -دارد كه جنبة استثنايي -هاي بغرنج انسانيبا تفكيك حق از اخالق، در وضعيت

وء را با نفي سكوشيده است در تزاحم امور اخالقي بر اساس اولويت، اين معضل 
استفاده از راستگويي و حقيقت و اثبات رفتار بر مدار انسانيت حل كند، اما او در 

گرايانه را به كناري ننهاده و هم اين كوشش به هيچ وجه بنيان هاي اخالق وظيفه
د، ديگر كرچنان به نظرية منسجم اخالقي خويش پايبند بوده است. اگر چنين مي

مابعدالطبيعي و پيشيني نبود و با عبور از سپهر عينيت و كليت، مباني اخالقي او 
مفهوم هاي ما قبل تجربي اخالق به ورطة نسبيت اخالقي مابعدتجربي( پسيني) 

  شد.رو ميمي افتاد و با پيامد هاي مناقشه آميز آن روبه

 شدن صاحب خانه با ماموران نظاميرو اي كه پيش از اين دربارة روبهدر نمونه  
آلمان نازي ذكر شد كه يا بايد به آنان راست بگويد و جان يك عضو نيروي 
مقاومت را به خطر حتمي بياندازد و يا دروغ بگويد و شرّ ماموران را كم كند، به 

خانه گزينةدوم را اختيار كند و به نظر مي رسد راي كانت اين است كه صاحب
تفاده از راستگويي، به نام عنوان سد حفاظتي و بازداشتن ماموران از سوء اس

انسانيت دروغ بگويد. در اين مثال، صاحب خانه در برابر دو گزينه قرار دارد: يا 
به ماموران دروغ بگويد و مرتكب كار خالف اخالق شود، يا راست بگويد و 
انساني را كه داراي ارزش ذاتي و غايي است، به دام تبهكاران بيفكند و با اين 

ان تر شود. صاحب خانه بايد به مامورتر و شنيعبه مراتب زشتكار، مرتكب كاري 
واهد خدروغ بگويد، اما از نظر كانت نبايد از ياد ببرد كه او با اين دروغگويي نمي
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آئين رفتار او در اين مورد خاص به صورت يك قانون عام درآيد و بدين سان، 
فيلسوف انسان  )1883-1969حكم تنجيزي را زير پا بگذارد. كارل ياسپرس (

گرا و مفسر نامدار فلسفة كانت دربارة ضرورت همبستگي ميان اصول اخالقي و 
توانيم كردار اخالقي را جدا از شرايط زندگاني ما نمي« نويسد:زندگي واقعي مي

هايي دارد. با آنكه واقعي خود در جهان، در نظر بگيريم. هر كردار معين، نتيجه
ي، از تجربه نمي آيد، با اين همه، كاربرد آن فقط ارزش نامشروط فرمان اخالق

در قلمرو تجربه است. كاربرد اين قانون تنها با نظر داشتن به جهان واقعي ممكن 
اخالق » اصل هاي عقالني«. ياسپرس بر )179-180، 1372( ياسپرس،»است.

ان امكراه خود را در قلمرو بازِ « گذارد، اما بر اين باور است كه اخالق تاكيد مي
  ( همان).»جويد.مي

چنان كه گذشت، كانت حل معضل تزاحم امور اخالقي با يكديگر را در انجام 
يك كار و وانهادن ديگري مي داند تا بدين سان تزاحم به عنوان يك بن بست 
مرتفع شود. از اين رو است كه كانت تجويز مي كند به راهزن در برابر اين پرسش 

گوييم تا از چپاول او در امان بمانيم و به تعبيراو، راه كه پول ما كجا است دروغ ب
سوء استفادة راهزن را از حقيقت سد كنيم. بايد تاكيد كرد كه گرچه كانت راه 
برون رفت از اين تزاحم را مي گشايد، اما دروغ گويي در مثال ياد شده راكاري 

ز بين نمي ا» به عنوان كرداري خالف اخالق« خالف اخالق مي داند كه قبح آن
رود. بر اين اساس، كانت از استلزامات اخالق وظيفه گرا عدول نمي كند و به آن 
وفادار مي ماند. در برابرِ اخالق وظيفه گرا، فايده گرايان برپاية قاعدة فايدة بيشينه 
و زيانِ كمينه براي اكثريت مردم رفتار مي كنند. فايده گرايان درمثال راهزن، 

كف ندادن پول) دروغ گفتن را خالف اخالق نمي دانند،  براي حفظ منفعت( از
زيرا فايده گرايي ايجاب مي كند كه براي حفظ پول، دروغ گفت؛ اما وظيفه 
گرايان برمدار حسن و قبح ذاتيِ افعال بشر، گرچه براي رفع تزاحم دو كار 
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ن ياخالقي، به ناگزير يكي را انجام مي دهند و ديگري را وامي گذارند، اما در ع
 -حال دروغ گويي را كاري خالف اخالق مي دانند، زيرا دروغ گويي في نفسه

، عملي زشت است و قبح آن، حتي اگر براي رفع تزاحم -فارغ از پي آمد هاي آن
باشد، به قوت خود باقي مي مانَد. هرچند كانت براي برون رفت از تزاحم امور 

ك زديك مي شود، اما نكتة بارياخالقي به مرزهاي اخالق مبتني بر فايده گرايي ن
آن است كه از اين مرزها عبور نمي كند و به اصول اخالق وظيفه گرا پايبند باقي 

دروغ، خواه  «مي مانَد. شايسته است بارديگر براين راي كانت تاكيد بگذاريم كه: 
)، حتي 309همان، »( نتيجةخوب داشته باشد و خواه نتيجة بد، اصوالً رذيلت است.

اي رفع معضل تزاحم اخالقي، ناگزير به ارتكاب آن شويم تا راه براي انجام اگر بر
  وظيفة اخالقيِ ديگر هموار شود. 

وار است، گراي كانت استاكنون بر اساس تبيين مباني نظري كه بر اخالق وظيفه  
مون دبير كل پيشين سازمان ملل متحد با تزاحم دو امر اخالقي، كيمواجهة بان

نكردن نام ائتالف به رهبري عربستان سعودي از گزارش ساالنة رج) خا1يعني: 
مي هاي نظادبير كل به شوراي امنيت دربارة وضعيت كودكان جهان در درگيري

هاي مالي انسان ) جلوگيري از توقف كمك2(مورد كودكان يمني) از سويي، و 
يابي ارزدوستانة عربستان به سازمان ملل متحد از سوي ديگر، شرح، تحليل و 

خواهد شد. آشكار است كه دبير كل ملل متحد در برابر دو گزينة باال تصميم 
گرفت نام ائتالف عربستان را بطور موقت از گزارش ساالنة خود حذف كند، تا 

هاي قابل مالحظة عربستان به سازمان ملل از اين رهگذر مانع متوقف شدن كمك
يان د. ناگفته پيدا است كه تزاحم ممتحد به ويژه به صندوق كودكان ملل متحد شو

دو يا چند امر اخالقي در جهان سياست و روابط بين الملل، نه با جنگ يمن و 
آمدهاي آن به عنوان معضلي براي سازمان ملل متحد آغاز شده است و نه با پي

ناپذير است و ترديد، سياست از اخالق جداييآن پايان خواهد يافت، بي
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دليل يا علت، چه بخواهند و چه نخواهند، با ابعاد اخالقيِ سياستمداران به هر 
  اند.آمدهاي آن دست به گريبانكنند و پيهايي كه اتخاذ ميتصميم

  هاي داخلي تا دخالت نظاميِ خارجيتحوالت يمن: از ناآرامي

پيش از پرداختن به مواجهة دبيركل ملل متحد با دو گزينة متزاحم اخالقي   
ت بطور فشرده خطوط اصلي تحوالت يمن از پسِ باالگرفتن يادشده، الزم اس

هاي مردمي در شماري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، جنگ داخلي خيزش
 سعودي در يمن،ها، دخالت نظامي ائتالف عربستانيمن، نقش حكومت و حوثي

گزارش ساالنة دبير كل ملل متحد در مورد ناقضان حقوق «وضع كودكان يمني و 
  (مورد يمن) ترسيم شود. » ن ملل متحدكودكا

در چند » بهار عربي« هاي مردمي با نام ها و اعتراضامواج قيام 2010از سال   
كشور شمال آفريقا و جنوب غرب آسيا، شامل تونس، مصر، ليبي و يمن ( كه 

ها از قدرت ساقط شدند) و سوريه و بحرين آغاز شد. در الجزاير، حاكمان آن
چنين لبنان، ويت، مراكش و سودان تظاهراتي صورت گرفت. همعراق، اردن،ك

موريتاني، عمان، عربستان و صحراي غربي شاهد بروز اعتراضاتي بود. اين 
هاي اعتراضات بطور عمده عليه فساد، تمركز قدرت، نابرابري، سلب آزادي
م، دانياجتماعي و سياسي، فقر و بيكاري صورت پذيرفت.         چنان كه مي

 -كه جوانان در آن نقش برجسته اي ايفا كردند -هاي جنبش وقيامخستين شعلهن
در پي خودسوزي محمد  2010در تونس برافروخته شد. در هجدهم دسامبر 

بوعزيزي در اعتراض به فساد و بدرفتاري پليس، تظاهراتي برپاشد. با گسترش 
رار كرد بستان فاعتراضات مردم، زين العابدين بن علي رئيس جمهور تونس به عر
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و عمر حكومت او به آخر رسيد. هرچند اعتراض هاي مردمي در اين كشورها 
هاي سياسي و نظامي، تظاهرات گسترده، جنگ بطور عمده به صورت جنبش

با شعارهاي آزادي، برابري، دموكراسي و حكومت قانون  1داخلي و نافرماني مدني
كوشندگان مدني در مسير تغييرات هايي ميان آغاز شد، اما رفته رفته اختالف

هاي رفت به تمام هدفاساسي پديد آمد و بهار عربي نتوانست چنان كه انتظار مي
بنيادين خود دست يابد. در مصر حسني مبارك رئيس جمهور اين كشور از قدرت 

 هايكناره گرفت و با كودتاي نظاميان عليه دولت اخوان المسلمين، حركت
ي از ا. در ليبي معمر القذافي به دست مردم كشته شد و دورهمردمي به محاق افتاد

ناآرامي و جنگ داخلي آغاز گرديد كه به ازهم گسيختن وحدت ملي و تاسيس 
دو دولت در يك كشور انجاميد. سوريه در هاوية جنگ داخلي غوطه ور شد و 
يمن پس از ترك قدرت توسط علي عبداهللا صالح رئيس جمهور اين كشور، 

ا ههاي نظامي در داخل بين حكومت جايگزين و حوثيناامني و درگيري گرفتار
هاي نيابتي كشورها از خارج گرديد. در ميان كشورهاي و در پيِ آن، بروز جنگ

يادشده، فقط تونس با پشتوانة فرهنگ ملي و آموزه هاي دموكراتيك راشد 
اصالحات  الغنوشي تحت رهبري حزب الدعوه، توانست جان سالم به دربرد و

(ن.ك.به:محمودي،  سياسي را در بستري به نسبت آرام و مدني آغاز كند 
  ). 1391، سالنامة شرق ،1391، آئين؛1390،ديپلماسي ايراني؛1389

ها از ناآرامي  -كه موضوع مقالة حاضر با رويكردي اخالقي است –در يمن   
 نعا در سپتامبرهاي داخلي در پي سقوط صآغاز شد. كشمكش 2011ميانة ژانوية 

شيعيان زيدي پنج امامي، سازمان يافته درگروه  -هابه دست حوثي 2014
                                                                                                    
1. Civil Disobedience 
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ميان اين  1،-درصد از جمعيت يمن را تشكيل مي دهد 35انصاراهللا كه حدود 
گروه و دولت عبد ربه منصور هادي، معاون پيشين علي عبداهللا صالح، شدت 

ائتالفي به رهبري عربستان با همكاري اين كشور و  2015مارس  25يافت. در 
امارات متحدة عربي، قطر، كويت، بحرين( اعضاي شوراي همكاري خليج[ 

ان شكل گرفت. ائتالف فارس]) به جز عمان، همراه با مراكش، مصر، اردن و سود
عربستان با بمباران شديد هوايي يمن، اين كشور را صحنة تاخت و تاز خود قرار 
داد. پس از آن، جنگ زميني ائتالف با وارد آوردن تلفات سنگين به ويژه به مردم 
غير نظامي يمن آغاز گرديد. با گسترش و تشديد درگيري ها، حقوق بنيادين 

ت نظامي به شدت نقض گرديد. شمار زيادي از آنان كودكان يمني در اثر حمال
 هاي درگيري استخدامكشته و يا معلول شدند، تعداد قابل توجهي از سوي طرف

و در جنگ به كار گرفته شده و مورد سوء استفاده قرار  گرفتند. از ميان كودكان، 
هاي خشونت جنسي شماري نيز ربوده و يا قرباني تجاوز جنسي و ديگر شكل

پي درند. افزون بر اين ها، مدارس، و بيمارستان ها در اثر يورش هاي پيشد
نظامي به ويژه حمالت هوايي، ويران گرديد. روند كشتار، تجاوز و ويراني، 

 .و نيابتي، در مناطقي از يمن هم چنان ادامه دارد هاي داخليدرچارچوب جنگ
(www.papersmart.unmeeting.org, 2016: 2) 

  

  

                                                                                                    
درصد مسلمان،  1/99نفري يمن،  27392779از جمعيت به اين قرار است:  2016نماية جمعيتي يمن در سال . 1

درصد، شامل يهودي، بهايي، هندو   9درصد شيعه[ زيدي، اسماعيلي و دوازده امامي]، وسايرين  35درصد سني،  65
 و مسيحي كه بيشتر آنان مهاجران يا ساكنان موقت خارجي اند.

demographics_profile.htmlwww.indexmundi.com/yemen/http://  
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  گزارش دبيركل ملل متحد

گزارش ساالنة دبيركل ملل متحد به شوراي امنيت زير  2016در بيستم آوريل   
ة دربار» ارتقاء و حفاظت از حقوق كودكان، كودكان و درگيري نظامي« عنوان 

در مناطق جنگي جهان انتشار يافت. بخش تكان  2015وضعيت كودكان در سال 
ست. اختصاص يافتهاي از اين گزارش مفصل به وضعيت كودكان در يمن ادهنده

براساس تحقيق و ارزيابي سازمان ملل متحد در اين گزارش، كشتار و معلوليت 
شش برابر گرديد. از شمار  2014كودكان در جنگ يمن در مقايسه با سال 

 1168تن كشته و  785، -درصد آنان پسر بودند 70كه بيش از -كودك 1953
 510درصد( شامل  60گرفتند، نفر زخمي شدند. از ميان كودكاني كه هدف قرار

درصد به حوثي ها نسبت داده شده  20زخمي) به ائتالف عربستان و  667كشته و 
 است .(Ibid., 27) عمال تجاوز و ديگر خشونتهاي جنسي عليه افزون بر ا

رحمانه ربوده و يا در جنگ به كار گرفته شدند. دبيركل كودكان، آنان به شكلي بي
كامي درجلوگيري از استخدام و به كارگيري كودكان پرده در گزارش خود، از نا

ها خواستم به تعهدات حقوقيِ بين من از همة طرف« نويسد:برمي دارد. او مي
المللي خود در حفاظت از غير نظاميان و زيرساخت هاي غير نظامي و نگراني در 

رام مورد حفاظت از كودكان طي مذاكرات جهت پايان دادن به درگيري ها، احت
  (Ibid. 28) . »بگذارند.

حملة نظامي به  101افزايد كه سازمان ملل متحد دبيركل در گزارش خود مي  
در يمن مورد بررسي قرار داده است.   2015مدارس و بيمارستان ها را در سال 

در اين  2014شمار اين حمالت از دوبرابر شدن حوادثي خبر مي دهد كه در سال 
درصد به ويراني جزئي و يا كامل  90ين يورش ها به ميزان زمينه اتفاق افتاد. ا
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درصد باقي مانده  10مدارس و يا وسايل درماني بيمارستان ها انجاميد، در حاليكه 
درصد  29درصد به ائتالف عربستان،  48شامل حمالت به كاركنان بيمارستان ها، 

 (Ibid., 27). درصد به عامالن ناشناخته نسبت داده شده است 20به حوثي ها و 
ر هاي انسان دوستانه دبرپاية گزارش دبيركل، در جنگ يمن دسترسي به كمك

به شدت از سوي طرف هاي درگيري، از طريق اعمال محدوديت در  2015سال 
مورد از اعمال محدوديت ها  11تحويل كاالها و خدمات، درتنگنا قرار گرفت. 

  (Ibid. 28).بت داده شده استمورد به ائتالف عربستان نس 3به حوثي ها و 

هاي ناقض حقوق كودكان و ديگر در پيوست نخست گزارش دبيركل، گروه  
فهرست گروه هايي كه « اَعمال خالف قانون، در موارد زير معرفي شده اند:       

كودكان را به استخدام درآوردند يا مورد استفاده قرار دادند،آنان را كشته و يا 
كب تجاوز جنسي عليه كودكان گرديدند، يا درگير حمالت به معلول كردند، مرت

كه  -مدارس و بيمارستان ها و يا ربودن كودكان در شرايط درگيري نظامي شدند
ها در پنج سال اين گروه (Ibid., 37).»در دستور كار شوراي امنيت قرار داشت.

اند.  اسايي شدههاي مستمر، شنگذشته به عنوان عامالن سابقه دار در اعمال جنايت
) 1در پيوست نخست گزارش، نام اين گروه ها به ترتيب زير درج شده است: 

) ميليشياي طرفدار حكومت؛ 4) حكومت يمن؛ 3) القاعده؛ 2حوثي ها، انصار اهللا؛ 
) ائتالف عربستان سعودي. از ميان اين گروه ها، استخدام و به   كارگيري 5و 

لقاعده و حكومت يمن نسبت داده شده است. در كودكان به حوثي ها، انصاراهللا، ا
مورد كشتار و معلوليت كودكان و هم چنين حمالت به مدارس و بيمارستان ها، 

در (.Ibid). از ائتالف عربستان و ميليشياي طرفدار حكومت نام برده شده است
يك برنامة كاري جهت  2014گزارش آمده است كه حكومت يمن در ماه مي 
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لوگيري از استخدام و به كارگيري كودكان در جنگ به امضا پايان دادن و ج
رساند؛ با اين وصف، اجراي اين برنامة كاري، به علت باال گرفتن درگيري ها 

  (Ibid., 28) .ناكام ماند

پس از گذشتن چهار روز ازانتشار گزارش ساالنة دبيركل، حكومت عربستان   
 ن حقوق كودكان در يمن، اعتراضنسبت به قراردادن نام ائتالف در فهرست ناقضا

 هاي انسان دوستانه به نهادهايكرد. اين اعتراض با تهديد عربستان به قطع كمك
ملل متحد و از جمله صندوق كودكان ملل متحد همراه گرديد. موضع دبير كل 

اين ائتالف در فهرست سياه نيروهايي كه حقوق « شفاف و بي پرده بود. او گفت:
گيرند، قرار گرفته است. ائتالف نظامي ان جنگ ناديده ميكودكان را در جري

درصد از كودكان كشته و زخمي شده در يمن  60تحت رهبري عربستان، مسئول 
] ميالدي است. در جريان حمالت ائتالف سعودي در 2015طي سال گذشته [

كودك ديگر زخمي شده اند. ائتالف عربستان،  667كودك كشته و  510يمن، 
» به مدارس و بيمارستان ها در يمن بوده است.مسئول نيمي از حمالت نظامي 

www.bbc.com/persian/world/2016/06) ( در برابر، عربستان از طريق
عبداهللا المعلمي سفير و نمايندة دائم خود در سازمان ملل متحد، مدعي شد كه در 
ارائة آمار تلفات كودكان در نتيجة مداخلة نظامي ائتالف عربستان سعودي، به 

  (www.abc.net.au/news/2016-06). »گ نمايي شده استشدت بزر

هاي مالي اين كشور به سازمان ملل متحد، با تهديد عربستان به قطع كمك  
گيري روحانيان حكومتي عربستان همراه شد. بر پاية گزارش يكي از مقام موضع

هاي اين سازمان، سعودي ها تهديد كردند كه در صورت خارج نشدن نام ائتالف 
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متحد داده و آن را مللسعودي فتوايي عليه سازمانز فهرست سياه  ، روحانيان ا
  .(www.bbc.com/persian/world/2016/06)كند اسالمي معرفي ميغير

 «كرد كه: ها، اعالمهاي اجراي تهديددبير كل ملل متحد، انديشناك از پي آمد   
اگر اين كمك هاي مالي[عربستان] حذف شود، كودكان بسياري در فلسطين، 
سوريه، يمن، سودان جنوبي و بسياري از نقاط ديگر به شدت گرفتار درد و رنج 

او افزود كه بايستي واقعيتي عيني را مورد توجه قرار دهد كه بر » خواهند شد.
كمك به برنامه هاي ملل متحد هاي بسياري از اساس آن، در صورتي كه كشور

خودداري كنند، ميليون ها كودك ديگر گرفتار چنين وضعيت رنج آوري خواهند 
شد. دبير كل به اين واقعيت تاكيد نهاد كه عربستان هرساله به عنوان يكي از 
بزرگ ترين حمايت كنندگان مالي در خاورميانه، صد ها ميليون دالر به برنامه 

ر سوريه و عراق كمك مي كند. هم چنين اين كشور در هاي غذاي ملل متحد د
ميليون دالر جهت كمك رساني به عراقي هايي كه توسط  500مبلغ  2014سال 

داعش) آواره شدند، در اختيار » ( دولت اسالمي عراق و شام«گروه موسوم به 
سازمان ملل متحد قرار داد. افزون بر اين ها، عربستان طي سه سال گذشته، معادل 
يك سوم تمام كمك هاي مالي كه به آژانس كمك در فلسطين مي شود، يعني 
ده ها ميليون دالر، به بازسازي غزه و همياري به آوارگان فلسطيني كمك 

دبير كل در عين حال    (www.theintercept.com/2016/06/09)..»نمود
ازمان س تصريح كرد كه اعمال فشار ناروا به سازمان ملل متحد براي اعضاي اين

غير قابل قبول است. او سرانجام به اين واقعيت تلخ اقرار كرد كه خارج كردن 
ي از يك« نام ائتالف عربستان از ليست سياه ناقضان حقوق كودكان در يمن 

هر  (.Ibid)»دردناك ترين و دشوارترين تصميماتي بود كه بايد اتخاذ مي كرد.
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رفت نام ائتالف عربستان را از چند دبير كل زير فشار هاي فزاينده تصميم گ
ر من ب« گزارش ساالنة خود خارج كند، اما در موضعي صريح و بي پرده گفت:

سر اين گزارش ايستادگي مي كنم. ما شكايت هايي كه از سوي ائتالف عربستان 
صورت گرفته را ارزيابي خواهيم كرد، اما محتويات [ گزارش] تغيير نخواهد 

  .(www.abc.net.au/news/2016-06-10) »كرد.

روز پس از انتشار گزارش ساالنة  35يعني  2016ژوئن  24سر انجام در تاريخ   
آوريل همان سال، الحاقيه اي كوتاه به اين گزارش، به شرح زير  20دبير كل در 

ائتالف به رهبري عربستان سعودي از « از سوي سازمان ملل متحد انتشار يافت:
نخست گزارش، تا هنگام بازنگري حذف شده بخش گروه ها در يمن، پيوست 

 .)  (www.un.org/ga/search/view_doc.asp »است.

هرچند كشورهاي عضو ائتالف عربستان و دولت هاي حامي آنان همگي عضو   
سازمان ملل متحد اند و بايد از نظر اخالقي و حقوقي به تصميم هاي اين نهاد بين 
المللي احترام بگذارند و به ويژه اگر از نظر حقوقي الزام آور باشد، آن ها را به 

ردن نام خود از فهرست يادشده از طريق  اجرا درآورند ، اما اين ائتالف با خارج ك
اعمال فشار و تهديد، از پذيرش كامل گزارش دبيركل به شوراي امنيت امتناع 

در  1ورزيد. رفتار اعضاي ائتالف دربرابر ملل متحد، از منظر سياست واقع گرا
روابط بين الملل قابل تبيين است. واقعيت آن است كه دولت هاي باورمند به 

در روابط بين الملل، به هيچ اقتداري همانند سازمان ملل متحد پاسخ  واقع گرايي
هيچ قدرت  توانند بهگو نيستند. بدين سان، دولت ها با تمركز بر اقتدار داخلي، مي

باالتري پاسخ گو نباشند. دست زدن به جنگ و برقراركردن صلح، به ارادة آنان 
                                                                                                    
1. Real Politics 



 67... هايدولت تزاحم اخالقي درتعامل

 

 

ر سياسي د -وبي اجتماعيبستگي دارد. براين اساس، آنارشي به عنوان چارچ
. در جهان امروز مي )82 -83، 1384.( قوام، روابط بين الملل عينيت مي يابد

توان برپاية واقع گرايي در روابط بين الملل، واگرايي و اعمال سياست هاي 
در ارتباط با  -به شكل هاي فردي و جمعي -تكروانه را از اين دسته كشورها

سازمان ملل متحد مشاهده كرد. هرگاه تصميم هاي تعهدات بين المللي دربرابر 
ملل متحد به سود اين گونه كشورها باشد، از آن استقبال مي كنند، در غير اين 

گذارند. اين گونه رفتارها، ترجمان وجود صورت، به سياست هاي آن وقعي نمي
 آنارشي در روابط بين الملل است.

 اعتراض نهاد هاي بين المللي حقوق بشر

پس از اعالم تصميم دبيركل مبني به حذف نام ائتالف عربستان از گزارش   
ساالنه، موجي از اعتراض دربارة اين تصميم برخاست. بعضي از نهاد هاي بين 
المللي حقوق بشر، ديپلمات هاي سازمان ملل متحد و رسانه هاي گروهي در 

ين موج هفته ها به درازا جهان، اقدام دبيركل را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. ا
كشيد. از ميان نهاد هاي بين المللي كه در اين باره زبان به اعتراض گشودند، به 

 عنوان نمونه به مواضع دو نهاد شناخته شده و با نفوذ بين المللي اشاره مي شود:

 عفو بين الملل. 1

« ي رعفو بين الملل فشار كشور هاي عضو ائتالف به سازمان ملل متحد را كا  
ناميد و اين واقعيت را به آفتاب افكند كه وزيران امور » خالف وجدان

خارجةكشورهاي عرب حوزة خليج فارس و كشورهاي عضو سازمان همكاري 
مون را يكهاي اسالمي، پس از قرار گرفتن ائتالف عربستان در فهرست سياه، بان
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حكوم ين الملل با مهاي تلفنيِ خود گرفتند. درعين حال، عفو بزير رگبار تماس
در برابر يك متجاوز اعالم » تسليم شدن شرم آور« كردن اقدام دبير كل ، آن را

كرد. ريچارد نبت، رئيس دفتر عفو بين الملل در سازمان ملل متحد، با انتشار 
بيانيه اي از تسليم شدن اين سازمان در برابر فشارها براي تغيير گزارشي كه خود 

 جنگ تهيه كرده است، انتقاد كرد دربارة كودكان قرباني
www.bbc.com/persian/world/2016/06)(. 

 .ديدبان حقوق بشر2  

- ولوبلحن ديدبان حقوق بشر با صراحت و شدت افزون تري همراه بود. فيليپ   
موضوع كه گزارش دبير كل به شكل جامع پيون، معاون اين نهاد، با اشاره به اين 

ا هو گسترده، با بررسي حمالت هوايي ائتالف عربستان به مدارس و بيمارستان
سازمان ملل متحد با فراهم كردن امكان دستكاري « تهيه شده است، اظهار داشت: 

در فهرست ناقضان حقوق كودكان، در حقيقت اعتبار خود را از دست داد و سابقة 
را در زمينةحقوق بشر لكه دار كرد. اين [اقدام]، سطح جديدي از انحطاط دبير كل 

در سازمان ملل متحد در خصوص موارد نقض حقوق بشرِ عربستان، ضد كودكان 
در يمن است. سازمان ملل تحت فشار هاي عربستان نام اين كشور را از ليست 

  » ننگين و سياه خارج كرد. اين يك سياسي كاريِ آشكار است.

استفان دوجار، يك سخنگوي سازمان ملل متحد بر پاية متن الحاقيه، آشكارا    
تكرار و تاكيد كرد كه تصميم اتخاذ شده نهايي نيست و حذف نام ائتالف عربستان 

كامل  1916اي موكول شده است كه انتظار مي رود تا پيش از ماه اوت به بازبيني
با اين حال، سفير و نمايندة  .)(www8.irna.ir/fa/News/82105145 شود

دائم عربستان نزد سازمان ملل متحد دربارة تصميم دبيركل مبني بر حذف ائتالف 
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اعتقاد راسخ ما اين است كه خارج كردن [ نام ائتالف « از گزارش ساالنه گفت:
» عربستان] از اين ليست، نهايي، غير قابل برگشت و بي قيد و شرط است.

)www.abc.net.au/news/2016-06-10.(  
به اين ترتيب، اصل ماجرا به سرانجامي دو سويه رسيد. از سويي، ائتالف   

عربستان، به زعم كشور هاي عضو و طرفداران آن، به ظاهر پيروزِ ميدان شناخته 
شد، اما از منظر انساني و اخالقي و در نگاه به ژرفاي رفتار هاي سياسي، اين 

ماية دخالت هاي نظامي قرار دادند. سازمان كشورها حيثيت اخالقي خويش را دست
رد كبايست نام ائتالف عربستان را از گزارش دبير كل خارج ميملل متحد يا مي

هاي انسان دوستانة ملل متحد را و جلوي قطع كمك هاي اين كشور به برنامه
گرفت (كاري كه مجبور به آن شد)، يا مي بايست از حذف نام اين ائتالف از مي

كرد و با اين كار، كمك سياه ناقضان حقوق كودكان يمن خودداري مي فهرست
كار و شاهد درد و رنج و مرگ كودكان بي شماري در سراسر جهان مي شد و نقد 

   .خريدو طعن افكار عمومي و نهاد هاي حقوق بشر را به جان مي

  نقد و ارزيابي اخالقيِ عملكرد دبيركل و ائتالف عربستان

اكنون تصميم دبيركل ملل متحد دربارة حذف ائتالف عربستان از فهرست   
نخست گزارش ساالنة وي و جلوگيري از قطع كمك هاي مالي عربستان از برنامه 
هاي ملل متحد از ديدگاه اخالقي و در چارچوب تزاحم دو امر اخالقي مورد بحث 

خش مباني نظري آمد، و ارزيابي قرار مي گيرد. براساس آنچه پيش از اين در ب
تزاحم دو امر اخالقي معضلي در علم اخالق است كه درگسترة فلسفة اخالق مورد 
بحث قرار مي گيرد. وظيفه گرايان دوست مي دارند كه وقتي دربرابر انجام دو 
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كار اخالقي در يك زمان قرار مي گيرند، بتوانند با به انجام رساندن آن، به وظيفة 
بپوشانند. اماواقعيت آن است كه اين تزاحم معضلي در  اخالقي خود جامة عمل

علم اخالق است؛ معضلي ديرپا و مشكل آفرين كه پس از گذشت سده ها، هنوز 
   در كانون بحث هاي فلسفة اخالق قراردارد.

چنان كه گذشت، اين معضل در ادارة امور كشورها و در روابط بين الملل نيز 
ونة جديد آن، در تنگنا قرار گرفتن دبيركل چهرة خود را آشكار كرده است. نم

ملل متحد در چالش با تزاحم دو امر اخالقيِ يادشده بود. هرچند دبيركل به قول 
تصميم ها را در حوزة » يكي از دردناك ترين و دشوارترين« خودش مجبور شد

مسئوليت بين المللي خود بگيرد، اما به باور من، ائتالف عريستان نيز به شدت در 
عرض يك آزمون بزرگ و دشوار اخالقي قرار گرفت؛ آرموني كه گريز از آن م

ناممكن بوده و هست و راه فراري پيش پاي اين ائتالف نمي گذارد. براين اساس، 
تصميم دبيركل و رفتار ائتالف عربستان از ديدگاه اخالق وظيفه گرا به ترتيب 

  مورد نقد و ارزيابي قرارمي گيرد.

  تصميم دبيركل ملل متحد .ارزيابي اخالقي1

تاآنجا كه شواهد نوشتاري و گفتاري موجود نشان مي دهد، دبيركل مطلبي   
دربارة تزاحم امور اخالقي ابراز نكرده است، اما چگونگي مواجهة او با موضوع 

دهد كه نسبت به اين معضل استشعار و دلمشغولي داشته مورد بحث نشان مي
حذف نام ائتالف از گزارش خود مصمم نشده  است. دبيركل ابتدا به ساكن به

است، بلكه زيرفشار فرسايندة عربستان و ديگر كشورهاي عضو ائتالف، به ويژه 
هاي مالي عربستان به برنامه هاي انسان دوستانة ملل متحد، تهديد قطع كمك
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گيري زده است. شواهد در دسترس نشان مي دهد كه دبيركل دست به اين تصميم
ضي به اين كار نبوده است، بلكه اين ائتالف عربستان بوده كه او را برسر وجداناً را

اين دوراهي قرار داده است. بنابراين، دبيركل باعث و باني پديدآوردن اين تزاحم 
يري گاخالقي نبوده است. او با معضلي روبرو شده و در مقام دبيركل بايد تصميم

رسش كه اگر دبيركل با تهديد كرده است. به نظر مي رسد پاسخ به اين پمي
عربستان مواجه نمي شد، آيا نام ائتالف را از فهرست سياه گزارش خود حذف مي 

  كرد، آشكارا منفي باشد.

دبير كل با تهديد عربستان با دو گزينه روبرو شد كه چيزي جز تزاحم دو امر   
و  گزارش) تصميم به خارج نكردن نام ائتالف عربستان از 1اخالقي نيست: گزينة

هاي عربستان به سازمان ملل متحد. دراين صورت، روبرو شدن با قطع كمك
ود، اما گرايي انجام داده بدبيركل با اتخاذ اين تصميم، كاري اخالقي برمدار وظيفه

درعين حال مباشر و كمك كارِ ادامه نيافتن كمك هاي عربستان به اين سازمان  
در مناطق جنگي جهان شناخته مي شد. و در خطر قراردادن جان هزاران كودك 

) تصميم به خارج كردن نام ائتالف 2چنين كار به غايت ضد اخالقي بود. گزينة 
و ادامه يافتن كمك هاي عربستان به برنامه هاي انسان دوستانة ملل متحد؛ يعني 

يري گكاري كه دبيركل در نهايت به آن مبادرت ورزيد. دبيركل با اين تصميم
ق وظيفه گرا مرتكب كاري خالف اخالق شد، اما در عين حال تصميم برپاية اخال

او سبب گرديد كه كمك هاي قابل مالحظه و تعيين كنندة عربستان به سازمان 
ملل متحد ادامه يابد  و از رهگذر آن، جان هزاران كودك در مناطق جنگي و 

 يفه بود. اگرناامن جهان به خطر نيفتد. اين كار، به غايت اخالقي و از سرِ وظ
كرد، با دو مشكل بنيادين روبرو مي شد: از دبيركل گزينة اول را انتخاب مي
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آمدهاي آن كه مرگ هزاران سويي، نمي توانست وجدان اخالقي خود را از پي
كودك بي گناه در صدر آن قرار داشت، آسوده سازد. از سوي ديگر، وجدان بيدار 

كودكان بي پناه نقش داشته است، به شدت  جهاني او را از اين كه در قرباني شدن
كرد؛ وانگهي، وجاهت و موقعيت سازمان ملل متحد نيزدچار سرزنش و محكوم مي

شد. براين اساس، او مجبور به انتخاب گزينة دوم به رغم تمايل شخصي آسيب مي
خود گرديد. درواقع سعودي ها با سياستي كه اتخاذ كردند، دبيركل را در تنگنايي 

  دادند كه راه برون رفتي برمدار انتخاب آزاد در آن متصور نبود. قرار

گرا برپاية صورت بندي كانت در درس هاي فلسفة اگر از ديدگاه اخالق وظيفه  
به تصميم دبيركل بنگريم، مي توان گفت كه او  -كه شرح آن گذشت -اخالق

ه است، بلكدربرابر تزاحم دو امر اخالقي مورد بحث، مرتكب غدر و مكر نشده 
ته ها مواجه گشبرعكس با سوء استفاده ، فرصت طلبي، فشار و تهديد سعودي

توان گفت كه دبيركل زير فشار اعمال گيري از واژگان كانت، مياست. با بهره
قدرت دولتي قرار گرفته تا مجبور به اتخاذ تصميمي شود كه در مقدمات آن 

كرده  تصميم گيري» نياز و ضرورت« دخالتي نداشته است. بنابراين، او براساس
دربرابر نابودي كودكان در ديگر مناطق جنگي جهان ايجاد كند. » سد حفاظتي« تا

گرا كاري خالف اخالق هرچند حذف نام ائتالف در گزارش ، برپاية اخالق وظيفه
است، اما دبيركل دراين مورد بيرون از قلمرو اختيارات خود و خالف قانون عمل 

در چارچوب حقوق و وظايف دبيركل ملل متحد تصميم گيري كرده  نكرده، بلكه
خواسته  گيري،رسد كه دبيركل با اين تصميماست. افزون بر اين ها، به نظر نمي

باشد خارج كردن نام ائتالف از فهرست يادشده ( آئين رفتار او) به صورت يك 
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گرا رفتار كرده هقانون عام درآيد. پس او در اين زمينه نيز برمدار اخالق وظيف
  است.

برپاية مباني نظري، آنچه موجب مي شود تصميم دبيركل در حذف نام ائتالف 
عربستان را در جهت رفع تزاحم دو امر اخالقي بر مدار اخالق وظيفه گرا ( ونه 
فايده گرا) بدانيم آن است كه طبق اخالق وظيفه گرا، هرچند دبيركل با حذف نام 

از خطر نابودي هزاران كودك جلوگيري كرده ( گزينة ائتالف ( گزينة اول)، 
دوم)، اما در عين حال او با انتخاب گزينة اول، مرتكب كاري خالف اخالق شده 
است، چرا كه اين تصميم في نفسه كاري غير اخالقي است. اگر تصميم دبيركل 

را يرا بر پاية اخالق فايده گرا ارزيابي كنيم، كار دبيركل خالف اخالق نيست، ز
او فايدة بيشينه و زيان كمينه را مبناي تصميم خويش قرار داده و از اين رو، نه 

  خودبايد احساس عذاب وجدان كند و نه سزاوار سرزنش ديگران است.
  .ارزيابي اخالقي رفتار ائتالف عربستان سعودي2

سنجش اخالقي فشار اعضاي ائتالف به دبيركل و رفتار عربستان دربرابر تهديد   
لي سازمان ملل متحد با هدف حذف ائتالف از فهرست سياه، دست كم از دو ما

  زاويه قابل انجام است:

ائتالف عربستان برابر گزارش دبيركل، در جنگ يمن مرتكب دو عملكرد . 2-1
خالف اخالق منتهي به نقض حقوق كودكان شده است: نخست، كشتار و معلوليت 
كودكان بي پناه و بي دفاع؛ دوم، حمالت نظامي به مدارس و بيمارستان ها كه 

كه در محل آموزش كودكان و پذيرش و  درمان بيماران است. آشكار است 
وضعيت جنگي، حمله به غير نظاميان و مراكز غير نظامي همانند مدارس و 
بيمارستان ها، نقض الزامات حقوق بين الملل و عملي خالف اخالق است، فارغ 
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هايي انجام شود. تا از اين كه در چه مكان، زمان و از سوي چه كشورها و گروه
يت شود،  كشتار  و معلولط ميآنجا كه به عملكرد ائتالف عربستان در يمن مربو

كودكان و يورش به مراكز آموزشي و درماني به عنوان رفتاري ضد اخالقي هيچ 
توجيه عقالني و اخالقي ندارد. حتي در جنگ دفاعي، نيروهاي نظامي كه از كشور 

 كنند، ملزم به دفعخود دربرابر يورش و تجاوز نظامي كشور متخاصم دفاع مي
عهدات اخالق و حقوقي هستند. وضعيت كشور يا متجاوز در چارچوب ت

-160، 1393( محمودي، كشورهاي مهاجم در اين ميان، روشن و آشكار است 
149.(  

عربستان، افزون بر ارتكاب رفتار ضد اخالقي يادشده، با تهديد سازمان ملل  .2-2
ب رتكالمللي، ممتحد مبني بر قطع كمك هاي انسان دوستانة خود به اين نهاد بين

 ترعمل خالف اخالقِ ديگري شد و بدين سان، بار سيئات اخالق خود را گران
 اش به عنوانهاي قابل مالحظهكرد. عربستان با اين تهديد نشان داد كه كمك

هاي انسان دوستانة ملل متحد، فاقد ارزش اخالقي برمدار يك دولت به برنامه
اين كمك ها اهداف و ورزي بوده است، چراكه گرا در سياستاخالق وظيفه

كرده و زمينه سازآن، دغدغة خاطر اصلي سعودي ها اغراض سياسي را دنبال مي
نسبت به وضع دردناك كودكان و ديگر افراد در مناطق جنگي و ناامن جهان 
نبوده است. اين داوري در مورد هر دولتي كه زير پرچم انسان دوستي و اخالق، 

اهداف ضد انسانيِ خود را دنبال كند صادق  با دوگانگي و فريب كاري، اغراض و
است. الزم به تاكيد است كه هيچ كشوري از نظر اخالقي ملزم نيست اهداف و 

المللي اي و بينمقاصد غايي خويش را در همكاري هاي انسان دوستانة منطقه
آشكار سازد، اما هنگامي كه همكاري هايي زير نام انسان دوستانه، دستماية 



 75... هايدولت تزاحم اخالقي درتعامل

 

 

اقدان طلبانه مي شود، ناسي به منظور نيل به مقاصد تاجرانه و منفعتفشارهاي سي
فلسفة اخالق حق دارند چنين رفتارهايي را خالف اخالق بدانند و آن را در افكار 

  عمومي بازتاب دهند.

هرچند ائتالف عربستان موفق شد با اعمال فشار و تهديد نام خود را از گزارش   
د، اما اصل موضوع كه با نقض حق حيات كودكان دبيركل بطور موقت خارج ساز

و ويران كردن نهاد هاي آموزشي و بهداشتي در يمن به مثابة رفتاري خالف اخالق 
گره خورد است، از تاريخ روابط بين الملل و سوابق سازمان ملل متحد پاك 
نخواهد شد. جنگ يمن فارغ از كاركرد بازيگران سياسي و عامالن نظامي آن و 

هاي داخلي و خارجي درگيري، چالش هاي اخالقي هاي طرفها و هدفهانگيز
گران را در يك آزمون بزرگ تاريخي فراواني را موجب شده و الجرم مداخله

  گرفتار كرده است.

  نتيجه گيري

گزارش ساالنة دبيركل ملل متحد به شوراي امنيت دربارة وضعيت كودكان در   
، كشتار و معلوليت كودكان و ويران  2015مناطق جنگي و ناامن جهان در سال 

ها در يمن از رهگذر حمالت نظامي ائتالف به رهبري كردن مدارس و بيمارستان
به اين  2016ارش در سال عربستان سعودي را بازتاب داد. هنگامي كه انتشار گز

ائتالف گران آمد، عربستان تهديد كرد درصورتي كه دبيركل نام ائتالف را از 
 دوستانة خود را بهفهرست سياه گزارش خود خارج نكند،كلية كمك هاي انسان

سازمان ملل متحد قطع خواهد كرد. بدين سان، دبيركل با معضلي جدي و دربرابر 
قرار گرفت: نخست، حفظ نام ائتالف عربستان در دو گزينة اخالقيِ متزاحم 
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هاي آن ؛ دوم، فهرست سياه گزارش و به اجرادرآمدن تهديد عربستان و پي آمد
حذف نام ائتالف و جلوگيري از عملي شدن اين تهديد. سرانجام دبيركل زيرفشار 

  ائتالف به گزينة دوم تن داد. 

كه با عنوان تزاحم چند امر  -گراارزيابي تصميم دبيركل برمدار اخالق وظيفه
ن ، نشا-اخالقي در يك زمان به مثابة معضلي اساسي صورت بندي شده است

-هبود.  برپاية اخالق وظيفدهد كه وي در تنگنايي سخت و دشوار قرار گرفتهمي
اي اخالقي و عكس آن، كاري گرا، حفظ نام ائتالف در فهرست گزارش، وظيفه

هاي انسان دوستانة عربستان به رتيب، تداوم كمكخالف اخالق است. به همين ت
هاي ملل متحد، عملي اخالقي و عكس آن خالف اخالق به شمار مي رود؛ زيرا نهاد

اين امور به صورت ذاتي و في نفسه در دو وجه ايجابي و سلبي، به ترتيب واجد 
حسن و قبح اخالقي است. ايمانوئل كانت، با تامل دربارة معضل تزاحم امور 
اخالقي، كوشيد به عنوان استثناء( با حفظ قواعد ماقبل تجربي يا پيشينيِ اخالق 
وظيفه گرا) راهي به سوي برون رفت از اين معضل بيابد. در نگاه او، نياز و 
ضرورت، مقابله با فشارها، سوءاستفاده ها و فرصت طلبي ها به ويژه اگر با 

- گيرنده و اقدامند كه تصميمكتهديدهاي جدي و خطرناك همراه شود، ايجاب مي
كننده برمدار التزام اخالقي، با گزينش يك امر و وانهادن امر ديگر، از سد تزاحم 

بر تهديد دربرا» سد حفاظتي« اخالق عبور كند. چنين اقدامي به تعبير كانت يك
  آيد.به رفتار خالف اخالق به شمار مي

اين تزاحم اخالقي نقشي  با توجه به اين كه دبيركل ملل متحد در پديدآوردن
خالف اخالق نداشته و با حفظ محتويات گزارش خود، زيرفشار ائتالف عربستان 
قرار گرفته، تصميم او مبني بر حذف مشروط نام ائتالف( يعني تا هنگام بازنگري 
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شود. از گرا كاري خالف اخالق محسوب نميدر گزارش) برپاية اخالق وظيفه
ر انجام يك فعل خالف اخالق( حذف نام ائتالف از سوي ديگر، تصميم دبيركل د

گزارش) با هدف جلوگيري از وقوع خالف اخالقي به مراتب گرانبارتر( انجام 
 1هاي انسان دوستان به ملل متحد)، كاري دلبخواهيتهديد عربستان به قطع كمك

و بر اساس سليقة شخصي نبوده است. دبيركل با درك روبروشدن با يك معضل 
دكان توانست به گفتة او كواخالقي، زير فشارهاي فزاينده و تهديدي كه ميبزرگ 

دار ، كوشيد از م»سد حفاظتي« بي شماري را در جهان قرباني كند، به عنوان يك
توان اين واقعيت را درك كرد كه گرا خارج نشود. ميضوابط اخالق وظيفه

 گزارشِ خود كشتار ودبيركل در ارزيابي خود به اين نتيجه رسيده بود كه در 
معلوليت كودكان در يمن را به تفصيل بازتاب داده است و با توجه به اين كه به 
اين هدف اساسي دست يافته، دربرابر دوراهي حذف نام ائتالف و قطع كمك هاي 

كند كه ارتكاب خالف اخالقِ نخست را اجباراً عربستان، وظيفة اخالقي ايجاب مي
ورت آمدهاي ضد انساني و فاجعه بار، صت سنگين تر با پيبپذيرد تا خالفي به غاي

گيري راجع به تزاحم دو امر اخالقي مورد وقوع نيابد. ازاين رو، دبيركل در تصميم
  گرا رفتار كرده است.بحث، برمدار اخالق وظيفه

  

  

                                                                                                    
1 . Arbitrary 
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