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چکیـده
فجایعی که در دهههای اخیر در جهان رخ داد ،موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحدد ررسیدی
را خطاب به جامعه بینالمللی مطرح کند :در شرایطی همچون کوزوو و روآنددا ،اردر دولد هدایی
کنند ،آیا تا زمان صدور مجوز شورای امنید

قادر و مایل بودند که از جمعی های قربانی حمای

نباید هیچ اقدامی بکنند و تنها نظارهرر کیتار جمعی افراد بیرنداه باشدند نیتد

 ۵۰۰۲سدازمان

جمعی

خود را در برابر

ملل متحد در راسخ اعالم داش  :در مواردی که دولتی قادر یا مایل نیت
نتل کیی ،جرایم جنگی ،راکتازی قومی و جرایم علیده بیدری

حماید

کندد ،متد ولی

آن بده

جامعه جهانی منتقل میشود و بر اساس منیور برای تحقق چنین حمایتی اقدام خواهد کدرد حدا
این سؤا ریش میآید که "آیا دکترین مت ولی
یا احیای ت وری جنگ عادالنه اس

حمای  ،اقدامی اس

"

با بررسی ت وریهای جنگ عادالنه میتوان دریاف
جنگ عادالنه اس
میروعی
اما مطابق

در جه

ارتقاء حقوق بیدر

که دکترین مت ولی

حمای

همان ت دوری

با تغییراتی اندک در رزارش کمیتیون بینالمللی مداخلده و حاکمید

دولد ،

اقدام نظامی با تأمین  ۲شرط به وام ررفته شده از ت وری جنگ عادالنه به دس

میآیدد

آن با قانون ،به مجوز شورای امنی

برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد

 واژگان کلیدی:
حقوق بیر ،ت وری جنگ عادالنه ،دکترین مت ولی

حمای  ،مداخله بیردوستانه ،اصل حاکمی

ملی

مقدمه
فقدان پشتوانه مردمی برخی حکومت ها و فجایعی کهه در دههه هها پها ات تیسهیا
ساتمان ملل متحد در سراسر جهان رخ داد ،موجب شد دبیرکل ساتمان ملل متحد در سها
 1333پرسشهایی را خطاب به جامعه بینالمللی در مجمه ممهومی سهاتمان ملهل مطهر
کند .ات جمله اینکه :در شرایطی همچون کوتوو و روآندا ،اگر دولت هایی قادر و مایهل بودنهد
که ات جمعیت ها قربانی حمایت کنند ،آیا می بایست تا تمان صدور مجهوت شهورا امنیهت
هیچ اقدامی نمیکردند و تنها نظارهگر کشتار جمعی افراد بیگناه میشدند؟ ات طهر دی هر،
آیا مداخله بدون مجوت شورا امنیت ،نظام شهکننده امنیهت جمعهی را کهه پها ات جنه
جهانی دوم تیسیا شده است ،تضعیف نمی کند و امکان مداخالت آتی را فراهم نمیسهاتد؟
کوفی منان ات دولت ها خواست راهی پیدا کنند تا به مفهاد منشهور جامهه ممهل بنوشهانند و
شورا امنیت به واق در مقام مداف «مناف مشترک» همه دولتها ممل کند.
این رویکرد در سا

 ۴۰۰۲توسط هییت مالیرتبه منصوب دبیرکل ساتمان ملل تایید

شد .این هییت در گزارش نهایی خود ضمن یادآور فجهای سهومالی ،بوسهنی و هرتگهوین،
روآندا ،کوتوو و دارفور سودان ،امالم کرد که مسیله این نیست آیا دولتی «حق مداخله» دارد
یا ندارد ،بلکه مسیله« ،مسئولیت حمایت» همه دولت ها است .به مبارت دی ر ،هن هامی کهه
افراد در معرض فجایعی همچون قتل مام ،تجاوت ،پاکسات قومی و گرسن ی هسهتند ،همهه
دولت ها مسئولیت دارند ات آن افراد حمایت کنند .هییت مذکور ،طیهف گسهتردها را بهرا
پاسخ جامعه بین المللی در نظر گرفته و توسل به تور را به منوان آخهرین اهاره پهیشبینهی
کرده است.
اجالس جهانی  ۴۰۰1ساتمان ملل نیز بر این امر صحه گذاشت .دولتهها در آن اجهالس
امالم داشتند در موارد که دولتی قادر یا مایل نیست جمعیت خود را در برابهر نسهل کشهی،
جرایم جن ی ،پاکسات قومی و جرایم ملیه بشهریت حمایهت کنهد ،مسهئولیت آن حمایهت را
میپذیرند و بر اساس فصو شش و هفت منشور برا تحقق انین حمایتی اقدام خواهند کرد.
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در بررسی تاریخی ،محقق در ن اه او به ایهن نتیجهه مهیرسهد کهه اصهل مسهئولیت
حمایت همان جن

مادالنه است که سنت آگوستین در اوایل قرن  1میالد در کتاب شهر

خدا ارائه کرده است .درحالیکه مدافعان آن معتقدند که این اصهل اقهدامی اسهت در جههت
تکامل حقوق بشر .این تحقیق با بیان این سؤا بهدنبا یافتن پاسخ آن میباشهد کهه" :آیها
دکترین مسئولیت حمایت ،اقدامی است در جهت ارتقاء حقوق بشر یا احیا تئهور جنه
مادالنه است؟"
بنا بر گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت ،مشرومیت اقهدام نظهامی
با تیمین  1شرط به وام گرفته شده ات تئور ها جن

مادالنه به دست میآید .اما مطابقت

آن با قانون ،به مجوت شورا امنیت و براساس منشور ،تنهها مقهام صهادرکننده مجهوت بهرا
استفاده ات نیرو نظامی نیات دارد .نیل مک فارلین 1نیز در مقاله خود تحت منوان مسئولیت
حمایت ،بهخوبی به این موضوع اشاره کرده و مهیگویهد :معیارهها کمیسهیون بهینالمللهی
مداخله ،االشها و تغییر برا

مسئولیت حمایت ،فرمو بند مجدد دکترین جن

مادالنه

سنت آگوستین است.
سیر تحول دكترین مسئولیت حمایت
دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل طی انهدین سها اخیهر بسهیار مهورد
توجه قرار گرفته است .این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسانهها در قلمهرو یهک
کشور و توسط دولت حاکم میپرداتد .گراه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برمههده
دولت متبوع آنهاست ،اما در موارد که به ملت اختالفات نهااد  ،قهومی و مهذهبی ،دولهت
حاکم ات انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بیمیلی کند ،این مسئولیت بهه جامعهه
بینالمللی منتقل خواهد شد( .مرب اسد )۲۲ :193۰ ،
این دکترین که به ارائه تعریفی جدید ات حاکمیت ،یعنی حاکمیت مسئوالنه مهیپهرداتد
باتتابی ات حساسیت جامعه بینالمللی نسبت به فجهای د خهراش بشهر اسهت کهه در دههه
 133۰در سومالی ،رواندا ،بوسنی و کوتوو به اوج خود رسید .این اصل با سهه بعهد پیشه یر ،
. Neil McFarlane
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واکنش و باتسات  ،به منوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بینالمللی در رویهارویی
با نقض ممده حقوق بنیادین بشر  ،ات اواخر دهه نود میالد وارد ادبیات حقوقی شده است.
در سا  ،۴۰۰۰دبیر کل ساتمان ملل متحد ،آقا کوفی منان در گزارش هزاره خهود بهه
مجم ممومی ،االشی را مطر کرد مبنهی بهر اینکهه اگهر مداخلهه بشردوسهتانه یهک تجهاوت
غیرقابل قبو به حاکمیت است ،ا ونه باید نسهبت بهه حهوادو روانهدا و سربرنیتسها و نقهض
فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به تمامی اصو بشریت صهدمه مهیتنهد ،واکهنش نشهان
دهیم؟ )(The Responsibility to Protect in the Case of Humanitarian Crisis: 2

در سا  ۴۰۰1و در پاسخ به االش مطر شهده ات سهو کهوفی منهان ،دولهت کانهادا
مسئولیت «کمیسیون بینالمللهی دربهاره مداخلهه و حاکمیهت دولهت» 1را بهه منهوان یهک
کمیسیون مستقل با وظیفه روشن نمودن شمو و اهدا مسئولیت حمایت ،به مهده گرفت
) .(Ibid, 2دستاورد این کمیسیون ایز بود کهه طهی سهالیان بعهد بهه منهوان مسهئولیت
حمایت در جامعه بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفهت .در ایهن گهزارش ،مفههومی جدیهد ات
حاکمیت ارائه شد ،حاکمیت ات معنا کنتر در مفهوم سنتی خهود ،کهه مفههومی غیرقابهل
تعرض بود ،به حاکمیت در معنا مسئولیت تغییر پیدا کرد .مسئولیتی که در وهلهه او بهر
مهده کشور حاکم و در صورت ناتوانی و یا مدم تمایل آن کشور در حفظ و حقهوق بنیهادین
اتبامش ،در مرحله دوم به جامعه بینالمللی واگذار میشود.
در سا  ۴۰۰۲هییت مالیرتبه دبیرکل ساتمان ملل متحد درباره «تهدیدات ،االشهها
و تغییر» ،۴گزارشی تحت منوان «یک جهان امنتر :مسئولیت مشهترک مها» 9را بهه مجمه
ممومی ارائه داد .هییت مذکور ،پذیرش مسئولیت حمایت را به منهوان یهک هنجهار نوظههور
توصیه کرد ،هنجار که در واقعههایی مانند کشتار دسته جمعی و دی ر کشهتارها وسهی ،
پاکسات قومی یا نقض شدید حقوق بینالملل بشردوستانه که دو حاکم قهدرت یها تمایهل
باتدارندگی آنها را ندارند ،بکهار گرفتهه مهیشهود (Ibid, 2).پها ات آن نیهز در سها ۴۰۰1

1

). International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS
. High Level Panel on Threats, Challenges and Change
3
. A More Secure World: Our Shared Responsibility
2
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دبیرکل گزارشی تحت منوان «آتاد بیشتر ،به سو توسهعه ،امنیهت و حقهوق بشهر بهرا
همه» را ارائه کرد که در پاراگرا  191آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود.
در سا  ،۴۰۰1م جم ممومی ساتمان ملهل متحهد بها تصهویب سهند پایهانی نشسهت
سران ، 1اجماع جهانی در مورد ایجهاد دکتهرین مسهئولیت حمایهت را مهورد تائیهد قهرار داد.
پاراگرا ها  191و  193این سند بیان ر تعهد بهرا مجمه ممهومی درخصهول اصهل
مسئولیت حمایت بود ،گراه این تعهد محدود به کشتارجمعی ،جنایهات جن هی ،پاکسهات
قومی و جنایت ملیه بشریت گردید .شورا امنیت دو قطعنامه صهادر کهرد کهه تیکیهد بهر
تعهد به اصل مسئولیت حمایت بود .قطعنامه  167۲شورا امنیت مهورخ  ۴1آوریهل ۴۰۰6
درباره حمایت ات افراد غیرنظامی در درگیر ها مسلحانه ،پاراگرا هها  191و  193سهند
نهایی سران در سا  ۴۰۰1را که در مورد مسئولیت حمایت ات غیرنظامیان در مقابل کشهتار
جمعی ،جنایات جن ی و جنایت ملیه بشریت بود را مورد تیکیهد مجهدد قهرار داد .قطعنامهه
 17۰6در تاریخ  91اوت  ۴۰۰6درباره وضعیت سودان و استقرار نمایندگی بینالمللی حهافظ
صلح ،با اشاره به قطعنامه  167۲بر پاراگرا ها

 191و  193مجدداً تیکید کرد(Ibid, 3).

به موجب این اصل ،کشهورها در قبها وقهوع سنوسهید (نسهل کشهی) ،جهرائم جن هی،
پاکسات قومی و جرائم ملیه بشریت ،در ههر گوشهها ات جههان ،مسهئو حمایهت ات جهان
مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوت ات سو شورا امنیت ،ابتدا بهه پیشه یر ات ملهل
ریشها و مستقیم بحران پرداخته و در صهورت مهدم کفایهت ایهن روش هها ،بها توسهل بهه
ابزارها غیرنظامی و دینلماتیک واکنش نشان خواهند داد .مداخله نظامی همواره به منهوان
آخرین راه حل در نظر گرفته می شود .پا ات بحران نیز جامعه بینالمللی مسهئو باتسهات
ساختارها در هم ریخته کشور بحرانتده خواهد بود.
مداخله بشردوستانه بر سرهم به بهانه پاسدار ات حقوق بشر یها بهه سهخن دی هر بهرا
پشتیبانی ات حقوق اساسی بشر صورت میگیرد ،حقوقی که ات حوته صالحیت داخلی دولتهها
فراتر میرود ،این انتقا صالحیت به حوته روابط بینالملل را مهیتهوان در پیمهانهها 16۲1

. Outcome Document of the World Summit
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اتنابروک 1و  1171برلین دید که در آنها بر پشتیبانی ات حقوق مذهبی و حقوق اقلیتها تیکید
شده بود .در بسیار ات پیمانها صلح پا ات  1313نیز سیستمی بهرا پاسهدار ات حقهوق
گروهها مذهبی ،نااد و تبانی با ضمانت جامعه ملل پذیرفته شد( .فروغی نیا)97 :1913 ،
برایان اورند ۴استدال می کند که حهق دولهت بهر حاکمیهت ،بهه تهیمین حقهوق بشهر
شهروندانش بست ی دارد ،لذا دولتی که به طور حداقلی نسبت به شهروندانش ماد نیسهت،
اساس اخالقی خود در حقوق بینالملل را ات دست میدهد .اورند همانند والزر 9معتقد اسهت
که مداخله تنها در دسته محدود ات موارد به ویاه تمانی کهه نهه تنهها وضهعیت شههروند
بسیار بهد اسهت بلکهه بهدون مملیهات بهینالمللهی نظهامی رههایی بخهش ،ات بهین مهیرود.
)(Davenport, 2011:521

توماس ویا ۲ات اساتید دانش اهها آمریکا ،مسئولیت حمایت (یا بهه مبهارتی رمایهت
حق وق بشر) را به منوان اهارمین خصیصه یک دولت حهاکم ،بهه قلمهرو ،اقتهدار و جمعیهت
میافزاید(Massingham, 2009:804-805).

سه منصر مسئولیت حمایت مبارتنهد ات :مسهئولیتهها باتدارنهدگی ،واکهنش و باتسهات .
باتدارندگی منصر برتر است و تمامی راهها باتدارندگی باید قبهل ات بکهارگیر راهبهرد نظهامی،
آتمایش شوند(The Responsibility to Protect in the Case of Humanitarian Crisis, 3).

عناصر مسئولیت حمایت
الف) مسئوليت بازدارندگي
مسئولیت باتدارندگی شامل تحریمها ،فشار سیاسی و دینلماتیک و دی ر تدابیر قههر
است .باتدارندگی مؤثر باید ملل ریشها و ملل مستقیم درگیر داخلی و دی ر بحهرانهها
ایجاد شده به دست انسان را مهورد توجهه قهرار دههد .تهدابیر باتدارنهدگی مربهوط بهه ملهل
ریشه ا  ،نیاتها اقتصاد و سیاسهی و حمایهت قهانونی ماننهد تقویهت حاکمیهت قهانون و
مؤسسات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار میدههد و تهدابیر باتدارنهدگی مربهوط بهه ملهل
1

. Osnabruk
. Brian Orend
3
. Walzer
4
. Thomas Wiess
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مستقیم شامل تدابیر سیاسی و اقتصاد به شکل تحریم ،انزوا دینلماتیک ،تعلیق مضویت
در ساتمان ملل و تدابیر حقوقی مانند میانجی ر و داور  ،دیوانها داور ویهاه و پهایش
حقوق بشر و تحریم ها نظامی شامل تحریمها تسلیحاتی و پایان دادن به همکهار هها
نظامی میتواند باشد(Ibid. 4) .

ب) مسئوليت واكنش :اصول مداخله نظامي
 مسئول یا مقام به حق

 شورا امنیت بهترین مقام برا اقدام نظامی میباشد 1 .مضو دائهم اگهر مداخلهه راحمایت نمیکنند ،باید ممتن باشند و وتو نکنند.
 اگر شورا امنیت در تمان التم در این خصول به نتیجهه نرسهد ،گزینهه جهای زینموارد تیر خواهد بود:
 oبررسی موضوع توسط مجم ممومی در نشست ویهاه فهوقالعهاده تحهت منهوان
اتحاد برا صلح
 oاقدام توسط ساتمان منطقها یا تیر منطقها براساس فصل  1منشور ،به شهرط
دریافت مجوت قبلی ات شورا امنیت
 آستانه علت عادالنه

 تلفات جانی بسیار وسی  :واقعی یا احتمالی1

 پاکسات قومی بسیار وسی  :واقعی یا احتمالی اصل احتياطي

اهار شرط دی ر مالوه بر آستانه ملت مادالنه باید تیمین شهود تها اسهتفاده ات مداخلهه
نظامی به منظور حمایت انسانی انجام شود:
 oقصد خیر (درست یا مادالنه):قصد باید توقف یا دف قتل مام انسانی باشد
 oآخرین راه :پا ات بکارگرفتن تمامی راهها غیرنظامی
 oتناسب :میزان ،دوره و شدت مداخله نظامی باید حداقل مورد نیهات بهرا تهیمین
هد تعریف شده باشد
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 oاشماندات معقو  :باید شانا معقولی در موفقیت توقف یا دف رنه کهه توجیهه
کننده مداخله است ،وجود داشته باشد(Ibid. 4) .

موضومی که در اینجا اهمیت پیدا می کند ،ایهن اسهت کهه آیها شهانا معقهولی بهرا
موفقیت آمیز بودن اقدام نظامی در قبا تهدیدات مورد نظر وجود دارد و آیا پیامدها اقدام،
احتماالً بدتر ات پیامدها مدم اقدام نیست؟ برآورد تواتن پیامدها امر بسهیار مههم اسهت و
باید باشد ،برا مثا  ،اقدام نظامی ملیه هریک ات  1مضو دائم شورا امنیت بها ایهن بهرآورد
رد می شود .مالوه بر آن ،بکارگیر اقدام نظامی ملیه دی ر قدرتها بزرگ نیز ممالً منتفی
است(Evans, 2009: 711).

ج) مسئوليت بازسازی
شامل تیمین کمک کامل با ترمیم ،تجدید بنا و اصال بهه ویهاه پها ات یهک مداخلهه
نظامی است .تعهد به تیمین مالی اقدامات باتسهات در همکهار نزدیهک بها مهردم محلهی،
امنیت مردم باید تیمین شود و راهبرد خروج نیروها مداخلهگر باید اندیشیده شود.
در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت آمده است کهه دارا قهدرت
مالیه بودن 1به معنی مسئو بودن در قبا شهروندان خود و درقبا جامعه بینالمللی است
) .(Evans, 2006: 709دومین کمهک کمیسهیون مزبهور شهامل انعطها توجههات ات حهق
بی ان ان برا مداخله ،به کسانی که ات جن

و خشونت رن مهیبرنهد ،بهود .یها بهه مبهارتی

انتقا نکته اتکاء ات حق مداخلهگران ،به حق جمعیتها آسیب دیده و مسئولیت بی ان هان
برا حمایت ات آنها بود .دیدگاه جدید ،حقوق کسانی که ات گرسن ی یها تجهاوت سهاتماندهی
شده رن می بردند و تکلیف دو و ساتمانها بینالمللی برا پاسخ ویی را در اولویت قرار
داد .بجا اینکه به دنبا یک مستمسک قانونی برا مجهات شهمردن دولهتهها بهه مداخلهه
باشد ،مسئولیت حمایت تصریح میکند که شرمآور است تمانی که حهوادو شهوکآور بانه
اقدام بر میآورد ،اقدامی انجام نشود(G.Weiss, n.d: 744).

. Sovereign
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درحالی که اختیار اولیه بکار گرفتن مسئولیت حمایت به شورا امنیت سنرده شد ،امها
درصورت مدم تمایل یها مهدم توانهایی شهورا بهرا اقهدام ،ایهن امکهان ات سهو کمیسهیون
بین المللی مداخله و حاکمیت دولت به ساتمانها منطقها یا ائتال کشورها راغب داده
شده تا به تیمین حمایت ات مردم مورد تهدید اقدام کنند(A. Anger, n.d: 87).

کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت با ارائه گزارش خود در دسهامبر ،۴۰11
مبارت «مسئولیت حمایت» را جای زین «مداخله بشردوستانه» نمهود .براسهاس ایهن نظریهه
حاکمیت بیش ات یک حق است که دولت ها ات آن برخوردار هستند و شهامل تکلیفهی اسهت
برا حمایت ات شهروندان خود و اموا آنها(Borti- Lindenstruss, 2011:1) .

هیأت عالیرتبه تهدیدات ،چالشها و تغییر
دکترین مسئولیت حمایت بار دی ر و در پایان سا  ۴۰۰9با تشکیل «هییت مالیرتبهه
درباره تهدیدات ،االشها و تغییر» توسط کوفی منان دبیرکل وقت ساتمان ملل متحد مورد
تیکید قرار گرفت .این هییت برا شناسایی تهدیدات ممده رو در رو جامعه بهینالملهل در
حوته وسی صلح و امنیت و ارائه ایهدههها جدیهد در بهاره سیاسهتهها و نهادههایی بهرا
جلوگیر یا مقابله با این االشها تشکیل گردید .گهرت ایهونا وتیهر امهور خارجهه اسهبق
استرالیا به ریاست هییت منصوب شد و گزارشی که این هییت در دسامبر  ۴۰۰۲صادر کهرد
ات ادبیات و توصیهها کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت درخصهول پاسهخ بهه
خشونتها گسترده استفاده نمود(A. Anger, n.d: 87).

پا ات یک سا بحث و بررسی ،هییت مهذکور یافتهههها خهود را در گزارشهی تحهت
منوان «یک جهان امنتر :مسئولیت مشترک ما» در دسامبر  ۴۰۰۲منتشر کرد .این گهزارش
حاو ارتیابی جدید ات االشها متعدد پیش رو روابهط صهلحآمیهز میهان دولهتهها و
توصیههایی در تمینه اقدام جمعی برا فائق آمدن بر اهالشهها ارائهه کهرد .ایهن هیهیت در
ارتباط با مسئولیت حمایت ،ضمن تائید هنجار نوظهور اظهار داشت:
«شناسایی در حا رشد در این خصول وجود دارد که مسئله حق مداخله دولتهها
نیست بلکه مسئولیت حمایت هر دولتی در قبا موضهوع رنه مهردم ات فاجعهه قتهل مهام و
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تجاوت ،پاکسات قومی به وسیله تبعید اجبار و ترور و گرسن ی دادن ممهد و در معهرض
بیمار قرار دادن است .پذیرش فزایندها در حا رخ دادن است مبنی بر اینکه دولتهها
حاکم دارا مسئولیت حمایت ات شهروندان خود در قبا انین فجایعی هستند و هرگهاه ات
این حمایت ناتوان باشند و یا تمایلی برا بکارگیر آن نداشته باشند ،مسئولیت بهه جامعهه
بینالملل با باتدارندگی ،واکنش در قبا خشونتها و باتسات جوام آسهیب دیهده ،منتقهل
میشود(High Level Panel Reports on Threats, Para.201) .

«ما این هنجار نوظهور که مسئولیت جمعی حمایت بینالمللی را میطلبد ،تائید کهرده
و معتقدیم که این مسئولیت با مجوت شورا امنیت برا مداخله نظهامی در آخهرین مرحلهه
برا ج لوگیر ات سنوسید و دی ر کشتارها وسی  ،پاکسات قومی یا نقض گسترده حقهوق
بینالملل بشردوستانه توسط دولتها حهاکم فاقهد قهدرت یها اراده جلهوگیر ات آن ،بکهار
گرفته شود»(Ibid. 203) .

منان سنا ات توصیه ها این هییت بر اهمیت پذیرش هنجار جدید مسئولیت حمایت
در گزارش خود تحت منوان «در آتاد بزرگتر» 1در مارس  ۴۰۰1به منوان سند اهاراوبی
نشست سران در همان سا استفاده کهرد ) .(A.Anger, n.d:87بهرخال گهزارش ،ICISS
گزارش هییت مالیرتبه ،شورا امنیت را تنها نهاد صالح بهرا مداخلهه براسهاس مسهئولیت
حمایت میداند(Kundat, 2011:193) .

سند پایانی نشست سران در سال 5331
در سنتامبر سا  ،۴۰۰1بحث مسئولیت حمایت بهار دی هر بهاال گرفهت و ایهن بهار در
شصتمین نشست مجم ممومی ساتمان ملل متحد مورد حمایت کامل جامعهه بهینالمللهی
قرار گرفت .در این نشست 131 ،رئیا و نماینده دولت ،متفقالقهو بهه تائیهد قطعنامهها
پرداختند که دکترین مسئولیت حمایت را پشتیبانی میکرد .این قطعنامه ،بنیهانهها یهک
پیمان اخالقی جهانی میان دولتها و مردم ساکن بر رو کره تمین را بنا نهاد.

. In Larger Freedom
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نشست  ۴۰۰1سران جهان خواستار کمک به دولتها تحت فشار شد ،قبهل ات اینکهه
بحرانها و درگیر ها بروت کند ،باتدارندگی به معنی فعا  ،قاط و اقدام فهور بهرا توقهف
خشونت قبل ات آغات آن است .دبیرکل ساتمان ملل متحد گفهت :گهزارش اخیهر مهن دربهاره
دینلماسی باتدارنده ،راهها و ابزارهایی را که ظرفیتمان را برا میانجی ر  ،حقیقهتیهابی و
حل و فصل مسالمتآمیز تقویت میکند ،برشمردهام .طی یکی دو سا گذشته ،موفقیتها
ترغیبکنندها را شاهد بودهایم .در کنیا ،قرقیزستان و گینه ،ساتمان ملل متحد کمک کهرد
تا ات جنایات بیرحمانه جلوگیر شود و یا کاهش یابد .در اینجا ماننهد جاهها دی هر ،یهک
حقیقت مهم را آموختهایم مبنی بر این که ظرفیت مهم جلوگیر ات سنوسید ،جنایات جن ی،
پاکسات قهومی و دی هر جنایهات ملیهه بشهریت در خهود جامعهه وجهود دارد(Secretary .
)General’s address to, 2012

ریشه جنگ عادالنه و تئوریهای آن
جن

ات ابتدا تاریخ تا گذشته نزدیک ،یک نوع رابطه مهاد در روابهط بهینالملهل تلقهی

میگردید .موضوع جن

در دوران قدیم و قرون وسطی ،بیشتر ات نظر مادالنه و غیرمادالنه بهودن

و یا به مبارتی مشروع یا غیرمشروع بودن مورد مطالعه قرار میگرفت .جنه

مادالنهه مبتنهی بهر

اصو مذهبی و اخالقی بود و اقدام به آن بست ی به قضاوت و وجدان سالطین داشهت کهه فقهط
خود را در برابر خداوند مسئو میدانستند .در قرون شانزدهم و هفدهم ،ایهن تقسهیمبنهد کهه
اساس حقوق جن

را تشکیل میداد ،تعقیب شد و تحقیقاتی هم در بهاره شهروع جنه

امالم کننده آن و همانین رفتار در جن

و امما ممنوع و مجات در حین جن

که هد ات آن ،کوشش برا بشر کردن مقررات جن
ایجاد نظریه جن

و مقهام

بهه ممهل آمهد

بود( .ذوالعین)917-1 :1919 ،

مادالنه یک فرآیند تدریجی است .اما بیشتر نظهرات ایهن حهوته بهه

اندیشمندان نیمه دوم قرن  1۲و نیمه او قرن  11مربوط می شود که با تیثیرپذیر ات دی ر
موامل مانند حقوق روم ،1حقوق کلیسا ،۴حقوق ملل 9و موامل دنیو ماننهد سلحشهور  ۲در
1

. Roman Law
. Canon Law
3
. Jus Gentium
4
. Chivalry
2
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خصول اینکه اه ایز جن

مادالنه را تشکیل میدهد ،به اجمهاع رسهیدند .ههیچیهک ات

اندیشمندان تا قبل ات اتمام دوره قرون وسطی ،همه مناصر متشکله اجماع در مهورد شهرایط
جن

مادالنه را ارائه نکرده بودند .این اندیشمندان مسیحی قرون  16و  17بودند که اجمهاع

مربوط به جن

مادالنه را که طی قرون وسطی به تدری شهکل گرفتهه بهود ،بها یهک شهیوه

سیستماتیک ارائه کردند.
بنابر نظریه اندیشمندان مسیحی ،هرگاه شرایط تیر حاکم بر تصمیم آغات به جن
میتوان آن جن

را جن

بود،

مادالنه یا مشروع دانست:

 هدف صلح :1در استفاده ات تور ،اه نیتی دنبا می شود و اه اهدافی با کهاربرد تورپیش برده می شود؟ تمامی اندیشمندان مسیحی امم ات کالسیک و نئوکالسیک معتقد بودند
که هد ات جن

باید ایجاد ،دفاع یا تقویهت یهک صهلح پایهدار باشهد .صهلحی کهه تمهامی

طر ها درگیر ،اه پیروت و اه مغلوب بتوانند در کنهار یکهدی ر تنهدگی کننهد .امها بهرا
ایجاد یک صلح واقعی ،محیطی باید ایجاد شود که تمامی انسانها بتوانند بهه پتانسهیلهها
خود جامه ممل بنوشانند و مسئولیت خود را نسبت به خدا ،خودشان و جامعه ایفا کنند.

 قدرت قانوني (مشروع) :2اه ایز تشکیل دهنده قهدرت قهانونی تصهمیم گیهردرباره توسل به نیرو نظامی در آغات درگیر اسهت و اهه کسهی دارا آن قهدرت اسهت؟
سنت آگوستین و همچنین سنت آکیناس در مورد اینکه اه کسی دارا
برا صدور مجوت جن

این قدرت قهانونی

است ،بیان می دارند که «خدا یا حاکم مشهروع» قهدرت اسهتفاده ات

نیرو نظامی را دارد .هر دو توافق دارند که فقط مقامات مشروع می توانند مجوت اسهتفاده ات
نیرو نظامی را صادر کنند و افراد دارا انین قدرتی نیستند ،م ر در دفهاع ات خهود ،تیهرا
آنها امکان مراجعه به قضاوت مقامات را بهرا

جبهران ضهرر دارنهد .فرانسیسهکو دو ویتوریها

حکومت حاکم را نقطه مرکز سیستم حقوقی خود قرار می دهد .ویتوریا استدال مهی کنهد
که هر شخصی می تواند بدون مجوت دی ر به جن

متوسل شود ،نه تنها برا دفاع ات خود

بلکه برا دفاع ات اموا و داراییها خود.

. The Goal of Peace
. Legitimate Authority
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 قصد و نيت درست :1آیا افراد تصمیم گیر برا توسل به تور به وسیله قصد و نیهتدرست بران یخته شدهاند؟ سنت آگوستین به مقامات قانونی کهه مسهئو تصهمیمگیهر در
مورد استفاده ات تور هستند ،نصیحت می کند که به منوان یهک پهدر روحهانی دینهدار ممهل
کنند ،به گونه ا که ات شرارت مصبانی باشند و انسانیت را در نظر داشهته باشهند ،نهه اینکهه
اشتیاق انتقامجویی ،نیت آنها برا آغات جن

باشهد .آنهها بایهد اراده خهود را جههت درمهان

جراحت گناه بکار برند.

 علت منصفانه :2آیا تصمیم بهه اسهتفاده ات تور بهه وسهیله ملهت یها ملهل منصهفانهبران یخته شده است؟ سنت آگوستین برا تعریف این مامل ،بر قابلیت مجاتات تیکیهد دارد.
استفاده مادالنه ات تور باید در پاسخ به یک بیمدالتی یا حمله آسهیب رسهاننده توسهط یهک
دولت یا گروهی دی ر ات افراد باشد .او معتقد بود که یک حکومهت تمهانی ملهت منصهفانها
برا

جن

بر اساس دفاع ات خود و هم انین جبران صدمات وارده را خواهد داشت که اتباع

حکومتی دی ر ممل متخلفانه ا را مرتکب شده باشند یا ایهز را بهه طهور غیرقهانونی بهه
دست آورده باشند .استفاده ات تور در دفاع ات دی ران که به دلیل امما غیرمنصفانه متجهاوت
مورد بی احترامی قرارگرفته اند ،نیز محق دانسته شده است .نهایتاً اینکه در برخی تمینهه هها،
سنت آگوستین معتقد است که جن

ات طر دین به حق نیست .اما در برخی تمینهه هها

دی ر ،و پیشنهاد میکند که در پاسهخ بهه برخهی شهرایط ،اسهتفاده ات تور ات طهر دیهن،
قانونی و مشروع است .برا مثا  ،و اظهار می دارد که نباید کسی را وادار سهاخت کهه بهه
مسیحیت بنیوندد ،ما باید با گفتار ممل کنیم ،با استدال بجن یم و بها دلیهل پیهروت شهویم.
و در جایی دی ر به این نتیجه می رسد که اسهتفاده ات تور بهرا توقهف کفهر و ارتهداد بهه
منوان ابزار برا حفظ صلح ،مشرومیت دارد.

 آخرین راه :3آیا تمامی راهها غیر قهر حهل اختالفهات آتمهایش شهده و نتیجههنداده اند و در نتیجه استفاده ات تور تنها راه مناسب برا رسیدن به هد است؟ اندیشمندان
مسیحی جن

مادالنه ،به ویاه اندیشمندان نئوکالسیک معتقدند که تصمیم توسهل بهه تور
1

. Right Intention
. Just Cause
3
. Last Resort
2
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به منوان ابزار برا استقرار صلح باید در آخرین مرحلهه و پها ات بکهارگیر گزینهههها
مسالمتآمیز بکار گرفته شود.
 اعالم :1آیا قصد توسل به تور قبل ات اقدام به آن ،امالم شده است؟ کسی کهه تصهمیمدارد ات تور استفاده کند ،ضرورت دارد تا قصد خود را قبل ات اقدام به آن ،امالم کند .این امهالم،
به طر متخلف آخرین فرصت را می دهد تا به رف موضوع ات طریق غیر قهر بنرداتد ،لذا این
شرط در ارتباط نزدیک با شرط قبلی ،یعنی آخرین راه میباشد.
 تناسب :2آیا مناف پیشبینی شده حاصل ات کاربرد تور بیشتر ات هزینهها پیشبینیشده (مانند خسارات وارده به جان یا مجروحیت نظامیان و غیرنظامیان و همانین تخریهب یها
ورود خسارت به اموا منقو یا غیرمنقو ) است؟ ویتوریا صهریحاً مهیگویهد :قهانونی نیسهت
جن ی را به هر دلیلی یا هر خسارتی آغات کنیم ،تیرا ههر خسهارتی دلیلهی کهافی بهرا بهه راه
انداختن جن

نیست .مالوه بر آن ،تنبیه در نظر گرفته شهده بهرا مملهی متخلفانهه بایهد در

تناسب با یکدی ر باشند .بهمبارتیدی ر ،برا ورود یک خسارت یا صدمه جزیی ،مادالنه نخواهد
بود که جن

به راه انداخته شود.

 چشمانداز پيروزی :3با مستثنی کردن شرایط مربوط به دفاع ات خود ،آیا اشهمانهداتواق گرایانها ات پیروت وجود دارد؟ این شرط با شرط قبلی یعنی تناسب ارتباط نزدیکی دارد.
سوارت به صراحت می گوید :آنهایی که مسئو تصمیم گیر در ارتباط با توسل به تور هسهتند،
ملزم به کسب حداکثر اطمینان ممکن ات پیروت می باشند .و اظهار مهی دارد کهه تصهمیم
گیران باید میان انتظار ات پیروت در مقابل خطر شکست ،تواتن ایجاد کنند و معین کننهد کهه
آیا تمامی جوانب به دقت مورد بررسی قرار گرفته و انتظار پیروت غالب است .اگر جن
تهاجمی داشته باشد ،مالحظات فوق باید بکار گرفته شود ،اما در مورد جن

حالت

تدافعی یا دفهاع ات

خود ،اون موضوع ضرورت در درجه نخست قرار دارد ،مالحظات فوق جار نیست.

1

. Declaration
. Proportionality
3
. Prospect of Victory
2
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ارتباط دكترین مسئولیت حمایت و تئوری جنگ عادالنه
در دوره کنونی ،بینش گروسیوس مبنی بر نظم جهانی حاو واحدها برابر کهه بهه
امور داخلی یکدی ر احترام میگذارند ،به نظر کارسات نیست .وضعیتی که بهتهدری در حها
رخ دادن است ،باتگشت به مفهوم نظم جهانی است که قبهل ات گروسهیوس وجهود داشهته و
برخال نوشتهها و است .این نظم جهانی مربوط بهه کلیسها کاتولیهک قهرون وسهطی
است که حقوقدانان کلمبیا بینشی ات جامعهه بهینالمللهی توسهعه دارنهد کهه شهامل تمهامی
انسانها و ساتماندهی شده براساس حقوق مناسب برا آنها بود ،قهانون شهرع کلیسها بهرا
مسیحیان ،حقوق مساو برا یهودیان و حقوق طبیعی برا مابقی انسانها .پاپ به منهوان
نماینده خدا بر رو تمین ،به منوان قاضی تمامی این سیستمها حقوقی بهحساب میآَمد.
و حتی میتوانست به حاکمان مسیحی دستور دهد که یهودیان ناقض حقهوق مسهاو یها
غیرمسیحیان ناقض حقوق طبیعی را مجاتات کند(Muldoon, 2006:150) .

درخواستها فعلی برا مداخله بشردوستانه ،پیشهنهاد باتگشهت بهه رویکهرد پهیش ات
گروسیوس نسبت به نظم بینالمللی است .به نظر میآید که جامعه انسانی آنگونه کهه بیهنش
گروسیوس پیشنهاد کرد ،تکامل نیافته است ،مبنی بر اینکه جامعهه جههانی متشهکل ات دولهی
است که نه تنها ات لحاظ حقوقی برابر هستند بلکه توانایی ممهل در سهطح داخلهی بها کهارآیی
خیلی باالیی را نیز داشته باشند .در مقابل ،دو شکست خورده یا دو فعالی هستند که موفق
نشدهاند معیارها بشردوستانه بینالمللی را اجرا کنند .در انهین مهوارد  ،اغلهب درخواسهت
برا مداخله بشردوسهتانه جههت اصهال وضهعیتی کهه نهاقض اسهتانداردها شهناخته شهده
بینالمللی است ،میشود .در اجرا آن ،رهبران دولهتهها و طرفهداران اقهدام بشردوسهتانه بهه
رویکرد ات نظم جهانی بات میگردند که مشخصه کلیسا قرون وسطی است ،مبنی بر تیکیهد
بر مسئولیت اخالقی قدرتها بزرگ برا حمایت ات شهروندان دولتها شکست خهورده یها
فاسد که رهبران آنها یا تمایل ندارند و یا اینکه قهادر نیسهتند معیارهها بشردوسهتانه را اجهرا
نمایند .در گذشته اسناد قرون وسطی ات مسئولیت متمدن کردن و مسیحی کردن مردم جهان
نو (قاره آمریکا) سخن میگفت ،درحالیکهه بیانیهههها سیاسهتگهذار قهرن  ،۴1ات احیها
دموکراسی و احیا روش انسانی تندگی سخن میگویند ،الفاظی متفاوت با مفههومی یکسهان.
)(Ibid:152
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قتل مام در رواندا و مدم اقدام شورا امنیت و مداخله یک جانبه ناتو در بحران کهوتوو ،ههر
دو نشاندهنده مشکالتی در ایجاد تواتن میان دو قطب حقوق بینالملهل ،منه اسهتفاده ات تور و
حمایت ات حقوق بشر است .ایز که بهرا مهدتی طهوالنی در قالهب مداخلهه بشردوسهتانه جها
گرفته بود ،یادآور تئور ها مدرن جن

مادالنه دیده شده است(Kundat, 2011:188) .

دکترین مسئولیت حمایت ممکن است در قدم او و به مبارتی در تئور  ،حرکتهی در
جهت ارتقاء حقوق بشر به نظر بیاید ،اما در ممل رجعهت بهه تئهور هها جنه

مادالنهه و

تیمین مناف کشورها بزرگ ،بها سوءاسهتفاده ات انهین دکترینهی اسهت .همهانگونهه کهه
امنراطور ها بزرگ قبل ات وستفالی با بکارگیر جن

مادالنه درصدد تیمین منهاف خهود

بودند در بررسی موضوع شاهد بودیم کهه شهرایط تحقهق و بکهارگیر دکتهرین مسهئولیت
حمایت در ممل با جن

مادالنه تشابهات بسیار دارد.

در رابطه با تئور ها جن

مادالنه التم به توضیح اسهت کهه ریشهه تئهور هها جنه

مادالنه به قرن  1میالد و نظریه سنت آگوستین در کتهاب شههر خهدا و بهر مهیگهردد .در
حقوق بینالملل کالسیک ،جن

مادالنه ،جن ی بود که در دفاع ات خود ،گرفتن انتقام و مجهاتات

بیمدالتیها ،یا برا دریافت غرامت به لحاظ ممل غیرقانونی طر مقابل انجام میگرفت .جنه
ملیه کفار و مرتدین به فرمان خداوند نیز ،ات سو برخی مادالنه تلقی میگردید.

با توجه به وابست ی امنراطور ها اروپایی به دین مسیحیت و پیونهد آنهها بها مسهیحیت،
میتوان گفت که حکومتها دینی بودند و سنت جن

مادالنه ریشه در دورانی دارد که مسیحیت

به دنبا گسترش خود ات طریق همین امنراطور ها بود .لذا امنراطور ها برا وسهعت دادن بهه
قلمرو خود ات توجیهات مذهبی استفاده میکردند .این توجیهات مذهبی مبارت بودنهد ات :اگهر در
امنراطور ها دی ر ،ظلمی نسبت به مردم صورت میگرفت و یا به آنها اجاته داده نمیشهد کهه
به دین مسیحیت بنیوندند ،امنراطور ها دی ر با تمسک به دین مسیح میتوانستند بهه کمهک
مردم مورد ظلم بشتابند و برا مشروع و قانونی جلوه دادن این جن
مادالنه میگفتند و این جن

ملیهه ظلهم بهه آن جنه

مبتنی بر اصو مذهبی و اخالقی بود که یک رشته شرایط را بهرا

آن قایل بودند که شرایط مذکور در طی تمان داار تغییر یا تکامل شده است و ات این تئهور بهه
منوان دستاویز جهت وسعت دادن به قلمرو خویش استفاده میکردند.
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ات جمله تحوالت تئور جن

مادالنه ،ان یزه جن

است که شامل رهایی مهردم ات ظلهم و

فراهم آوردن شرایطی است که مردم در سایه آن در آتاد کامل به دیهن مسهیحیت بنیوندنهد و
شرایط آغات و ادامه جن
شرط با جن
تئور ها جن

که شامل هشت مورد اسهت کهه مسهئولیت حمایهت نیهز بها تهیمین 5

مادالنه مشهترک اسهت و بهدین لحهاظ دکتهرین مسهئولیت حمایهت برگرفتهه ات
مادالنه است .این شروط باید تهیمین شهوند تها اسهتفاده ات مداخلهه نظهامی بهه

منظور حمایت انسانی انجام شود .ات جمله شهرایط مشهترک بهین تئهور هها جنه
دکترین مسئولیت حمایت اصهو مداخلهه نظهامی شهامل صهدور مجهوت جنه

مادالنهه و

ات جانهب مقهام

صالحیتدار یا مقام به حق ،وجود ان یزه یا نیت خیر (آستانه ملت مادالنه) ،اصو احتیهاطی کهه
دربرگیرنده قصد خیر (قصد و نیت درست) ،آخرین راه ،تناسب و اشماندات معقهو (اشهمانهدات
پیروت ) میباشد ،میتوان نام برد .این شروط مشترک باید تیمین شهوند تها اسهتفاده ات مداخلهه
نظامی به منظور حمایت انسانی انجام شود.
اصو هشت گانه حاکم بر آغات جن

و اصو دوگانه حاکم بر رفتار در جن

(تناسهب

در بکارگیر سال ها و مصونیت غیرنظامیان) در نمونهها مدرن آن یا ات بین رفتهانهد و یها
ضعیفتر شدهاند ،درحالیکه دی ر شرایط که باقیماندهاند به جا آنکه مانند گذشته مبتنی
بر اخالق باشد ،مبتنی بر حقوق است و امتبار و نفوذ خود را ات حقوق مهیگیرنهد .ات ایهنرو
برا مثا  ،ملت مادالنه در جن

مادالنه شامل مجمومها ات جمله دفاع ات بیگناه در قبا

حمله مسلحانه ات طریق باتپاگیر اشخال ،اموا یا ارتشهایی کهه غیرمادالنهه تصهاحب
شده تا تنبیه شرارت بودند ،درحالیکه در مفهوم مدرن ،به دفاع ملی ات خود در مقابل حمله
مسلحانه یا شاید ممل متقابل برا مقابله با حمله مسلحانه کواک شدهاند.
بنابراین بهترین استناد را می توان به گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیهت
دولت نمود .همانطور که قبالً ذکر شد در این گزارش ،مشرومیت اقدام نظامی بها تهیمین 1
شرط به وام گرفته شده ات تئور ها جن

مادالنه به دسهت مهیآیهد .امها مطابقهت آن بها

قانون ،به مجوت شورا امنیت و براساس منشور ،تنها مقام صادرکننده مجوت برا استفاده ات
نیرو نظامی نیات دارد ) .(Evans, 2006:711نیل مهک فهارلین نیهز در مقالهه خهود تحهت
منوان مسئولیت حمایت بهخوبی به این موضوع اشاره کرده و میگوید :معیارها کمیسیون
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بینالمللی مداخله ،االشها و تغییر برا
جن

مسئولیت حمایت ،فرمو بنهد مجهدد دکتهرین

مادالنه سنت آگوستین است(Massingham, 2009: 817) .

اصولی که مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت را پشتیبانی میکنهد ،ریشهه در
تئور ها مذهبی و جن

مادالنه قرن  11دارد .ویتوریها آن را تکلیهف دو متمهدن بهرا

مداخله در دو مقب افتاده جهت پایان دادن به رفتار ضد انسانی مانند آدمخوار و قربهانی
انسانها و تروی مسیحیت میداند .گروسیوس به این معیار ،جلوگیر ات بتپرستی ،کفهر و
فساد جنسی را نیز افزود .رد انین نظراتی را حتی در تمان مقبتر و در کارها ارسطو نیهز
میتوان یافت(Ibid: 810) .

شروط مشترک بین دکترین مسئولیت حمایهت و تئهور هها جنه

مادالنهه در

نمودارها ذیل که توسط ن ارنده تهیه شده قابل بررسی بیشتر میباشد:
نمودار  :1عناصر تشکيل دهنده دكترین مسئوليت حمایت
عناصر مسئولیت حمایت

مسئولیت باتدارندگی

مسئوليت واكنش :اصول
مداخله نظامي

مسئولیت باتسات

ا

مسئو یا مقام به حق( ،مقام
صالحیت دار)

شورا امنیت

اصل احتیاطی

آستانه ملت مادالنه

تلفات جانی بسیار وسی

قصد خیر

پاکسات قومی بسیار وسی

آخرین راه

تناسب

اشم اندات معقو
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نمودار  :2عناصر تشکيل دهنده جنگ عادالنه
عناصر تئوری
جنگ عادالنه

اصو حاکم

اصو حاکم بر

بر آغات جن

صدور مجوز

ان یزه یا نیت

اصو احتیاطی

جنگ از جانب مقام

خیر (آستانه ملت

(قصد خیر یا قصد و

صاحيت دار یا مقام

مادالنه)

نیت درست)

رفتار جن

تناسب

آخرین راه

اشم اندات
معقو

تناسب در
بکارگیر

مصونیت
غیرنظامیان

سال ها

نتیجهگیری
به حق

(پاپ یا

مداخله در طو تاریخ مناوینی جدید یافته و داار تحهو شهده اسهت تها دسهتاویز

كليسا)

مشروع جهت رسهیدن بهه منهاف ملهی قهدرت هها بهزرگ و کشهورها اثرگهذار در نظهام
بین الملل باشد .ات جمله این مناوین جن

مادالنه ،حقوق بشر ،مداخله بشردوستانه و اخیهراً

دکترین مسئولیت حمایت می باشد که این مفههوم در سها  ۴۰۰1بها یهک پوسهت انهدات
اسمی همراه بود.
مداخله مبارت است ات دخالت کردن در امور داخلی کشور دی ر که معمهوالً بهه شهکل
تهدید و توسل به تور ات مجرا دینلماتیک صورت میگیرد.
در ارتباط با توجیه مداخلهگرایی شش نوع تحلیل را مورد بررسی قرار دادیم:
 .1مدها معتقدند که مداخله یک دولت بر پایه صیانت نفا جنبه قانونی دارد.
 .۴دسته دوم مداخلها که با موافقت دولت پذیرنده صورت گیرد را مشروع میدانند.
 .9مدها دی ر مداخله ا که بر پایه اتفاق آرا امضاء جامعه بینالمللی باشد را مجات
دانسته و قطعنامه ها شورا امنیت که براساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکهم بهه
مداخله میدهد ،به منزله نظر مشروع جامعه بینالمللی نسبت به مداخله میدانند.
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 .۲دسته اهارم معتقدنهد تمهانی کهه قهدرت مرکهز ات ههم پاشهیده و حکومهت در
وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت ممل کنهد مداخلهه مشهروع اسهت.
مانند مداخله در بوسنی و سومالی.
 .1در توجیه پنجم معتقدند مداخله نظامی در موارد اضهطرار مهیتوانهد در دفهاع ات
برخی ارتش ها جهانشمو مانند حقوق بشهر ،صهلح و امنیهت بهینالمللهی ،حفهظ محهیط
تیست ،دموکراسی و اداره امور شایسته مردم و  ...ضرور باشد.
 .6در توجیه ششم جهان فراتر ات جامعه دولت ها ملهی بها یهک قهدرت بهینالمللهی
متمرکز در نظر گرفته میشود.
در حا حاضر دولت ها معموالً مداخالت نوع دوم ،سوم و تا حد مداخالت نوع اهارم
را مشروع قلمداد می کنند( .مداخلهه براسهاس موافقهت دولهت پذیرنهده ،اتفهاق آراء جامعهه
بینالمللی و ات هم پاشیده شدن قدرت مرکز )
این در حالی است که مدم مداخله در امور داخلی کشورها اصل اساسی در روابهط بهین
کشورها است که حتی قبل ات ایجاد ساتمان ملل و منشور ملل متحد در حقهوق بهینالملهل
وجود داشته است .این اصل دارا رابطهه مسهتقیم بها حاکمیهت کشورهاسهت کهه در پرتهو
سیاستها کشورها و در تمان ها مختلف داار خدشه شده است و ملیرغم تیکید منشور
بر مدم توسل به تور و مهدم مداخلهه ،کشهورها بهه منهاوین مختلهف بهه خصهول مداخلهه
بشردوستانه ،مداخالتی در سایر کشورها انجام میدهند .تعداد ات مداخالت بعد ات تیسهیا
ساتمان ملل به خصول در دهه  3۰با مجوت شورا امنیت و تعداد بهدون مجهوت شهورا
امنیت صورت گرفته است.
کشورها بزرگ تالش مینمایند تا مداخله در کشورها دی ر را جنبهه قهانونی داده و
براساس قوامد حاکم بر جامعه بین المللی بهه ایهن امهر مبهادرت ورتنهد .مفهاهیمی همچهون
دکترین مسئولیت حمایت تا انداته تیاد در این راستا بوده است که مهیتهوان مصهادیق آن
طی دهه گذشته را کوتوو ،سومالی ،لیبی و سوریه برشمرد.
دکترین مسئولیت حمایت ممکن است در قدم او و به مبارتی در تئور  ،حرکتهی در
جهت ارتقاء حقوق بشر به نظر بیاید ،اما در ممل رجعهت بهه تئهور هها جنه

مادالنهه و
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تیمین مناف کشورها بزرگ ،با سوء اسهتفاده ات انهین دکترینهی اسهت .همهانگونهه کهه
امنراطور ها بزرگ قبل ات وستفالی با بکارگیر جن

مادالنه درصدد تیمین منهاف خهود

بودند در بررسی موضوع شاهد بودیم کهه شهرایط تحقهق و بکهارگیر دکتهرین مسهئولیت
حمایت در ممل با جن

مادالنه تشابهات بسیار دارد.

کشورها جهان با توجه به پتانسیل تیثیرگهذار بهر روابهط بهینالملهل بهه دو دسهته
کشورها اثرگذار و اثر پذیر تقسیم می شوند که کشورها اثرگهذار بها دکتهرین مسهئولیت
حمایت که به مبارتی تحدید حاکمیت دولتها را در پی دارد به طهور نسهبی موافهق بهوده و
کشورها اثرپذیر به دلیل ترس ات تحدید حاکمیت خهود بها آن مخهالف هستند.کشهورها
اثرپذیر به ویاه کشورها آسیایی و کشهورها طرفهدار اصهو حاکمیهت و مهدم مداخلهه ات
مخالفان دکترین مسئولیت حمایت هستند .ات جمله این کشورها اهین ،روسهیه ،کشهورها
مضو جنبش مدم تعهد ،گروه  ،77کشورها آمریکا التهین و کشهورها در حها توسهعه
میباشند که به دالیلی مانند:
 ترس ات اقدام دولتها بدون مجوت ساتمان ملل امتقاد به دخالت شورا امنیت در تمامی موضومات استفاده ات تور تیکید بر اصل حاکمیت دولت و اصو تمامیت ارضی اصل مدم مداخله در امور داخلی کشورهاو امتقاد به اینکه مسئولیت حمایت صرفاً حلو مداخلهه بشردوسهتانه در جسهمی جدیهد
است که مبنایی در حقوق بینالملل ندارد و همچنین به دلیل سهوابق تلهخ ناشهی ات خهاطرات
مداخله این دکترین را صرفاً شعار ات جانب کشورها اثرگذار برا توجیه مداخله نظهامی در
مقابل دولتها ضعیفتر و فقیرتر میدانند و لذا موض مخالف در پیش گرفتهانهد .در نتیجهه،
انتقادها تیاد ات جانب کشورها اثرپذیر مطر شد مبنی بر اینکه توسعه مسئولیت جامعهه
بینالمللی ممکن است منجر به افزایش استفاده ات تور در روابط بهینالملهل شهود و در همهین
راستا بسیار ات کشورها گروه  77امنیت انسانی و مسهئولیت حمایهت را دیهدگاهی طرفهدار
برتر نااد دانستند که برا قانونی کردن مداخالت بیشتر ات سو قدرتها ممده نظهامی
جهان طراحی شده است و این انتقادات براساس سابقه مداخالتی بود کهه در گذشهته بها ابهزار
نظامی ،اشغا سرتمین و دخالت در امور داخلی سر و کار داشت.
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یادداشت
 .1مباراتی بسیار مبهم که می تواند در هر تمان و با توجه به مخالفان موضهوع بهه گونهها متفهاوت
تفسیر شود.

