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معصومزاده 1

چکیده
برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بينالملل ،تبيين و تعيين حقوق بين دولتها و ملتها
و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بينالمللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی
که بنحوی از انحاء موجب تضييع این حقوق و متعاقب آن تضعيف تعامالت دولتها در روابط بين خود
میگردد ،جلوگيری کند .این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولتها در صحنه بينالمللی ،عمال
منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بينالمللی گردیده و عرصه بينالملل را آبستن برخی تهدیدات مستقيم
یا غيرمستقيم در قالب مفاهيم حقوقی نظير :حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه و  ...نموده است که در نوع خود
نه تنها مشکالتی را برای ملل و دولتهای دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنيت جهانی را نيز به مخاطره
میاندازد .در این رابطه ،عملکرد دولت آمریکا بيش از هر دولت دیگری قابل رهگيری است .در این مقاله سعی
بر این است تا با تبيين و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه
خاورميانه ،در مقام اجرای قوانين منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه و  ...انجام میشود ،باعث ایجاد تهدیدات جدی عليه صلح و امنيت بينالملل میگردد ،پاسخ داده
شود .در توضيح فرضيه خود ،به نمونههای بارز و آشکار برخی تهدیدات ،نظير :کاربرد زور ،ترور ،نسلکشی،
تسليحات هستهای ،مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :منشور ملل متحد ،قواعد بينالمللی ،تهدیدات جهانی ،صلح و امنيت بينالمللی

 1دکتری روابط بينالملل ،دانشگاه تربيت مدرس nmasoumzadeh110@gmail.com
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مقدمه
یکی از اهدافی که منشور ملل متحد در پی تحقق آن در جامعه بينالمللی میباشد رعایت حقوق بشر در
چارچوب قواعد حقوق بينالملل در بين دولتها و جوامع گوناگون است که مبادا با نقض آن ،حقوق ملتها
ضایع گردیده و متعاقب آن صلح و امنيت در جهان به مخاطره افتد .در همين رابطه ،منشور ملل متحد ،کليه
اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر نموده و همه را موظف کرده است تا برای رسيدن
به این هدف ،تالش کنند (ماده  1منشور) .ولی عليرغم تاکيد منشور و قطعنامههای مجمع عمومی1همچون؛
قطعنامه تعریف تجاوز (مقتدر ،)130 :1373،و نيز اعالميه جهانی حقوق بشر (بند ب ماده  ،)29در اجرا و
تبعيت از این حقوق ،در عمل خالف آن مشاهده میشود .بطوریکه تخطی و سرپيچی برخی از اعضا شورای
امنيت سازمان ملل متحد از قواعد مصرح در منشور ملل متحد و اصرار بر تحميل ارادههای یکسویه به
ملتهای دیگر به بهانه تأمين صلح و امنيت بينالمللی یکی از مشخصههای بارز نقض منشور ملل متحد بوده
و موجد تهدید عليه صلح و امنيت در جهان میباشد.
در این خصوص ،اشاره به ماده اول و دوم منشور ملل متحد ،اساس حقوق بينالملل را در بعد حفاظت از
صلح و امنيت جهانی در برابر تهدیدات بر همگان آشکار میسازد .بند یک ماده اول منشور ،ضمن داللت
 8بر حفظ صلح و امنيت بينالمللی ،بر پيگيری و اجرای اقدامات دسته جمعی موثر جهت جلوگيری و برطرف
کردن تهدیدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و حقوق بشر و
فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بينالمللی یا وضعيتهایی که ممکن است منجر به
نقض صلح گردد با شيوههای مسالمتآميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بينالملل تاکيد دارد (ماده 1
منشور) .بند چهار ماده دوم منشور نيز اصرار دارد کليه اعضا در روابط بينالمللی خود از تهدید به زور یا
استفاده از آن عليه تماميت ارضی یا استقالل سياسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل
متحد مباینت داشته باشد خودداری نمایند .بنابراین مالحظه میشود اقدام خارج از محدوده منشور ،استفاده
خودسرانه از زور در هر شکل و قالبی برای همه کشورها منع شده و حتی تاکيد شده است در صورت وقوع
اختالف بين کشورها از انجام اقداماتی که موجب نقض صلح و امنيت بينالمللی میگردد خودداری شود.
ليکن دولتهای قدرتمند بعض ًا در راستای اهداف سلطهجویانه و نيز به منظور حفظ و تثبيت قدرت و موقعيت
خود ،از عبارات و مفاهيم منشور ،تفاسير موافق برداشت خود را داشته و جهت توجيه اقدامات خود که دارای
آثار نقض صلح و امنيت جهانی میباشد ،عباراتی همچون؛ دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و یا
اصطالحاتی همچون؛ حق دفاع مشروع ،مسئوليت حمایت ،امنيت انسانی و  ...را مطرح نموده و مهمتر از همه،
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اقدامات غيرقانونی خود را در قالب قطعنامهها ی شورای امنيت و بعنوان اقدامات تنبيهی آن شورا توجيه
میکنند .و زمانی که با اعتراض مجامع بينالمللی مواجه میشوند با صراحت کامل نه تنها از عملکرد خود
دفاع کرده بلکه شروع به تضعيف و یا انحالل آن مرجع قانونی مینمایند برای نمونه میتوان به استنکاف
علنی آمریکا از اخطار منطقی مجمع ضد شکنجه وابسته به کميسيون حقوق بشر ،اوایل سال  2006در رابطه
با اداره یک زندان مخفی بنام زندان گوانتانامو توسط آن کشور اشاره نمود" .در این قضيه دولت آمریکا نه
تنها هيچگونه توجهی به آن اخطار نمیکند بلکه به فاصله چند ماه به بهانه عدم کفایت مسئولين این
کميسيون ،پيشنهاد انحالل آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و به جای آن از تشکيل شورای حقوق
بشر1که از مدتها قبل در انتظار رأی اعتماد آمریکا و کشورهای غربی بود دفاع مینماید".
بنابراین؛ برای آشکار شدن نقش قدرتهای بزرگ در مدیریت جهانی بگونهای که صرفاً نفع آنها را تأمين
نماید باید به این مساله توجه داشت که این قدرتها با حقوق بينالملل چه معاملهای میکنند .عملکرد ایاالت
متحده آمریکا از این حيث واجد آثار مخربتری است ،چون هم بيش از هر دولت دیگری خود را مدافع حقوق
بينالملل و صلح و امنيت جهانی میداند و هم باتوجه به نقش هژمونی خود در عرصه بينالمللی میتواند
الگویی برای دیگران قلمداد شود .از اینرو در عين اینکه مساله ما چگونگی درک عملکرد این دولت در عرصه
بينالمللی است در این نوشتار بر آن هستيم تا به این سوال اساسی پاسخ دهيم که چگونه اقدامات آمریکا در
منطقه خاورميانه بعنوان نماد اجرای قوانين منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و
حقوق بشردوستانه و  ...انجام میگيرد موجد تهدیدات جدی عليه صلح و امنيت بينالملل میباشد؟ برای
پاسخ به چنين پرسشی الزم است ضمن تشریح انواع تهدیدات ،به برخی از اقدامات ایاالت متحده آمریکا و
متحدیناش در منطقه که در راستای تحقق مفاهيم حقوق بينالملل همچون :حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه
و  ...در قالب اصطالحاتی نظير :دفاع مشروع ،مسئوليت حمایت و امنيت انسانی و  ...بوقوع میپيوندد اشاره
کرده و اقدامات خالف منشور آنها را که خود موجب تهدید عليه صلح و امنيت بينالمللی میگردد با روشی
توصيفی-تحليلی بررسی و تشریح نمائيم.
 -1تهدید و انواع آن
تهدید در لغت به معنای تخویف ،ترساندن و بيم دادن است (عميد )476 :1369،و در اصطالح عاميانه نيز،
ترساندن و ایجاد خوف در طرف مقابل را تهدید گویند .عرف و قانون نيز همين تلقی را از تهدید دارند .اساتيد
 1در  15مارس  2006مجمع به اتفاق آراء رأی داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کميسيون حقوق بشر کند .هدف
اصلی این شورا بررسی موارد نقض حقوق بشر تعيين شده است.
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حقوق ،تهدید را بيان رفتار نامشروعی دانستهاند که مرتکب میخواهد آن را انجام دهد .تهدید در عرف
بين الملل نيز همان مفهوم و تلقی حقوق داخلی را داراست و عملی است که با هدف ترساندن و تسليم کردن
افراد و دولتهای دیگر از طریق زور یا اضطرار انجام میگيرد .بنابراین؛ میتوان در تقسيمبندی تهدیدات ،دو
نوع تهدید را عنوان نمود:
 تهدید مبتنی بر زور و اقدامات نظامی و تسليحاتی؛ تهدید مبتنی بر اضطرار که اغلب با زمينههای سياسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محيطیهمراه میگردد.
هر چند ایاالت متحده و همپيمانانش در عرصه سياست بينالملل از هر دو نوع تهدید بهره میگيرند اما
باتوجه به بعد آشکارتر تهدیدات نوع اول ،در این مقاله سعی میشود بيشتر به این نوع از تهدید پرداخته شود.
شاخصترین تهدیداتی که در شمول تهدیدات مبتنی بر زور عليه سایر کشورها قرار میگيرند و میتوان از
آنها بعنوان تهدید عليه صلح و امنيت جهانی یاد کرد عبارتند از :کاربرد زور ،ترور ،نسلکشی ،گسترش
تسليحات کشتار جمعی و مداخله در امور داخلی جوامع دیگر.
 -1-1کاربرد زور (مداخله نظامی)
10

یکی از مواردی که بعنوان تهدید عليه صلح و امنيت جهانی مطرح میباشد عمل توسل به زور یا کاربرد زور
تحت هر عنوانی میباشد .بند چهار ماده دوم منشور ملل متحد اعالم میدارد :تمام اعضا در روابط بينالمللی
خود ،از تهدید به زور یا استفاده از آن عليه تماميت ارضی یا استقالل سياسی هر کشور یا از هر روش دیگری
که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود 1.براساس نص صریح ماده فوقالذکر ،که
به صراحت تمام اقسام توسل به زور را ممنوع دانسته است این نکته در مقدمه منشور و پاراگراف هفتم آن
نيز منعکس است « :هدف نخستين منشور ،تضمين این امر است که نيروی نظامی ،مورد استفاده قرار نخواهد
گرفت مگر در جهت یک مقصود عام» 2.در حقيقت ،روح منشور در پرتو زمينه تاریخی آن ،این نتيجهگيری
را تأیيد میکند .عالوه بر منشور ،از رویه خود سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن هم میتوان به این
نتيجه رسيد که واضعان منشور ،حول یک محور اتفاقنظر داشتهاند که همانا هرگونه حق توسل یکجانبه به
زور تحت هر عنوان منسوخ و ممنوع است .عالوه بر این موارد ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال
 ،1971قطعنامه «اصول حقوق بينالملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بين کشورها براساس منشور ملل
 1بند  4ماده  2منشور ملل متحد
 2پاراگراف  7مقدمه منشور ملل متحد
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متحد» را با اجماع مورد پذیرش قرار داده است .در اصل اول آن آمده است« :تهدید یا استفاده از زور عليه
تماميت ارضی یا استقالل سياسی هر کشور ،به منزله تجاوز از حقوق بينالملل بوده و نباید بعنوان روشی
برای حلوفصل مناقشات بينالمللی بکار گرفته

شود»1.

همچنين پاراگراف هشت مقدمه این اعالميه به ممنوعيت هر نوع مداخلهای میپردازد« :رعایت دقيق کشورها
درخصوص تعهدشان به عدم مداخله در امور کشورهای دیگر ،شرط اساسی برای تضمين همزیستی مسالمت-
آميز کشورهاست ،زیرا هر نوع مداخلهای نه تنها روح و نص منشور را نقض میکند ،بلکه منجر به ایجاد
وضعيتی میشود که صلح و امنيت بينالمللی را نيز به مخاطره میاندازد» .دیوان بينالمللی دادگستری نيز
در رویه قضایی خود ،موضوع توسل به زور و مداخله در امور دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داده و آن را
به هر شکل و صورتی که باشد ،ممنوع دانسته است .دیوان در قضيه کانال کورفو ( )1949در پاسخ به ادعای
دولت انگليس مبنی بر اینکه اقدام این کشور در جمعآوری مينهای رها شده توسط دولت آلبانی در کورفو،
با هدف کاهش خطر درگيری بوده است ،این اقدام را واجد جنبههای مداخلهگرانه دانسته و این مداخله را
مشروع ندانسته است (صفایی .)18: 1389،دیوان دادگستری نيز در قضيه فعاليتهای نظامی و شبهنظامی
ایاالت متحده آمریکا عليه نيکاراگوئه ،در سال  1986درخصوص اصل عدم مداخله چنين رأی داده است:
" اصل عدم مداخله ،متضمن حق هر کشور مستقل برای انجام امور داخلی خود بدون مداخله خارجی است".
دیوان در ادامه اعالم میکند کاربرد زور نمیتوانست روش مناسبی برای نظارت یا تأمين چنين احترام
نيکاراگوئه به حقوق بشر باشد .حمایت از حقوق بشر نمیتواند با مينگذاری بنادر ،تخریب تأسيسات نفتی،
آموزش ،تسليح و تجهيز نيروهای مخالف ،سازگار باشد (جوانشيری.)311 :1387،
در همين رابطه ،تعدادی از کشورها به منظور محکوم کردن هرگونه اقدام نظامی دولتهای قدرتطلب عليه
کشورهای دیگر ،پيشنهاد دادند؛ پيگيری این مهم بعنوان یک عمل جنایی در صالحيت دیوان بينالمللی
دادگستری گنجانده شود ،ليکن در اجرایی شدن این پيشنهاد ميان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در
حال توسعه ،تضاد آرا بوجود آمد بطوریکه کشورهای توسعه یافته بویژه آمریکا با توسل به بند دو ماده پنجم
اساسنامه این دیوان ،مدعی شدند دیوان بينالمللی دادگستری زمانی در مورد این جنایت میتواند اعمال
صالحيت کند که این جرم تعریف شده باشد .فلذا مخالفت خود را با قرارگرفتن عمل تجاوز در ليست جنایات
حقوقی که مشمول صالحيت دیوان بينالمللی دادگستری میگردید اعالم داشتند .این در حالی بود که
کشورهای در حال توسعه به شدت از این پيشنهاد دفاع میکردند .شاید یکی از دالیل اصلی کشورهای در

 1قطعنامه «اصول حقوق بين الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بين کشورها براساس منشور ملل متحد» مصوب سال 1971
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
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حال توسعه از لحاظ نمودن تجاوز بعنوان جنایت این بود که این جرم از زمان جامعه بينالملل مورد توجه
قرار گرفته بود و در ابتدای کار سازمان ملل متحد نيز از جمله اقداماتی بود که براساس منشور ملل متحد،
بعنوان خطر عظيم برای صلح و امنيت بينالمللی به حساب میآمد .به هر حال ،جهت اثبات مجرمانه بودن
تجاوز میبایست تعریف دقيقی از این جنایت به عمل میآمد .با پيگيریهای زیاد کشورها و طرح آن در
مجمع عمومی سازمان ملل ،نهایت ًا این مجمع در تاریخ  14دسامبر سال  ،1974قطعنامه  3314خود را در
راستای تعریف جامع از تجاوز به تصویب رساند .در این قطعنامه در پاسخ به این سوال که معيارهای تشخيص
تجاوز چيست آمده است« :پيشدستی یک دولت در کاربرد نيروی مسلح مغایر با منشور ،نشانه اوليه اقدامی
تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد»1.همچنين ماده یک این قطعنامه در تعریف از تجاوز میگوید« :کاربرد زور
عليه تماميت ارضی و حاکميت سياسی هر دولت ،تجاوز به حساب میآید» 2.براساس ماده سوم این قطعنامه،
چندین عمل در حکم تجاوز میباشند که عبارتند از؛ هجوم یا حمله ،اشغال یا ضميمه کردن سرزمين یا
بخشی از سرزمين یک دولت ،بمباران ،محاصره ،کاربرد نيروی نظامی در سرزمين یک دولت ،به شکلی که در
موافقتنامهای مشخص نيامده باشد ،اعزام گروههای مسلح منظم یا نامنظم توسط یک دولت یا به نام یک
دولت ،برای انجام اعمال شدید نظامی بر ضد یک دولت دیگر ،یا مداخله در انجام چنين اعمالی (بيگ-
12

زاده.)318 :1372،
البته تعریف مزبور در قالب رهنمود و توصيهای بود که میتوانست بعنوان ابزاری اختياری در دسترس شورای
امنيت جهت احراز اقدامات تجاوزکارانه برمبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار
گيرد .این قطعنامه با وجود اختالفات و نگرشهای متفاوت بعضی از دولتها و نهادها نسبت به تعریف تجاوز
و موارد احصایی آن ،هم اکنون مهمترین ابزار شناسایی اعمال تجاوزکارانه است که میتواند متضمن مسئوليت
بينالمللی برای دولتهای متخلف باشد .ضيایی بيگدلی درباره اصل منع توسل به زور و تجاوز مینویسد:
"امروزه در حقوق بينالملل ،قواعد حقوقی بنيادین و برتری نيز وجود دارند که از آنها به «قواعد آمره» تعبير
میکنند .این قواعد ،در سلسله مراتب قواعد حقوق بينالملل ،در رأس قرار گرفته و هر قاعده دیگری که مغایر
با آنها باشد ،بیاعتبار محسوب میگردد و در مواردی موجبات مسئوليت بينالمللی متخلف را فراهم میآورد
از جمله اصولی که بعنوان قاعده آمره ،مورد پذیرش جامعه بينالمللی قرار گرفته عبارتند از :اصل منع توسل
به زور (تحریم جنگ) ،اصل ممنوعيت تجاوز ،اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود ،اصل احترام به
حاکميت ،استقالل و تماميت ارضی کشورها (ضيائی بيگدلی (ب) .)162 - 167 :1381،آلن پله3نيز در این

 1قطعنامه  3314مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه چهاردهم دسامبر سال 1974
 2ماده یکم قطعنامه فوقالذکر
Alain Pellet
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رابطه مینویسد :جامعه بينالمللی در سطح معيارگر توانسته است همه برد حقوقی مطلوب را به اصل نخست
ارزانی دارد ،درحاليکه این اصل را به صورت یک قاعده بنيادین ،اگر نگوئيم قاعده امری درآورده است ،اما در
تعيين وسایلی که باید رعایت آن را زیر نظر بگيرد موفقيت کمتری داشته است .گرچه اجرای حقوقی این
اصل ،رو به پيشرفت دارد اما از لحاظ فنی و سياسی با کاستیهایی مواجه است .بنابراین تا هنگامی که فقط
وسایل و ابزار عملی ویژه دولتها به حساب آورده میشوند و حقوق بينالملل بکارگيری آنها را مجاز میداند،
امکان توسل به زور همچنان واقعی است .بنابراین ،آنچه از جهت اصل منع توسل به زور و رابطه زور و حقوق
میتوان گفت ،آن است که حقوق بينالملل نوین ،اصل در روابط دولتها را بر برابری دولتها قرار داده و
کاربرد زور را بسيار محدود نموده است .ممنوعيت تهدید یا استفاده از زور در روابط بينالملل ،یک قاعده
شناخته شده حقوق بينالملل میباشد که برای همه دولتها ،خواه عضو ملل متحد باشند یا نباشند ،الزم-
االتباع است .قاعده مندرج در بند چهار ماده دوم منشور ،در اعالميه «اصول حقوق بينالملل درباره روابط
دوستانه و همکاری بين دولتها مطابق با منشور ملل متحد» مصوب سال  1970مجمع عمومی سازمان ملل،
بيشتر تشریح شده است .اعالميه مزبور ،به انواع معينی از تهدید یا توسل به زور اشاره میکند که از جمله
عبارتند از :جنگهای تجاوزکارانه ،تبليغ برای جنگهای تجاوزکارانه ،تهدید یا توسل به زور برای نقض مرزهای
بينالمللی یا خطوط تعيين حدود بينالمللی و تصرف قلمرو خارجی با تهدید یا استفاده از زور .بر این اساس،
ممنوعيت کاربرد توسل به زور مطابق منشور ،نه تنها جنگ ،بلکه «تهدید به استفاده از زور» را نيز در بر
میگيرد .مشهورترین نوع صریح تهدید ،دادن ضرباالجل یا اتمام حجت (التيماتوم) است که به موجب آن،
اعالميهای رسمی خطاب به دولت دیگر صادر شده و از آن دولت خواسته میشود که در عرض مدت معينی
(معموالً  24یا  48ساعت) ،تقاضای مطروحه را بپذیرد؛ در غير این صورت ،آماده شروع جنگ یا اقدام قهری
مسلحانه باشد (بوسچک و دیگران.)480 :1375،
براساس منشور ،تنها مرجع صالحيتدار برای استفاده از زور ،شورای امنيت سازمان ملل متحد شناخته شده
است و این شورا است که مطابق فصل هفتم منشور ،صالحيت احراز این موضوع راکه رفتار چه کشوری تهدید
کننده صلح و امنيت بينالمللی است را دارا میباشد .این شورا ،پس از آنکه رفتار یک کشور را تهدید کننده
صلح و امنيت بين المللی دانست ،ابتدا براساس فصل ششم منشور ،توصيه میکند که با روشهای مسالمت-
آميز ،موضوع فيصله یابد و چنانچه آن رفتار همچنان تهدید کننده و یا ناقض صلح و امنيت بينالمللی باشد،
براساس فصل هفتم منشور ،تصميم میگيرد که از زور استفاده نماید و از آنجا که سازمان ملل فاقد نيروی
نظامی است ،کشورهای عضو ،طی موافقنامهای ،در این امر به سازمان مساعدت میکنند .ولی از آنجائيکه
ایاالت متحده آمریکا و همپيمانانش به دنبال فرصتی برای فشار آوردن بر رقبای خود میباشند در نحوه اجرا
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قطعنامههای شورا برحسب منافع خود عمل میکند .مقتدر در این رابطه مینویسد" :شورای امنيت در جریان
حمله عراق به کویت ،به نيروهای ائتالف این امکان را داد تا جهت مقابله با تجاوزگر به کمک کویت بشتابند
و پس از عقبنشينی عراق ،قطعنامههای بعدی این شورا ،هرکدام به صورت جداگانه ،مجوز اقدامات بعدی در
عراق بود .بنابراین ،برقراری «پناهگاه امن» در کردستان عراق و منطقه پرواز ممنوعه در جنوب و نيز خلع
سالح شيميایی و ميکروبی عراق ،براساس قطعنامههای مستقل صورت گرفته است (مقتدر،پيشين.)140 :
براساس منشور ملل متحد ،این شورای امنيت است که بعنوان نماینده جامعه بينالمللی ،مسئوليت اجرای
بند چهار ماده دوم را برعهده دارد و همين رکن است که وقوع تهدید عليه صلح ،نقض صلح و تجاوز را برعهده
داشته (ماده  39منشور) و میتواند برای برقراری صلح و امنيت بينالمللی در صورت لزوم ،به زور متوسل
شود (ماده  .)42بر این اساس ،مسلم است که عمل تجاوز و بطورکلی توسل به زور ،چنانچه منطبق با مقررات
منشور ملل متحد و قطعنامه تعریف تجاوز (مصوب  1974مجمع عمومی ملل متحد) صورت گرفته باشد
جنایت بينالمللی است( .ضيایی بيگدلی(الف) .)261 :1379،بنابراین؛ حمله نظامی دولتهای آمریکا و انگليس
به سرزمين عراق و یا هر کشور دیگری به دليل عدم مجوز شورای امنيت و نادیده گرفتن مخالفت جامعه
بينالمللی ،جنگی تجاوزکارانه قلمداد میگردد .به دليل اینکه اقدام نظامی دولتهای آمریکا و انگليس ،نقض
14

صریح اصل ممنوعيت توسل به زو ر بوده و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی بوده است .البته دولت آمریکا در این
اقدام و اقدامهای مشابه دیگر برای فرار از مسئوليت ناشی از تجاوز به عراق و پشتيبانی به تجاوز دیگر
سرزمينها ،به یکی از شرایط رافع مسئوليت یعنی دفاع مشروع استناد کرده و میکند .در این رابطه برانلی
در تعریف مفهوم دفاع مشروع معتقد است« :دفاع مشروع بازدارنده یا به عبارتی «دفاع مشروع خود تحدیدی»
به مفهوم ذاتی آن ،در یک سيستم حقوقی خاص ،این است که سيستم باید بعنوان یک قاعده کلی ،ممنوعيت
کلی کاربرد زور توسط تابعان خصوصی را پيشبينی کند و کاربرد زور را تنها در مواردی که صرف ًا اهداف
تدافعی دارد و یا به عبارت دیگر در مواردی که کاربرد زور به صورت مقاومت در برابر حمله دیگری میباشد،
تجویز نماید .البته براساس منشور ملل متحد ،کاربرد زور حتی برای اهداف صرفاً دفاعی نيز بعنوان قاعده کلی
پذیرفته نشده است بلکه تنها بعنوان استثنا بر قاعدهای میباشد که براساس آن یک نهاد مرکزی برکاربرد زور
جهت تضمين احترام همه نسبت به تماميت ارضی دیگران ،صالحيت انحصاری یا انحصاری واقعی دارد .فقط
در اوضاع واحوال خاصی که کاربرد زور به وسيله کارگزاریهای نهاد مرکزی برای حمایت فوری و کارای تابعی
که مورد حمله قرار گرفته مقدور نباشد ،استفاده از زور در مقام دفاع مشروعيت دارد» (برانلی.)244 :1383،
بنابراین؛ این ادعای آمریکا در چارچوب حقوق بينالملل ،قابل بحث و بررسی است.
در این رابطه مقتدر معتقد است :حق استفاده از زور در مواردی که فقط بيم تجاوز میرود یا هنگامی که
خطر جنبه خشونت آميز و قاهره ندارد و یا برای حفظ منافعی به جزء حفظ تماميت سرزمينی است ،مجاز
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نمیباشد (مقتدر،پيشين .)134 :این نکته را باید خاطرنشان کرد که نظریه غالب تا قبل از حوادث  11سپتامبر
 2001تفسير ماده  51منشور در مفهوم مضيق آن و قائل شدن حق دفاع مشروع برای کشورها در صورت
تحقق پيششرط وقوع حمله مسلحانه بوده است و رأی مورخه  1986دیوان بينالمللی دادگستری در قضيه
نيکاراگوئه ،موید این امر است .در این رأی ،دیوان نه تنها پيش شرط حمله مسلحانه را در استناد به دفاع
مشروع نياز میداند بلکه استفاده از زور در شدیدترین حالت را بعنوان حمله مسلحانهای که به کشور مورد
حمله ،اجازه استناد به دفاع مشروع را میدهد میداند .اما حوادث  11سپتامبر  ،2001سبب توجه بيشتر به
حق دفاع مشروع در مفهوم توسعه یافته آن شده است .به این صورت که پس از وقوع حمالت و در حاليکه
حمالت متوقف شده بود ،شورای امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامههای  1368و  1373حق دفاع مشروع
را برای آمریکا در مقابل حمالت تروریستی صورت گرفته قائل میشود .با صدور این قطعنامهها و متعاقب آن
حمله آمریکا به افغانستان ،مفهوم حق دفاع مشروع و شرایط اعمال این حق به چالش کشيده شد و تفسير
موسع از حق دفاع مشروع که تا آن زمان حرکتی آرام داشت ،سرعت چشمگيری به خود گرفت بطوریکه
آمریکا و همپيمانانشان بعد از آن در هر اقدام نظامی خود عليه کشورهای دیگر به این حق استناد کرده و
حمالت و تجاوزات خود را قانونی و در دفاع از خود ناميدند .به عبارت دیگر حق دفاع مشروع به مجوزی
تبدیل شد که مجریان آن در سایه این حق ،تهدیدات خود را به شکل قانونی درآوردند .بنابراین کامالً روشن
است هر اقدامی برخالف رأی منشور ولو در قالب شورای امنيت و توسط عوامل آن شورا انجام گيرد تبدیل
به خطر و تهدیدی عليه صلح و امنيت بينالمللی خواهد گردید.
-2-1

نسلکشی1

یکی دیگر از اقداماتی که صلح و امنيت بينالمللی را تهدید میکند اقدام به نسلکشی و از بين بردن انسانهای
بيگناه یک سرزمين میباشد که در حقوق بينالملل کامالً نهی شده است و مرتکبين به آن ،از جمله
جنایتکاران جنگی محسوب میشوند که براساس منشور ملل متحد و رای دیوان بينالمللی دادگستری باید
با آنها برخورد شود .ماده  6کنوانسيون  1948در مورد جنایت نسلکشی مقرر نموده است :اشخاص متهم به
نسلکشی یا هریک از اعمال دیگری که در ماده  3آمده است ،باید از سوی دادگاه صالحيتدار دولتی که جرم
در قلمرو آن ارتکاب یافته است ،یا دادگاه کيفری بينالمللی صالحيتداری که دولتهای متعاهد صالحيت
آن را پذیرفتهاند ،مورد محاکمه قرار گيرند (قرباننيا .)443-444 :1390،فجایعی مانند بمباران اتمی
هيروشيما ،حمله شيميایی به حلبچه ،نسلکشی ارامنه ،سودان ،یوگسالوی ،رواندا ،سيرالئون ،ليبی و اخيرا

Genosid
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قتلعام مردم بی دفاع غزه توسط نظاميان اشغالگر قدس ،حمایت و پشتيبانی از حمالت ائتالف سعودی به
یمن ،سوریه و  ...نمونههای بارزی از این جنایت میباشند .البته در اینگونه جنایات که به جنایت ژنوساید نيز
معروف است افراد و گروه مخالف و معارض مورد هدف جانی میباشند و نه یک فرد خاص .جنایت ژنوساید
در صورتی تحقق مییابد که مرتکب ،نابودی خود گروه را در نظر داشته باشد و اقدام وی منصرف از نابودی
یا اذیت و آزار شخص قربانی باشد (عزیزی.)11 :1386،
ماده  6اساسنامه دیوان کيفری بينالمللی اشعار میدارد" ،منظور از جنایت نسلکشی یکی از اعمال مشروح
زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب مییابد:
الف) قتل اعضای گروه؛ ب) ایراد آسيب شدید نسبت به تماميت جسمی یا روحی اعضای گروه؛ ج) قرار دادن
عمدی گروه در شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی جسمی کامل یا بخشی از گروه شود؛ د) اقداماتی
به منظور جلوگيری از تولد در گروه؛ هـ) انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر (آلحبيب." )41 :1378،
پس از جنگ جهانی دوم و با تشکيل سازمان ملل در  1945و تدوین اساسنامه آن در  19فصل و  111ماده،
توجه سيستماتيک به نسلکشی یا ژنوساید و لزوم احترام به حقوق بشر در ميان اعضا گسترش یافت .و حتی
برخی از نویسندگان ،قواعد مربوط به حمایت از انسان و حقوق انسانی او را به مثابه قانون اساسی حقوق
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بينالملل تفسير کرده و آنها را در رأس قواعد حقوق بينالملل قرار میدهند 1.متعاقب آن سازمان ملل متحد
در  9دسامبر  1948کنوانسيون جلوگيری و سرکوب جنایت نسلکشی را به تصویب رساند (همان.)39 ،
عليرغم تاکيد منشور ملل متحد بر رعایت حقوق بشر توسط اعضا سازمان ملل متحد و پرهيز آنها از هرگونه
اقدامی که منجر به نسلکشی شود ،متاسفانه در سالهای اخير شاهد برخی وقایع هستيم که نشانگر عدم
رعایت این تعهد توسط برخی از اعضای اصلی شورای امنيت سازمان ملل متحد نظير؛ ایاالت متحده آمریکا
که با حمایت مستقيم و غيرمستقيم آن شورا همراه است میباشيم .نظير اقدامات آمریکا عليه مردم بیدفاع
افغانستان و یا اقدامات دولت اسرائيل عليه مردم بیدفاع غزه و یا حمایت و پشتيبانی آمریکا و متحدینش به
حمالت ائتالف سعودی در یمن و سوریه.
در رابطه با اقدامات اسرائيل عليه مردم بیدفاع غزه ،که با حمایت آشکار آمریکا صورت میگيرد .باید
خاطرنشان ساخت که این دولت ،ضمن ارتکاب جنایات عليه صلح ،به دليل نقض صلح و شروع جنگ
تجاوزکارانه ،مرتکب جنایات عليه بشریت و جنایات جنگی شده است که این امر در گزارش سازمانهای
بينالمللی به ویژه در گزارش کميته حقيقتیاب سازمان ملل متحد به ریاست «گلدستون» اثبات شده است.
براساس اعالم سایت اینترنتی الجزیره ،به موجب این گزارش  574صفحهایی ،عمليات نظامی اسرائيل که در
1

رجوع شود به قطعنامه ( 260 Aااا) مجمع عمومی مورخه  9دسامبر 1948
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 27دسامبر  2008آغاز شد ،ملت فلسطين در نوار غزه را بطورکامل از سوی اسرائيل هدف قرار داد .همچنين
گلدستون در گزارش خود ادامه تحریم نوار غزه و بسته بودن گذرگاهها را مجازات دسته جمعی در حد جنایات
ضدبشری توصيف کرد .رئيس کميته حقيقتیاب به شورای امنيت توصيه کرد از اختيارات خود براساس فصل
هفت منشور سازمان ملل استفاده کند و اسرائيل را ملزم به انجام تحقيقات بينالمللی شفاف درخصوص
جنایتهایی بکند که بنابر توصيف این کميته جنایتهای ضدانسانی است .در این گزارش همچنين به انجام
تحقيقات برای دولت نوار غزه نيز توصيه مشابه شده و خواسته شده است که این مساله بطورکلی به دادگاه
جنایی بين المللی محول شود .براساس این گزارش ،اسرائيل قوانين انسانی بينالمللی را در طول جنگ نوار
غزه زیر پا گذاشته است و احتياطهای الزم را که در قوانين بينالمللی درخصوص عدم هدف قرار دادن افراد
بی گناه مطرح شده ،رعایت نکرده است .براساس این گزارش ،استفاده از فسفر سفيد برای حمله به
ساختمانهای آژانس امدادرسانی به آوارگان (آنروا) و هدف قرار دادن عمدی بيمارستان القدس با فسفر سفيد
و حمله به بيمارستان الوفاء ،نقض قوانين بينالمللی انسانی است .عالیپور مینویسد" :آنچه در غزه رخ داد،
نشان از شکستن سنجهها و پيمانهای بينالمللی داشت ،بگونهای که خبرنگاران بی.بی.سی در غزه گزارش
دادند که یک مسجد در شهر بيت لهيا ،واقع در شمال نوار غزه ،در زمان برگزاری نماز مغرب توسط هواپيماهای
اسرائيل بمباران شده است .منابع درمانی از کشته شدن حداقل  13نفر و زخمی شدن بيش از  20نفر در این
حمله خبر دادهاند که در بين قربانيان ،زنان و کودکان نيز مشاهده شدهاند .حتی دانشگاه آمریکایی بيت لهيا
هم هدف قرار گرفته و تخریب شده ،نگهبان دانشگاه هم در این حمله کشته شده است (عالیپور:1389،
 .)195قاضی ریچارد گلدستون رئيس هيأت تحقيق در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در شهر نيویورک
اظهار داشت ما به این نتيجه رسيدهایم که براساس حقایق کشف شده ،مدارک محکمی دال بر نقض جدی و
مکرر حقوق بين الملل هم حقوق بشردوستانه و قانون حقوق بشر به وسيله اسرائيل طی عمليات نظامی در
غزه صورت گرفته است .عليرغم تمامی اقدامات ضد حقوق بشری و بينالمللی که دولت اسرائيل در حق ملت
فلسطين و نيز ائتالف سعودی در یمن و سوریه مرتکب شده است ،این دولت آمریکا که به جای محکوم کردن
این جنایتها ،به حمایت آشکار و رسمی خود از این رژیمها اصرار نموده و عالوه بر حمایت و پشتيبانی از
اینگونه جنایات ،در شورای امنيت که بازوی اصلی و اجرایی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت
بينالمللی است بعنوان عضو دائم آن شورا ،آشکارا در برابر صدور قطعنامه عليه دولت اسرائيل و عربستان ،از
حق وتو خود استفاده میکند .و این خود نمایانگر تهدیدی است بر صلح و امنيت بينالمللی که باید مجامع
حقوقی بين المللی و اعضا سازمان ملل متحد ،خطر را جدی گرفته و تالشهای خود را برای جلوگيری از
تکرار مجدد آن بعمل آورند.
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 -3-1ترور
عمليات ترور و حذف فيزیکی افراد نيز در حقوق بين الملل از جمله اقدامات تهدیدآميز دیگری برای صلح و
امنيت بينالمللی شناخته شده است ،این موضوع از چنان اهميتی برخوردار است که در گزارش هيات بلندپایه
سازمان ملل متحد که در دسامبر سال  2004تهيه و در اختيار اعضا سازمان قرار گرفت ،آمده است« 1:تروریسم
در کنار دیگر موضوعات مانند فقر ،بيماریهای واگيردار ،انحطاط محيط زیست ،جنگ و خشونت ميان دولتها
و جنایات سازمانیافته فراملی ،از عواملی میباشد که عالوه بر اینکه امنيت انسانی را به مخاطره میاندازد ،به
امنيت کشورها نيز خدشه وارد میآورد» (روزنامه اعتماد .)1388 ،این گزارش در ادامه ،تروریسم را تهدیدی
میداند که قلب منشور ملل متحد را مورد حمله قرار میدهد .هيأت عالیرتبه منتخب دبيرکل سازمان ملل
در رابطه با تروریسم و هدایت یکپارچه مبارزه جهانی عليه همه اشکال این پدیده ،ضمن بزرگنمائی آن ،به
ضرورت اوليه «تعریف مشترک» از تروریسم پرداخته است .در این گزارش با تأکيد بر عناصر و مفاد
کنوانسيونهای بينالمللی (از جمله پروتکل ژنو) ،اصول حقوق بينالمللی و قطعنامه  1566شورای امنيت در
سال  2004ميالدی ،تعریفی هنجاری از تروریسم به شرح ذیل را پيشنهاد کرده است« :تروریسم به هرگونه
عملی اطالق میشود که قصد آن قتل یا جرح غيرنظاميان و یا افراد غير رزمنده باشد ،به شرطی که هدف
 18چنين اقدامی به لحاظ ماهيتی و یا شرایط حاکم بر آن ،ارعاب مردم و یا وادار کردن یک دولت و یا یک
سازمان بين المللی به انجام یک عمل و یا اجتناب از انجام آن عمل باشد» (همان) .به گفته پطروس غالی
دبيرکل پيشين ملل متحد ،تروریستها به بازیگرانی بينالمللی مبدل شدهاند .هيچ منطقه ،دولت ،ملت یا
شخصی از اقدامات آنها مصون نمیماند .تروریستها از خارج آموزش میبينند ،دستور میگيرند و سالح
دریافت می کنند و پس از ارتکاب عمل مجرمانه خود به خارج پناه میبرند .آنها در گریختن از منفذهای
موجود در سيستم همکاری بينالمللی که برای تعقيب و مجازاتشان برپا شده است ،تبحر یافتهاند (زمانی و
منصوری الریجانی.)328: 1378،
شاملو نيز در رابطه با ساختار تشکيالتی حاکم بر جرائم تروریستی مینویسد" :تروریسم را میتوان خشونتی
سازمان یافته ،عليه انسانها و نهادهای اجتماعی به منظور تغيير نظم حاکم تلقی کرد .اعمال تروریستی غالب ًا
از پشتوانه فلسفی ،ایدئولوژیکی ،نژادی ،اجتماعی ،فرهنگ ی و اخالقی برخوردار است که درصدد تغيير نظم
 1در سال  2003دبيرکل وقت سازمان ملل 16 ،نفر از افراد مجرب و برجسته از نقاط مختلف جهان را مأمور کرد تا تهدیدهای
جاری عليه صلح و امنيت بينالمللی را بررسی کنند ،این هيأت سرانجام گزارش  109صفحهای خود را مشتمل بر  101پيشنهاد
برای برخورد با چالشها و تهدیداتهای امنيتی جدید و قدیم و نيز در زمينه تدوین منشور دوم ملل متحد با لحاظ تغييرات ماهوی
و ساختاری عميق در روز  12آذر ماه  1383منتشر کرد.
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حاکم میباشد (شاملو .)131 :1380،همانگونه که اشاره شد برداشتهای متفاوتی از ترور و اعمال تروریستی
در بين کشورها مطرح بوده و میباشد بطوریکه این طرز تلقیها از ترور ،باعث شده است نوع رفتارها با این
مقوله ،مشکالتی را برای برخورد صحيح با تروریستهای واقعی به وجود آورد (شریعت باقری .)47: 1380،در
این رابطه روزنامه انگليسی «ایندی پندنت» مینویسد« :جمال معروف» ،رهبر گروه النصره با کمک سازمان
سيا و دستگاه اطالعاتی قطر و عربستان سعودی ،حلقه پنهانی داعش بوده که از دل اپوزیسيون سوریه شکل
گرفت .که خود این اقدام ،از جمله نگرانی کشورهای دیگر در تهدید صلح و امنيت بينالمللی به شمار میرود.
در مقابل ،کشورهای در حال توسعه ،معتقدند هرگونه اقدام اینگونه نهضتها (فلسطين و  )...جهت رهایی از
اشغال و استعمار ،نوعی اعاده حق و دفاع از حقوق خود بوده و در راستای بند یک ماده اول منشور تعریف
میگردد و در صورت اقدام به قتل متجاوزگران ،اقدام آنها در حکم دفاع از خود و خاک خود بوده و جزء
اعمال تروریستی محسوب نمیشود .این گروه معتقدند جهت تحقق این امر و رهایی آنها از دست ستمگران
و  ...باید به آنها مساعدت شود .در این رابطه به نقل از مصفا آمده است :در ماده  7قطعنامه تعریف تجاوز
 1974قيد شده است؛ به حق ملتها ،بویژه ملتهای زیر سلطه رژیمهای استعماری و نژادپرست یا دیگر
شکلهای تسلط بيگانه ،که به زور از حق تعيين سرنوشت ،آزادی ،و استقالل ناشی از منشور ،محروم شدهاند
و اعالميه اصول حقوق بينالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری ميان ملتها طبق منشور ملل متحد ،به
آن اشاره کرده است ،و نيز به حق این ملتها برای مبارزه در راه رسيدن به آن هدفها و درخواست و دریافت
پشتيبانی طبق اصول منشور ملل متحد مطابق با اعالميه باال ،هيچ نکتهای در این تعریف ،بویژه ماده  3نباید
لطمهای وارد آورد (حيدری.)96-95: 1376،
این در حاليست که کشور آمریکا و همپيمانان آن کشور ،مخالف این دیدگاه بوده و معتقدند ،نهضتهایی
مثل نهضت آزادیبخش فلسطين و  ...در زمره گروههای تروریستی بوده و حاميان آنها نيز در ردیف دولتهای
تروریستی قرار دارند 1،فلذا ضمن محکوم کردن اقدامات نهضتها ی جهادی و مساعدت کشورهای دیگر به
این گروهها ،معتقدند که مجامع بينالمللی و حتی اعضای سازمان ملل متحد باید در برابر اقدامات این گروهها
بر عليه دولت آن کشور ،در قالب ماده  51منشور ،حمایتهای الزم را به عمل آورند .در این راب ممتاز نيز
معتقد است :قطعنامه  2526مورخه  24اکتبر  1970مجمع عمومی سازمان ملل در این رابطه به صراحت
اعالم میدارد :کمک نظامی دولتها به نهضتهای رهاییبخش که برای رهایی از یوغ استعمار به زور متوسل

 1سياست گفتمان مبارزه با تروریسم آمریکا پس از حادثه یازدهم سپتامبر در گنگره ایاالت متحده به تصویب رسيد و براساس آن
چندین کشور از جمله ج .ا .ایران ،سوریه ،ليبی و  ...جزء ليست کشورهای حامی تروریست قرار گرفتند.
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شدهاند منع نشده و دولتی که به این ترتيب با نهضتها درگير شده است نمیتواند به ماده  51منشور یعنی
دفاع مشروع متوسل شود .به عبارت دیگر توسل به زور برای رهایی سرزمينها از یوغ استعمار مغایر با حقوق
بينالملل تلقی نمیشود (ممتاز(الف) .)34 :1380،یکی از دالیل مستند حقوقی که میتوان از طریق آن،
اقدامات گروههای رهایی بخش را قانونی دانست اشاره پروتکل الحاقی شماره یک به چهار کنوانسيون 1949
ژنو ،تحت عنوان حقوق درگيریهای مسلحانه میباشد .در این پروتکل آمده است :درگيریهایی که این
نهضتها یا این ملتها یعنی ملتهای تحت یوغ استعمار ،اشغال بيگانه و نهضتهایی که با دولتهای
نژادپرست در ستيز هستند ،دارند ،در حکم مخاصمات مسلحانه بينالمللی میباشد .به این معنی که حمایتی
که کنوانسيونهای چهارگانه ،برای نيروهای مسلح درگير ،یا جمعيت غيرنظامی و اسرای جنگی در نظر گرفته،
به این نهضتها و افرادی که در این نهضتها فعاليت دارند تسری میدهد .به عبارت دیگر "نهضتهایی که
افرادشان در حين مبارزه مسلحانه دستگير میشوند با این افراد باید براساس کنوانسيون سوم ژنو 1949
درخصوص اسرای جنگی رفتار بشود .یعن ی اسير به هيچ وجه بعنوان یاغی یا شورشی تلقی نخواهد شد و از
حمایتهای پيشبينی شده در این کنوانسيونها و پروتکل بهرهمند خواهد بود" (همان .)35 ،بنابراین باتوجه
به موارد فوق ،اقدامات افراد و گروههایی از مردم که در قالب بند یک ماده اول منشور ،جهت آزادسازی
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سرزمين خود از دست اشغالگران و یا استعمارگران و حکومتهای دستنشانده انجام میدهند براساس حقوق
بينالملل ،در حکم اعمال جنایتکارانه نبوده و نمیتوان آن را تقبيح کرد یا تروریستی دانست .البته باید
خاطرنشان ساخت این گروهها براساس قوانين موجود در مخاصمات مسلحانه بينالمللی باید قواعدی را رعایت
بکنند .ليکن نکته مهمی که در این نوشتار بر آن تاکيد میگردد نحوه برخورد مجامع بينالمللی و کشورها از
این طيف افراد میباشد که در نوع خود میتواند حقوقی را برای این نهضتها و اقداماتی را که اعضای سازمان
ملل بعنوان کمک به این گروهها انجام میدهند مشخص و تبيين نماید.
البته همانگونه که پيشتر اعالم شد ،ایاالت متحده آمریکا در برخوردهای گزینشی خود حرکتهای مردمی
فلسطين ،بحرین ،مصر ،عربستان و  ...را حرکتهای تروریستی قلمداد نموده و ماده  51را نه تنها درباره آنها
اجرایی نمیداند بلکه از دولتهای مستبد و ضد مردمی آنها حمایت میکند .در مقابل در کشورهایی نظير
سوریه و  ...ماده  51را اجرائی دانسته و معارضان و مخالفان دولت را حمایت کرده و برعليه دولت قانونی
کشور ،آنها را مسلح میکند .نظير حمایتی که اخيراً از مخالفان حکومت قانونی کشور سوریه بعمل آورده
است .البته باید خاطرنشان ساخت برای آمریکا ،سرنگونی اسد و جایگزینی وی با فردی غربگرا ،بخشی از
اهداف بزرگتر یعنی امنيت اسرائيل در منطقه ،انقطاع در محور مقاومت و تضعيف ایران است (سالنمای امنيت
ملی .)568: 1392،به عبارتی ،دولتمردان آمریکایی زمانی از قواعد بينالمللی حمایت و دفاع میکنند که
قواعد مزبور ،منافع آنها را تأمين کند .لذا زمانی که منافع آنها در کشوری و یا منطقهای از جهان به خطر
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می افتد .دولتمردان این کشور باتوجه به تسلطی که به شورای امنيت دارند از موقعيت خود کمال سوءاستفاده
را بعمل آورده و قواعد بينالملل را در موارد متعدد به نوع دیگری تفسير و تعریف میکنند .از طرفی ایجاد و
حمایت گروههایی نظير جنداله و یا گروه عبدالمالک ریگی و  ،...توسط آمریکا با هدف ناامن کردن و یا ناامن
نشان دادن منطقه خاورميانه و رهبری وتغذیه مالی این گروهها و تشویق آنها بر مبارزه و مخالفت با
حکومتهای مردمی و مشروع و حتی طراحی عملياتهای ایذایی و ترور شخصيتها و رهبران مردمی توسط
این گروهها  ،به منظور دخالت در امور داخلی این کشورها و نيز حذف دولتهای مخالف خود از جمله ایران
با شعار مبارزه با تروریست و در قالب قطعنامههای شورای امنيت درصدد تحقق اهداف خود در منطقه
میباشند.
 -4-1گسترش سالحهای هستهای و کشتار جمعی
استفاده از علوم هستهای و اتمی در ابعاد نظامی و تسليحاتی نيز یکی از پارامترهایی است که توسط مجامع
بينالملل منع شده و اشاعه و عملياتی کردن آن بعنوان تهدید جدی عليه صلح و امنيت جهانی قلمداد
گردیده است .شواهد تاریخی نشان میدهد استفاده از این سالح توسط آمریکا در بخشهایی از سرزمين ژاپن
به وقوع پيوسته است .آنچه در هيروشيما و ناکازاکی روی داد فقط قدرت تخریبی دهشتزای این انرژی را
که به صورت یک وسيله انهدامی مهيب ،یعنی سالح هستهای درآمده بود ،نشان نداد بلکه در واقع تهدیدی
را که این سالح متوجه حيات بشری و تمدن او نموده است را نمایان ساخت .به عبارتی ،استفاده از اینگونه
سالحها بر روی مردم بيگناه آثار زیانباری دارد که برای مدتهای مدیدی بر نسلهای بعدی آنها منتقل و
آنها را با عوارض و بيماریهای صعبالعالج درگير میسازد (سليمی ترکمانی .)1388 ،به همين دليل ،پس از
پایان کنفرانس بررسی و تمدید (ان پی تی) در سال  1995تعدادی تحت عنوان «گروههای عمل شهروندی»
که بر روی کاهش و نابودی سالحهای اتمی کار میکردند دور هم جمع شدند و یک جنبش سراسری برای
نابودی سالحهای اتمی به نام نابودی سال  2000را بنيان نهادند که هدف اصلی آن ایجاد پيمانی بود که
طبق آن ،دارندگان سالحهای اتمی موافقت مینمودند که در یک چارچوب زمانی مشخص و تا سال 2000
سالحهای اتمی خود را کاهش دهند .یکی از ابتکارات این گروه ،طرح درخواست یک رأی مشورتی از دیوان
بينالمللی دادگستری در مورد مشروعيت تهدید یا استفاده از سالحهای اتمی بود .قبل از این گروه ،در اولين
کنگره بينالمللی انجمن حقوقدانان عليه سالحهای اتمی ،که در سال  1989در الهه تشکيل شده بود نيز،
موضوع مطرح شد .در بيانيه نهایی این انجمن چنين آمده بود« :استفاده یا تهدید از سالحهای اتمی ،جنایات
جنگی و جنایت عليه بشریت به شمار میآید .به عالوه نقض فاحش سایر عرفها و معاهدات بينالمللی تلقی
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میشود» .در سال  1992این انجمن به همراه پزشکان بينالمللی برای مقابله با جنگ هستهای ،دفتر بينالملل
صلح پروژه دادگاه جهانی را ایجاد نمودند (.)Krieger,1997 :3
فعاليت گروه مزبور برای درخواست رأی مشورتی در ماه می سال  1993به نتيجه رسيد .بطوریکه سازمان
بهداشت جهانی متقاعد شد که از دیوان سوال کند که آیا استفاده از سالح اتمی به وسيله یک دولت در جنگ
و یا درگيریها ی مسلحانه دیگر ،باعث نقض تعهدات آن کشور در چارچوب حقوق بينالملل و اساسنامه
سازمان بهداشت جهانی خواهد بود یا نه؟ به عبارت دیگر باتوجه به آثار و عوارض سوء کاربرد سالحهای
هستهای در جنگ بر مردم و محيط زیست ،آیا این امر در تعارض با حقوق بينالملل نيست؟ (مهدوی.)1375 ،
کشورهای اتمی و در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا اظهار داشتند که دیوان نباید هيچ نظری در این مورد
ابراز دارد چرا که این موضوع را اساساً موضوعی سياسی میدانستند که بایستی توسط ارگان سياسی سازمان
ملل ،نظير شورای امنيت1حلوفصل شود ،همچنين آنان اظهار میداشتند که اگر دیوان تصميم به ارائه یک
نظر مشورتی بگيرد ،بهتر است توجه داشته باشد که تهدید یا استفاده از سالحهای اتمی ضرورتاً در حقوق
بين الملل غيرقانونی شناخته نشده است و این امر بستگی به شرایط تهدید و استفاده از این سالحها دارد
(نسيمفر .)417-418 :1378،از طرف دیگر ،کشورهای غيرهستهای بر ممنوع ساختن آن در حقوق بينالملل
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تاکيد داشتند و معتقد بودند که آسيبهایی که از این طریق به انسانها و محيط زیست وارد میشود همانند
سایر سالحها ،در چارچوب مقررات حقوق بشردوستانه بينالمللی قرار میگيرند .هرچند دیوان از ارائه نظریه
مشورتی به سازمان بهداشت جهانی با این استدالل که سوال این سازمان بعنوان یک سوال حقوقی در حوزه
کاری آن سازمان نمیگنجد خودداری نمود .ليکن در هشتم جوالی  1996در پاسخ به تقاضای مجمع عمومی
سازمان ملل متحد ،نظریه مشورتی خود را صادر نمود .در این نظریه مشورتی ،دیوان به اتفاقآرا پذیرفت که
حقوق بشردوستانه بينالمللی هرگونه تهدید یا استفاده از سالحهای هستهای را نيز در برمیگيرد ولی آرا
دیوان درمورد سوال اساسی که از آن به عمل آمده بود تقسيم شد .دیوان اعالم داشت تهدید یا استفاده از
سالحهای هستهای عموماً برخالف قواعد درگيریهای مسلحانه در حقوق بينالملل و به ویژه مخالف قواعد و
اصول حقوق بشردوستانه بينالمللی است.
دیوان در پاراگراف دوم به این نکته اساسی اشاره کرد که براساس شرایط کنونی بينالمللی و براساس
واقعيتهای موجود ،نمیتواند دقيقاً مشخص نماید که آیا تهدید و یا استفاده از سالحهای اتمی در شرایط

 1شورای امنيت وفق ماده  24منشور ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بينالملل را برعهده دارد .این شورا همچنين برطبق
ماده  26منشور ،مسئول تشکيل سيستمی میباشد که از آن طریق مسابقات تسليحاتی را تحت کنترل قرار میدهد .و براساس
مواد  11و  12منشور از صالحيت عام جهت رسيدگی به موضوعات هستهای از جمله سالحهای هستهای برخوردار میباشد.
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دفاع مشروع که در آن بقا یک کشور در خطر است قانونی است یا غيرقانونی ،لذا در رأی مشورتی خود تهدید
و یا استفاده از سالحهای اتمی را عموماً غيرقانونی دانسته ولی نتيجهگيری ننموده است که آیا استفاده از
سالحهای هستهای در شرایط دفاع مشروع قانونی خواهد بود یا خير؟ کشورهای دارای سالحهای هستهای از
جمله ایاالت متحده ،جهت بهرمندی بالمنازع از این امکانات ،همواره تالش کرده و میکنند تا خود را زیر
چتر شورای امنيت قرار داده و از این طریق با ایجاد دشمنان فرضی برای جهانيان ،نه تنها عملکرد خود را در
توسعه و گسترش ضرادخانههای هستهای و کشتارجمعی توجيه کنند بلکه مانع دست یافتن کشورهای دیگر
به حقوق خود براساس مفاد آژانس انرژی هستهای میشوند .به گزارش خبر آنالین :دولت باراک اوباما رئيس
جمهور وقت ایاالت متحده ،استراتژی جدید هستهای این کشور را در 50

صفحه منتشر کرد

(خبرآنالین ،)1389/01/17،در این راهبرد جدید که در آستانه امضای معاهده کاهش زرادخانه هستهای بين
آمریکا و روسيه و نيز در آستانه تشکيل اجالس بينالمللی امنيت هستهای ( 12و  13آوریل  2010در
واشنگتن) ،منتشر شد ،تغييراتی در استراتژی پيشين هستهای آمریکا اعمال گردید .براساس استراتژی
هستهای پيشين آمریکا که یادگار دوران جنگ سرد است ،تهدید بکارگيری سالحهای هستهای هم بعنوان
ضربه نخست و هم بعنوان عامل بازدارنده مورد توجه بود .به عبارت دیگر در استراتژی قبلی آمریکا که موسوم
به استراتژی هستهای جنگ سرد بود ،تهدید اصلی هستهای از جانب کشورهای رقيبی چون روسيه و چين
محسوب شده و تالش برای ارتقای توان بازدارندگی هستهای و توازن وحشت بعنوان سنگبنای راهبرد
هستهای ایاالت متحده مورد توجه بود .اما در بازنگری جدید در استراتژی هستهای آمریکا ،تهدید گروهها و
سازمانهای تروریستی و کشورهای حامی تروریسم مورد توجه قرار گرفته است .ضمن اینکه به کشورهای
غير اتمی ملتزم و عضو پيمان منع گسترش سالحهای هستهای تضمين داده شده است که آمریکا به هيچ
عنوان عليه آنها از سالحهای هستهای استفاده نخواهد کرد ،در این رابطه دو استثنا از سوی دولت آمریکا
مورد توجه قرار گرفت .ایران و کره شمالی از نظر استراتژی جدید هستهای دولت اوباما ،بعنوان دو کشور
استثنا در این زمينه ذکر شده اند که واشنگتن در قبال این دو کشور هيچ تضمينی درباره عدم بکارگيری
سالحهای هستهای قائل نخواهد بود .بنابراین تهدید صریح و مستقيم رئيس جمهور آمریکا مبنی بر استفاده
از تسليحات هستهای عليه ایران و  ...که متاسفانه واکنش هيچ یک از مجامع حقوقی بينالمللی و حتی شخص
بان کی مون بعنوان دبيرکل وقت سازمان ملل متحد را نيز دربر نداشته است .بيانگر این واقعيت است که این
مجامع و کشورهای دارنده اینگونه سالحها  ،هيچگونه تضمينی را در اجرای صحيح منشور ملل متحد و یا
معاهدات بينالمللی که در آن به صراحت به منع استفاده از سالحهای اتمی و  ...تاکيد دارند ،را قبول نداشته
و یا نمیتوانند داشته باشند .چرا که یک کشور به صراحت به خود جرات میدهد که به صورت آشکار ،قوانين
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بين المللی را زیرپا گذاشته و علنا به تهدید استفاده از سالح اتمی بپردازد .عملی که تمامی قواعد بينالمللی
آن را منع نمودهاند .بنابراین ،عدم واکنش مجامع بينالمللی به اینگونه تهدیدات ،بيانگر این واقعيت است که
مجامع مزبور و کشورهایی که در پشت سر آنها قرار دارند در مواقعی که منافع آنها به خطر میافتد از پذیرش
مفاد معاهدات حقوقی بينالمللی که منافع غيرقانونی آنها را تأمين نمیکند سرپيچی کرده و با پيش کشيدن
واژه صلح و امنيت جهانی ،عملکرد خود را توجيه میکنند.
 -5-1مداخله بشردوستانه
مداخله بشردوستانه نيز در شمار اصطالحات نسبتاً جدیدی است که اخيراً در حقوق بينالملل طرفدارانی پيدا
ال تنها درخصوص پيگيری و حفاظت از حقوق اتباع خارجی
کرده است .به این صورت که این اصطالح قب ً
مطرح و پيگيری و تحت عنوان دفاع مشروع مورد استفاده قرار میگرفت ولی اخيرا استفاده از این واژه بعنوان
یک وظيفه عمومی (ارگا امنس)1به اتباع خود آن کشور نيز تسری پيدا کرده است .استفاده از زور میتواند
برای زمانی توجيهپذیر باشد که استفاده از آن در روابط بينالملل منع نشده باشد ولی در دوره بعد از تصویب
منشور ملل متحد ،استعمال کاربرد زور آن هم با وجود حاکميت دولتها ،تاحدودی قابل تأمل میباشد،
بطوریکه که منشور ملل متحد در  1945هرگونه تهدید به زور یا استعمال آن عليه تماميت ارضی یا استقالل
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سياسی هردولتی را به جزء در دفاع از خود طبق ماده  51منشور و یا در اجرای اقدامات قهری طبق فصل
هفتم منشور در موارد تهدید بر صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز منع کرده است« .هرچند مداخله برای نجات
جان اتباع خود ،در دوره قبل از منشور ،اکثراً بعنوان جنبهای از دفاع مشروع تلقی شده است .چنانکه والداک
معتقد است که یک دولت میتواند تحت شرایطی برای نجات اتباع خود بعنوان جنبهای از دفاع خود متوسل
به زور شود» (شایگان.)112 :1379،
البته همانگونه که اشاره شد همه حقوقدانان نظر یکسانی در این رابطه ندارند .برخی مواضع موافق و برخی
مواضع مخالف دارند .به عبارتی ،گروهی معتقدند :مداخله بشردوستانه اوالً باید در چارچوب منشور ملل متحد
باشد و ثانيا این مداخله به معنای دخالت در حاکميت دولتها نيست .برخی دیگر معتقدند در صورت نياز به
مداخله ،حاکميت دولتها نمیتواند مانع این کار بشود .در این رابطه قرباننيا مینویسد" :موسسه حقوق
بينالملل این ایده را که رفتار با اتباع در حوزه صالحيت داخلی دولتها قرار دارد ،قوی ًا مردود شمرده است
موسسه در ماده  2قطعنامه  1968خود راجع به حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی
دولتها مقرر نمود :دولتی که تعهد خود را در حوزه حقوق بشر نقض میکند ،نمیتواند با این ادعا که چنين
موضوعاتی ضرورتاً در صالحيت داخلی او قرار دارد از مسئوليت بينالمللی بگریزد  ...دولتها حق دارند ،بطور
Erga Omens
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فردی یا جمعی اقدامات دیپلماتيک ،اقتصاد ی و مانند آن را در برابر هر دولتی اتخاذ کنند که مرتکب نقض
حقوق بشر شده است .حيدری نيز در این رابطه مینویسند :برخی از علمای حقوق بينالملل ،بر این عقيدهاند
که مداخله بشردوستانه به منظور جلوگيری از اعمال خشونت یک دولت عليه اتباع و یا پيشگيری از نقض
آزادیهای مذهبی نظير آنچه در ترکيه قرن نوزدهم اتفاق افتاد ،در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده
بود .قرباننيا همچنين مینویسد« :برغم اینکه دولتها تعهد اخالقی و حقوقی دارند که در برابر نقض گسترده
حقوق انسانها بی تفاوت نمانند ،اما این بدان معنا نيست که بتوانند با شکستن قاعده زرین وفای به عهد و
نقض قاعده امری ممنوعيت توسل به زور ،متوسل به مداخله نظامی شوند» .البته اقدام این دولتها اغلب با
نظر مستقيم و یا غيرمستقيم شورای امنيت سازمان ملل متحد توجيه میگردد .شایگان معتقد است" :مداخله
بشردوستانه توسط شورای امنيت مبنای حقوقی مستقيم و صریحی در منشور ندارد ،اما در هر حال مبنای
حقوقی هرگونه مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی ی ک دولت را باید در حقوق ملل متحد جستجو
کرد .بدیهی است که این مداخله فقط میتواند توسط رکن صالح سازمان ملل متحد ،یعنی شورای امنيت
تجویز شود ،نه توسط دول منفرد یا گروهی از دولتها .مسائل بشردوستانه به خودی خود دليل کافی برای
مداخله مستقيم محسوب نمیشود ،مگر اینکه با حفظ یا اعاده صلح مرتبط گردند (شایگان،پيشين-19 :
 . )120البته مداخله بشردوستانه در تعریف اخير در دو بعد امنيت انسانی و مسئوليت حمایت مطرح گردیده
است که ذیالً به هرکدام به تفکيک اشاره میشود.
 -1-5-1امنیت انسانی

پس از جنگ سرد و تاکيد برخی از کشورها به بهانه اهميت حقوق بشر ،دیدگاههای جدیدی درباره امنيت و
حاکميت دولتها مطرح گردید بطوریکه سعی شد آنها را با مفاهيم حقوق بشر پيوند دهند .در این دیدگاه،
امنيت ملی جای خود را به امنيت انسانی و مشروعيت حاکميت نيز منوط بر تأمين حقوق اساسی افراد تعریف
گردید .به عبارت دیگر محوریت امنيت از امنيت ملی به امنيت انسانی تغيير موضع داد .در این رابطه پائولين
کر معتقد است « :تاکيد بر محوریت انسان همچنان پيش برنده فلسفه سياسی دیرین ليبراليسم است که
مردم و فرد را کانون توجه خود میشناسد .این سنت دیرینه فلسفی و سياسی انسانمدار ،تنها اخيراً عنوان
امنيت انسانی پيدا کرده است .این اصطالح ،آشکارا ریشه در بيانيهها و قطعنامههای خطمشی گذار صادره از
سوی سازمان ملل در اواسط دهه  1990به ویژه گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال  1994دارد .در این
سند ،امنيت انسانی به صورت وضعيتی تعریف میشود که در آن مردم از قيدوبندها و فشارهای روحی و روانی
که مانع رشد انسان میشود آزاد و رها گردند» .جهتگيری امنيت انسانی ،در طی سالهای اخير ،اولين بار
در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد تحت عنوان ابعاد جدید امنيت انسانی مطرح شد .این گزارش،
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تهدیدات نسبت به امنيت را در هفت مقوله ذیل سازماندهی کرد :اقتصادی ،زیست محيطی ،شخصی،
اجتماعی ،بهداشتی ،سياسی و غذایی .گزارش آشکارا تأکيد داشت که سياست امنيت بينالمللی باید تمرکز
خود را گسترش دهد و نه تنها امنيت مرزها ،بلکه امنيت مردمان ساکنان آن را نيز شامل شود .کميسيون بر
این اعتقاد است که امنيت مردم باید بعنوان هدفی مهم ،همانند امنيت دولتها ،مالحظه شود (UNDP,

).Oxford University Press, 1994
کوفی عنان دبيرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان «با آزادی بيشتر :به سوی توسعه،
امنيت و حقوق بشر برای همه» (آوریل  )2005با رجوع به تهدیدات گسترده نسبت به امنيت ،در گزارش
هيأت  16نفره ،بر این مسأله تأکيد میکند که در این درهم تنيدگی و وابستگی تهدیدها ،باید به اجماع
امنيتی جدیدی دست بيابيم که نخستين ماده آن این باشد که همه ،سزاوار رهایی از ترس هستند و هرچه
یک نفر را تهدید کند همه را تهدید میکند .بنابراین ،مفهوم امنيت انسانی که مکمل امنيت دولتی محسوب
میشود ،بر امنيت افراد در قبال تهدیدات نسبت به زندگی ،بهداشت ،سالمت ،امنيت شخصی و حيثيت انسانی
آنها تأکيد دارد .همانگونه که در گزارشهای منتشره از جانب دبيرکلهای سازمان ملل اشاره شده است،
وضعيتهایی نظير جنگ داخلی یا مصائب و بحرانهای انسانی ،بيش از آنکه تهدیدی نسبت به موجودیت
26

دولتها به شمار رود ،موجودیت و هستی ساکنان دولتها را در معرض خطر قرار داده است .در معروفترین
و احتماال سادهترین تعریفی که از امنيت انسانی به عمل آمده (در گزارش برنامه توسعه ملل متحد درسال
 )1994دو بعد رهایی از ترس (فيزیکی و جسمانی ،بدرفتاری جنسی یا روانی ،خشونت ،تعقيب یا مرگ و
قتل) و رهایی از حوائج و نيازها (استخدام و اشتغال ،تأمين غذا و بهداشت) مورد توجه قرار گرفته است .در
واقع ،امنيت انسانی به همه ابعاد تهدیدات متوجه امنيت افراد بشری توجه میکند و صرف توجه به امنيت
دولتی را کافی نمیداند (قاسمی.)529 :1387،
از آنجا که مداخله بشردوستانه ،اساساً اقدامی برای حمایت از افراد در معرض خطر در دولت دیگری است،
شکلگيری مفهومی از امنيت انسانی ،کمک شایانی به تمایل جامعه بينالمللی به دفاع از حقوق افراد در قالب
مداخله بشردوستانه نموده است .بنابراین ،پيدایی مداخله بشردوستانه ،نيازمند درک جدیدی از امنيت بوده
است که در آن امنيت فرد انسانی ،بعنوان هدفی اساسی همانند امنيت دولتها در نظر گرفته شوند .بنابراین،
تغيير در ادراکات دولتها ،سازمانهای بينالمللی و بازیگران غيردولتی نسبت به امنيت ،اهميتی اساسی در
شکلگيری و مشروعسازی رویه مداخله بشردوستانه داشته است (جوانشيری،پيشين .)322 :هرچند تعریف
جدید از امنيت انسانی نشان از با اهميت تلقی شدن حقوق افراد دارد و جای اميدواری دارد که جامعه جهانی
از این پس نگرانی اصلی خود را در تضييع حقوق انسانها ببينند و نگرش جدید و منطقی را دیدگاههای
حقوقی مجامع حقوقی بين الملل نسبت به انسان و بشریت ایجاد کند ،ليکن بروز برخی حوادث و اتفاقات در
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دههها ی اخير در منطقه خاورميانه ،نشانگر اینست که تعاریف جدید نيز دستاویزها و یا به عبارتی شيوههای
جدید دیگری هستند که آمریکا و همپيمانانش را بر مداخله در دیگر کشورها یاری نمایند .در این رابطه
عملکرد آمریکا در عراق ،افغانستان ،ليبی ،یمن ،سوریه و  ...بهترین نمونههای عينی هستند که نشان میدهند
که ایاالت متحده با استفاده از گروههای تروریستی نظير القاعده ،النصره و  ...امنيت داخلی کشورهای موردنظر
را به هم ریخته تا ورود خود را با مجوز شورای امنيت به داخل این کشورها جهت برقراری امنيت و حفظ
حقوق انسانها ،قانونی جلوه دهد .در این رابطه پائولين کر مینویسد :حمله آمریکا به عراق ،آشکار میسازد
اگرچه نيات این کشور از تهاجم همواره مبهم بود ،اما وقتی که پس از تهاجم ،این کشور به هرجومرج کشيده
شد ،ایاالت متحده دستورکار امنيت انسانی را بعنوان توجيه جنگ در عراق مطرح ساخت .براین اساس ،آمریکا
استدالل کرد که هدف این کشور از حمله به عراق ،نجات مردم آن از ناآرامیهای انسانی بود که صدام ایجاد
کرده بود.
 -2-5-1مسئولیت حمایت

این مفهوم نيز در اعداد دکترینهایی قرار دارد که بيانگر تعریف جدیدی از مداخالت بشردوستانه میباشد و
با هدف مقابله با نقض حقوق بنيادین انسانها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه عمل میکند.
خاستگاه مسئوليت حمایت ،گزارش هزاره کوفی عنان در سال  2000به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بود .در این گزارش ،مفهوم جدیدی از حاکميت ارائه شد ،حاکميت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود،
که مفهومی غيرقابل تعرض بود ،به حاکميت در معنای مسئوليت تغيير پيدا کرد .مسئوليتی که در وهله اول
برعهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم عالقه آن کشور در حفظ و حقوق بنيادین اتباعاش ،در
مرحله دوم به جامعه بينالمللی واگذار میشود .قوام مینویسد« :مفهوم مسئوليت حمایت یکی از این مفاهيم
جدید است که در واکنش به رنجها و تالمات انسانی ناشی از جنایت عليه بشریت ،جنایت جنگی ،نسلکشی
و پاکسازی نژادی مطرح شد و در سند اجالس سران سال  2005نيز مورد اشاره جامعه جهانی قرار گرفت»
(قوام و روانبد .)2: 1389،این نظریه بيشتر بحث شيوه و روش اجرا را مطرح میکند و نشانگر این واقعيت
است که به نوعی دست سایر دولتها را در مداخله بر امورات داخلی سایر کشورها باز بگذارد (سواری و
حسينی بلوچی .)3 :1390،سيمبر در این رابطه مینویسد« :دکترین مسئوليت حمایت ،در واقع پاسخی به
سواالتی در مورد چگونگی واکنش و مداخله نسبت به دردها و رنجهای انسانی ناشی از نسلکشی ،جرائم
جنگی ،پاکسازی نژادی و جنایت عليه بشریت میباشد .این اصل که با عنوان دکترین مسئوليت حمایت
نخستين بار درگزارش کميسيون بينالمللی در زمينه مداخله و حاکميت کشورها مطرح شد ،در اجالس سران
جهانی  2005مورد پذیرش و در قطعنامه  1674شورای امنيت در سه محور پيشگيری ،واکنش و بازسازی
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مورد تأیيد مجدد قرار گرفت .این اصل همچنين درصدد است تا کاستیهای ناشی از مداخله بشردوستانه را
پاسخ دهد و در واقع مداخله را بعنوان یکی از سه محور مسئوليت جامعه بينالمللی معرفی میکند» (سيمبر
و قربانی .)2 :1391،البته این اصل با سه مرحله پيشگيری ،واکنش و بازسازی ،بعنوان راهحلی در پاسخ به
ضعف و کاستی نظام بين المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنيادین بشری ،از اواخر دهه نود ميالدی
وارد ادبيات حقوقی شده است .بطوریکه ،طيفی از تعهدات را به دنبال خود دارد .در نتيجه این گزارش ،رویکرد
جامعه بين المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نيز تغيير کرد .برخالف مداخله بشردوستانه که صرفاً جنبه
نظامی داشت ،مسئوليت حمایت؛ اقدامات پيشگيرانه سياسی ،دیپلماتيک ،اقتصادی ،آموزشی و بازسازی را
نيز به این اصطالح افزوده و مداخله نظامی را صرف ًا بعنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است .بنابراین باتوجه به
نکات مطرح شده درخصوص علت طرح دکترین مسئوليت حمایت ،گرچه مسئوليت اوليه حفظ حقوق
شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است ،اما در مواردی که به علت اختالفات نژادی ،قومی و مذهبی ،دولت
مربوطه از انجام وظيفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بیميلی کند ،این مسئوليت به جامعه بينالمللی منتقل
خواهد شد .به دنبال گزارش سال  1999دبيرکل سازمان ملل و درخواست کمک از جامعه بينالمللی برای
حفظ اصول منشور ملل متحد و دفاع از انسانيت مشترک آغاز میشود .کوفی عنان در این گزارش مطرح
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مینماید که :اگر مداخله بشردوستانه ،خدشه غيرقابل قبول به حاکميت است ،پس چگونه میتوانيم به
وضعيتهایی چون رواندا و صربرنيستا یعنی نقض فاحش و منظم حقوق بشر که موهن جامعه بشری است
پاسخ دهيم؟ (همان .)85 ،کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان ملل در گزارش خود در حمایت از این مسئوليت
شورا مینویسد« :حقوق بشر با صلح ،امنيت بينالمللی و توسعه ارتباط تنگاتنگی دارد و این سه محور ،اساس
کار نظام جهانی هستند .این سه با یکدیگر مرتبطاند و بر روی یکدیگر تأثير میگذارند .حقوق بشر بدون
توسعه معنا ندارد و امنيت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون امنيت ،معنی پيدا نمیکند ،از طرف دیگر
هيأت منتخب دبيرکل اسبق سازمان ملل نيز در گزارش خود تعریف فوق را گسترش داده و شورای امنيت را
بيش از پيش در استفاده از این حربه مقاومتر نموده و حق آنها را در دخالت بر امورات داخلی کشورها تحت
عنوان حمایت از حقوق و امنيت اتباع آن کشورها به شرح ذیل توصيف میکند :اگر در داخل کشوری افراد و
گروهها به کمک بشردوستانه نياز داشته باشند و دولت متبوعشان نتواند به آنها کمک کند ،سازمان ملل متحد
و یا حتی کشورهای دیگر میتوانند بدون اجازه آن کشور ،به افراد و گروههای مذکور کمک کنند .از طرف
دیگر ،انسانها باید در درون کشورشان امنيت داشته باشند و اگر دولت متبوعشان نتواند امنيت آنها را فراهم
کند جامعه بينالمللی حق دارد در آن کشور دخالت امنيتی کند ) .(csr.irباتوجه به ظاهر به اصطالح
بشردوستانه این طرح ،ليکن واقعيت تلخ این است که؛ این گزارش عمالً دست شورای امنيت را در تفسير
یکجانبه خود از هرگونه دخالتی در حاکميت دولتها باز میگذارد .بطوریکه تحقق این امر موجب بیاعتبار
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شدن اصل عدم مداخله در حاکميت کشورها که در منشور ملل به آن تاکيد شده میگردد .در این رابطه
افتخار جهرمی مینویسد« :به موجب بند  7از ماده  2منشور ملل متحد ،هيچ یک از مقررات مندرج در این
منشور ،ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که اساس ًا در قلمرو صالحيت داخلی دولتها قرار گرفته است
دخالت کند .ممنوعيت مداخله در امور داخلی دولتهای عضو باید به همه اعمال حقوقی سازمان ،حتی آن
اعمالی که دارای اثر الزامی نيست ،یعنی توصيهنامهها تعميم داده شود ،زیرا این توصيهنامهها میتوانند در
مواردی بر صالحيت ملی دولتها اثر بگذارند .و ممکن است در موارد خاص متضمن آثاری زیانبار برای
دولتها باشد» (افتخار جهرمی .)33: 1375،در سند نهایی اجالس سران جهانی ( ،)2005در پارگرافهای
 138و  ،139سران دولتها در سه محور با این دکترین موافقت کردند؛ الف) مسئوليت حمایتی دولتها در
حمایت از اتباع خود در برابر نسلکشی ،جرائم جنگی ،پاکسازی نژادی و جنایت عليه بشریت؛ ب) کمک
بينالمللی در ظرفيت بخشی ،یعنی کمک جامعه بينالمللی به کشورها در اعمال این مسئوليت؛ ج) پاسخ
قاطع و به موقع جامعه بينالمللی در مواردی که دولت مرکزی مربوطه ،ناتوان از پاسخگویی به این
وضعيتهاست .به موجب این اصل ،کشورها در قبال وقوع ژنوسيد (نسلکشی) ،جرائم جنگی ،پاکسازی قومی
و جرائم عليه بشریت ،در هر گوشهای از جهان ،مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب
مجوز از سوی شورای امنيت ،ابتدا به پيشگيری از علل ریشهای و مستقيم بحران پرداخته و در صورت عدم
کفایت این روش ها ،با توسل به ابزارهای غير نظامی و دیپلماتيک واکنش نشان خواهند داد .مداخله نظامی
همواره بعنوان آخرین راهحل در نظر گرفته میشود .پس از بحران نيز جامعه بينالمللی مسئول بازسازی
ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود .البته همانگونه که پيش از این اشار شد؛ تحقق
مسئوليت حمایت گرچه در ظاهر ،تاکيد بر حمایت از حقوق انسانهایی را دارد که به خاطر عدم توان عملکرد
ضعيف دولتمردان آنها ،وضع شده است .ولی در واقع این نيز همانند اغلب مصوباتی است که توسط اعضای
شورای امنيت سازمان ملل ودر رأس آنها ایاالت متحده در راستای رسيدن به منافع خود بکارگيری میشود.
بطوریکه نه تنها هدف این تئوری محقق نمیشود .بلکه عواقب منفی زیادی را برای انسانهای ساکن در آن
سرزمين بوجود میآورد که مهترین آنها را میتوان به شرح ذیل در بحرانهای اقتصادی و امنيت داخلی آن
کشورها ،مشاهده نمود.
آثار منفی در بعد اقتصادی :در اجرای مرحلهای مسئوليت حمایت ،آمریکا و متحدیناش بعنوان بازوی اجرایی
شورای امنيت ،اولين کاری که انجام میدهند اعمال تحریمهای اقتصادی بر عليه کشور موردنظر میباشد که
این کار موجب تحت فشار قرار گرفتن مردم آن سرزمين میگردد .در این رابطه عمادی به نقل از دبيرکل
سابق سازمان ملل ،پطروس غالی ،مینویسد« :تحریم بطور عمومی بعنوان یک ابزار نيرومند شناخته میشود.
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بکارگيری این سالح نيرومند این نکته اخالقی را به وجود میآورد که آیا آالمی که بر مردم آسيبپذیر کشور
تحت تحریم وارد میشود راه مشروعی برای اعمال فشار بر دولتمردان آن کشور محسوب میشود؟ دولتمردانی
که رفتار آنها به نظر نمیرسد که با وضعيت اسفبار اتباعشان تغييری پيدا بکند .تحریمها همواره پيامدهای
ناخواسته و نامطلوب دارند» (عمادی .)133 :1391،این در حاليست که اقدامات قهرآميز اقتصادی شورای
امنيت سازمان ملل متحد و در راس آن آمریکا ،بعنوان وسيلهای جهت دستيابی قدرتهای تأثيرگذار ،در نيل
به اهداف سياسی ،در حال تبدیل شدن به امری رایج و مرسوم شده است .مسلم ًا بسياری از تحریمهای صورت
گرفته فاقد جایگاه حقوقی مشخص بوده و مشکالت انسانی ناشی از آن نيز غير قابل کتمان است که قطع ًا
بحث مهم رابطه تحریمهای اقتصادی و نقض حقوق بشردوستانه را به دنبال دارد .البته باتوجه به قرائن و
شواهد موجود در طول مدت تحریمها ی اخير شورای امنيت که براساس ماده  41منشور ملل متحد صورت
میگيرد ،هدف اصلی از این تحریمها؛ رسيدن به نقطهای است که مردم از شدت تحریمها به تنگ آمده و
نارضایتی خود را از حاکمان وقت خود اعالم و در صورت مقاومت حاکمان خود ،دست نياز به سوی سازمانهای
بينالمللی چون شورای امنيت و  ...دراز کنند .ليکن نتایج بدست آمده نشان از عدم تحقق اهداف فرضی آنها
بوده است و اعمال تحریمها موجب از بين رفتن جان ،مال ،رفاه و آسایش مردم بيگناه گردیده است .بعنوان
30

مثال کارآیی تحریمها در عراق به اعمال فشار مضاعف دولت صدام و شورای امنيت بر مردم ،افزایش فقر
عمومی و متعاقب آن مرگ هزاران کودک عراقی را به دنبال داشت .تصویر دقيق از اثرات فاجعهباری که
تحریمها بر روی تمام جنبههای زندگی در عراق داشتهاند ،بيانگر افزایش شدید در ميزان مرگ و مير،
بهخصوص در ميان مادران و کودکان ،سوء تغذیه شدید در ميان بخش بزرگی از کودکان ،وخامت جدی در
زیرساختها ،به ویژه منابع آب ،شبکههای فاضالب ،شبکه برق ،بيمارستانها و مراکز درمانی ،کاهش ثبت نام
کودکان در مدارس تا  53درصد ـ فقر فرهنگی و فکری و همچنين تخریب بافتهای اجتماعی کشور بطورکلی
است (همان.)5-6 ،
آثار منفی در امنیت و آرامش داخلی :حمایت از گروههای معارض با توجيه حقوق بشردوستانه و در قالب
تئوری مسئوليت حمایت ،باعث ایجاد آشوب ،درگيریها و جنگهای داخلی میگردد که در آن ،جان و اموال
و امنيت انسا نهای بيگناه با خطر مواجه میگردد .به عبارتی ،ایجاد و یا تشدید تنش و درگيری بين مردم و
دولتمردان کشورها تحت عناوینی چون انقالبهای مخملی و غيره ،از روشهای رایجی است که در سالهای
اخير ،توسط ایاالت متحده و متحدیناش و در قالب تئوری مسئوليت حمایت به اجرا در میآید .به این صورت
که در لحظات حساس کشور چون انتخابات و  ...بين مردم و حاکمان آنها درگيریهایی را ایجاد و پس از
جنجالهای تبليغاتی رسانهها ی غربی و هدایت کردن بحران ایجاد شده به سمت مجامع بينالمللی و دخالت
دادن شورای امنيت به بهانه نقض حقوق بشر توسط حاکمان آن کشورها و سپس تقاضا برای ورود شورای
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امنيت سازمان ملل جهت پيگيری مسئوليت حمایت و نهایتا حضور امریکا بعنوان عامل اجرایی شورا در احقاق
حقوق اتباع آن کشور و برقراری صلح و امنيت در داخل کشور (مداخله نظامی و  )...به وضوح فلسفه سو
استفاده ایاالت متحده از این دستاویز حقوق بينالملل ،را بر همگان آشکار میسازد .مصداق اینگونه اقدامات
را میتوان در م داخالت اخير ایاالت متحده در کشورهایی چون سوریه ،مصر ،افغانستان ،ليبی ،یمن و  ...به
وضوح مشاهده نمود .این در حاليست که اوالً اجرای مرحله به مرحله تئوری مسئوليت حمایت به هيچ وجه
رعایت نمیگردد و ثانيا تاکيد ماده  25اعالميه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه :هرکس حق دارد که سطح
زندگیاش سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ،مسکن ،بهداشت و خدمات الزم اجتماعی
تأمين کند .ذیل این ماده هم توجه به حقوق کودکان را در اولویت قرار میدهد .همچنين روح منشور ملل
متحد مبنی بر اینکه ،ملل متحد تصميم راسخ گرفتهاند که به پيشرفت اجتماعی یکدیگر کمک کنند و در
محيطی آزادتر وضع زندگی بهتری را بوجود آورند ،آشکارا توسط مجریان به اصطالح حقوق بشر ،در قالب
این تئوری مورد بیمهری قرار میگيرد .بدیهی است تغييرات و اصالحات و یا بهتر است گفته شود پيشرفت
و تکميل حقوق بينالملل (حقوق بشر و حقوق بشردوستانه) خواسته تمامی ملتها و اندیشمندان حقوق
بينالملل بوده و می باشد .ولی به انحصار درآمدن آن همانند منحصر بودن قواعد قبلی در دست تعداد معدودی
از قدرتها ی جهان که پشتوانه شورای امنيت را دارند ،اتفاقاتی است که موجبات نگرانی ملتها را فراهم
نموده است ،و این سوال را در اذهان تداعی میکند که آیا اینست فلسفه امنيت انسانی و مسئوليت حمایت
از مردم که قدرتهای بزرگ و در رأس آنها آمریکا داعيهدار اجرای آن هستند؟ به عبارت دیگر اقدامات آمریکا
و همپيمانانشان به بهانه کمک به امنيت انسانی و اجرای مسئوليت حمایت ،در واقع شکل جدیدی از عوامل
تهدید عليه صلح و امنيت بينالمللی میباشد که جهانيان را بيش از پيش نگران کرده است.

نتیجهگیری
ال واضح و مبرهن است .بطوریکه اغلب کشورها از
اهميت تهدید عليه صلح و امنيت جهانی برای همگان کام ً
وقوع هرگونه اتفاقی که موجبات تهدید عليه امنيت کشورشان را فراهم کند ،نگران و دلواپس هستند .ليکن
وجود تفاسير و تعابير متفاوت از ماهيت تهدید ،مقولهای است که بيشتر حقوقدانان بينالمللی را در تعيين
مصداقها ی واقعی آن ،دچار تردید کرده است .آنچه مسلم است این واقعيت میباشد که اگر تعبير و تفسير
صحيحی از تهدید ،توسط مجامع حقوقی بين المللی ،صورت نگيرد .چه بسا عملکرد مدافعان اینگونه تعابير،
خود تهدید جدی عليه صلح و امنيت جهان گردند .روندی که متاسفانه بعد از جنگ سرد دائماً شاهد آن بوده
و هستيم .از طرفی ،سوء استفاده از اهرم شورای امنيت ،توسط برخی از اعضا آن ،تشخيص درستی و نادرستی
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تهدید را بغرنجتر هم کرده است .در این رابطه اقدامات کشورهای غربی خصوصاً ایاالت متحده ،نمونههای
آشکار این تهدیدات در روابط بينالملل به شمار میروند .هرچند رعایت حقوق بشر یکی از پارامترهایی است
که بعنوان خط قرمز ملتها محسوب میشود .ولی نکته اصلی در این است که حقوق بشر از دید هر کشوری
تعریف خاص خود را دارد .بنابراین ،تنوع تعریف موجب شده است برخی زیادهطلبان پا را از گليم خود فراتر
گذاشته و از هر حربها ی جهت پوشش دادن به منافع خود در چارچوب دفاع از حقوق بشر ،بهرهبرداریهای
سوئی بعمل آورند ،از همه مهمتر داعيه حفظ صلح و امنيت جهانی آن هم تحت پوشش شورای امنيت ،این
فرصت را برای عدهای معدود فراهم آورده است تا در قالب انجام وظایف محوله به آنها ،اقداماتی را در راستای
منافع ملی خود انجام دهند .یکی از این اقدامات ،دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه است که با ایجاد و یا تشدید جنگهای داخلی ،اقدامات تروریستی ،نسلکشی ،اعمال تحریمهای
شدید اقتصادی– بهداشتی و نهایتا ،معرفی دولتهای مخالف خود ،بعنوان عوامل تهدید ،برای جامعه جهانی
میباشد.
نکته اصلی مقاله پيشرو ،حول این محور اصلی بود که آمریکا با بهرهبرداری از مقولههایی چون حقوق بشر،
حقوق بشردوستانه ،مسئوليت حمایت و  ،...در تالش است رویای هژمونی خود بر جهان را به واقعيت تبدیل
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سازد .فلذا با طراحی برنامههای خود در قالب دفاع از حقوق انسانهای بيگناه و موضوعاتی چون حقوق بشر
و حقوق بشردوستانه در قالب تئوری مسئوليت حمایت ،مداخالت خود را در کشورهایی که دولتمردان آن ،با
برنامهها ی این کشور هماهنگی نداشته و یا مخالف هستند .امکان سلطه بر آنها را بيشتر کرده و به راحتی
عمليات بازسازی و اصالح نظامهای حکومتی آنها را براساس برنامههای خود به عمل میآورد .و این کار را از
طریق ایجاد اختالف بين مردم و دولتمردان آنها شروع و نهایتا با تشویق مردم به شورش و براندازی حاکمان
خود انجام میدهد .از طرفی ،در قالب حفظ صلح و امنيت بينالملل ،تحریمهای سنگين اقتصادی و  ...را در
قالب قطعنامههای شورای امنيت عليه همين دولتها و ملتها ،با هدف سقوط حاکمان آنها ،اعمال نماید.
بطوریکه این ملتها ی بيگناه را قربانی اهداف خود برای رسيدن به آمال و آرزوهای خود میکند .بنابراین با
مروری بر اتفاقات چند دهه اخير منطقه ،از جمله :مداخله مستقيم و غيرمستقيم نظامی در عراق ،افغانستان،
سوریه ،ليبی ،اوکراین ،سوریه ،یمن و اعمال تحریمهای اقتصادی بر عليه مردم بیدفاع عراق ،ایران ،سوریه،
فلسطين و  ...تحت حمایت و تایيدات مستقيم و غيرمستقيم شورای امنيت سازمان ملل متحد ،این نتيجه را
بدست میدهد که یکی از تهدید ات اصلی امنيت و صلح جهانی ،اقدامات به ظاهر قانونی ایاالت متحده آمریکا
در این منطقه است که موجبات نگرانی ملتهای این منطقه را فراهم آورده است.
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