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  مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده يا استثناء سوم

 

∗∗∗∗    اهللا موسويدكتر سيدفضل
  

  دانشگاه تهرانگروه حقوق عمومي    دانشيار     
                             مهدي حاتمي

  الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشجوي دوره دكتري حقوق بين

  

  : چكيده 
 استفاده از زور يا تهديد به استفاده از زور عليه تماميت سرزميني يـا اسـتقالل                 منشور ملل متحد،     

اولـين اسـتثناء    : دو استثناء بر اين اصل وارد شده است       . سياسي ساير كشور ها را ممنوع مي نمايد       
مربوط به حق دفاع مشروع جمعي و فردي در صورت حمله مسلحانه عليه يكـي از اعـضاي ملـل                    

     استثناء مربوط به اقدامات شوراي امنيت بـراي حفـظ يااعـاده صـلح و امنيـت                 دومين  . متحد است 
به هر حال در حقوق بين الملل بحث شكل گيري استثناء سـومي بـر اصـل عـدم                   . المللي است بين

با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضي از كشورها در دهه آخر قـرن          . توسل به زور مطرح شده است     
رهايي كه در كوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثـات            بيستم و مخصوصاً كشتا   

 كـه مداخلـه   نـد  معتقداگان اين مقالـه در نهايت نويسند  . سياسي و حقوقي جايگاه خاصي پيدا كرد      
 .بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است

  
  :واژگان كليدي   

   شوراي امنيت –المللي صلح و امنيت بين – منشور ملل متحد –مداخله بشردوستانه 

                                                           
∗
                                                                               66409595: فاكس 

  :از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در مجلة دانشكدة  حقوق و علوم سياسي منتشر شده است
هاي عمومي حقوق نگاهي به جنبه «؛ 73، سال 31، شماره » المللوق بينچهل و سومين اجالس كميسيون حق«

جلسه كاري كميته حقوق اسالمي و «؛ 79، سال 50، شمارة » كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسالمي ايران
بررسي تحليلي انواع «؛ 80، سال 52، شمارة )2000 سال –لندن (شصت و نهمين كنفرانس » المللحقوق بين

الملل هفتادمين نشست انجمن حقوق بين«؛ 81، سال 55رة ؛ شما»وشهاي تعيين حدود در رودخانه هاي مرزير
بررسي تطبيقي شرايط كار زنان و نوجوانان در كشورهاي ژاپن، «؛ 81، سال 58، شمارة ») دهلي نو– 2002آوريل (

، »المللدستانه در حقوق بينع مشروع پيشدفا«؛ 83، سال 64، شمارة » كره جنوبي، هند، مصر، انگلستان و ايران
  .85، سال 72شمارة 
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  مقدمه

ست كـه   اروه الملل در آغاز قرن بيست و يكم با چالش هاي فراواني روب        حقوق بين 
يكي از مهمترين آنها، بحث مداخله نظامي در كشوري است كه متهم به عدم رعايـت و                 

ارده بر  منشور ملل متحد در خصوص استثنائات و      . يا نقص فاحش حقوق بشر مي باشد      
 اقدامات سازمان ملـل   -1اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است؛             

منشور به هيچ وجه به استثناء سومي كه        .  دفاع مشروع  – 2 منشور   7در چارچوب فصل    
اما در سالهاي اخير مباحثي     . همان مداخله بشر دوستانه مي باشد، اشاره اي ننموده است         

داخله هايي توسط حقوقدانان طرح شده، كه البته دليل اصلي          در باب مشروعيت چنين م    
. طرح اين مسأله بيشتر به دليل ضرورت عملي حدوث بحث در صحنه بين الملل اسـت     

 در  1مداخله ناتو در كوزوو و مداخل سازمان جامعه اقصادي كشورهاي افريقـاي غربـي             
ا و مقاله هـاي حقـوق        بخوبي نشان دهنده اهميت اين مبحث در كتابه        90ليبريا در دهه    

  . است
با توجه به اين كه جامعة بشري، جامعه آرماني است كه نه تنها انـسان هـا را در آن        «

سوي مرزهاي ملي با يكديگر دمساز مي كند، بلكه در حد مبنايي فـرا حقـوقي، جامعـه                  
بين المللي دولت ها را وادار مي سازد كه در جهت تحقق منافع انسان و بشريت گام بر                  

، آيا مي توان راهكـارِ توسـل بـه زور را جـايگزين همكـاري و حتـي                   )81فلسفي،   (»رنددا
پيشگيري از نقض حقوق بشر و تقويت راهكارهاي مناسب ديگر نمود؟ آيا علت اصلي              

را سـاقط كـرد؟     يا مستبد است كـه بايـد آن  2نقص فاحش حقوق بشر، حاكميت ناتوان
ين است كه آن دسته از حكام مستبدي كه         مهمترين سؤالي كه بنظر قابل طرح مي رسد ا        

  ناقض حقوق بشر هستند چگونه و به چه طريق به حكومت رسيده اند؟
آيـا  : مقاله حاضر عالوه بر نكات فوق به دنبال پاسخ دادن به اين سؤاالت مهم است              

. مبناي عرفي يا معاهده اي براي دكترين مداخله بشر دوستانه شكل گرفته است يـا نـه؟                

                                                           
1
 - Economic community Organization of West African States. 
2
 - Failed State. 
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 –كه مجوز شوراي امنيـت را بـراي عمليـات اجرايـي     ) 1 (53 مندرج در ماده   آيا مقرره 
  .سازمان هاي منطقه اي الزم مي داند، متروك شده است؟

آيا كشورهاي قدرتمند متـولي رعايـت حقـوق بـشر هـستند يـا ايـن يـك تكليـف                              
ها حـق   بين المللي است كه در صورت احراز وجود قاعده اي در اين زمينه، همه كشور              

  مداخله دارند؟ 
بخش اول بحث مداخله بشر دوستانه در   : اين مقاله به دو بخش كلي تقسيم مي شود        

چارچوب سازمان هاي جهاني و بخش دوم بحث مداخله بشر دوسـتانه سـازمان هـاي                
  .منطقه اي را بررسي مي كند

  

  مداخله بشر دوستانه از طريق سازماني جهاني: بخش اول

نها سازمانِ بين المللي جهاني، سازمان ملل متحد اسـت، در آغـاز             با توجه به اينكه ت    
مبحث اول به بررسي منشور ملل متحد و استدالل طرفداران مداخلـه بـشر دوسـتانه در                 

در مبحــث دوم، گــزارشِ كميــسيون بــين المللــي در . چــارچوب منــشور مــي پــردازيم
عنـوان  » مـسئوليت حمايـت   «خصوص مداخله و حاكميت دولت ها كـه تحـت عنـوان             

 2در مبحث سوم به ترتيب به بررسي گزارش هاي          . گرديده، مورد تحليل قرار مي گيرد     
 دبير كل ملل متحد، كه مباحثي در خصوص موضـوع           2005 مارس   21 و   2004دسامبر  

در پايان اين بخش در مبحث چهارم، به نقش شـوراي  . كنند، مي پردازيم  ما را مطرح مي   
 . خواهيم پرداختامنيت در مداخله بشر دوستانه

  

ارتباط ميان استداللهاي طرفداران مداخله بشر دوستانه و حقوق : مبحث اول

  مندرج در منشور ملل متحد

به منظور اثباتِ وجودِ حق مداخله بشر دوستانه در حقوق بين الملـل، اثبـات اينكـه                 
ده ما. نظر مي رسد  ه   نيست، ضروري ب   2)4(چنين حقي ناسازگار با مقررات صريح ماده        

ور عليه تماميـت سـرزميني يـا اسـتقالل          1 منشور ملل متحد تهديد يا استفاده از ز        2)4(
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سياسي هر كشوري، يا ساير شيوه هاي ناسازگار با اهـداف منـشور ملـل متحـد را منـع                  
تنها استثناء نسبت به اين اصل، حق ذاتـي دفـاع مـشروع فـردي يـا جمعـي و                    . مي كند 

بـراي اثبـات عـدم      .  منشور است  7در چارچوب فصل    اقدامات قهر آميز شوراي امنيت      
طـرح شـده، مـورد      م از طريق مداخله بشر دوستانه دو دسته از اسـتداللهاي            2)4(نقض  

  :بررسي قرار مي گيرند
مداخله بشر دوستانه به معناي استفاده از زور عليه تماميت ارضي يـا اسـتقالل               ) الف

  . سياسي كشور ذيربط نيست
  .ه، ناسازگار با اهداف منشور ملل متحد نمي باشدمداخله بشر دوستان) ب
  

مداخله بشر دوستانه به معناي اسـتفاده از زور عليـه تماميـت ارضـي يـا                 ) الف

 :استقالل سياسي كشور ذيربط نيست

طرفداران اين ديدگاه، به يك اصل تفسيري استناد مي نمايند كه بر طبق آن، تصريح               
 بر طبق اين ديدگاه چون هـدف از مداخلـه   1.به امري، موجب خروج ساير مسايل است 

بشر دوستانه استفاده از زور عليه تماميت ارضي و استقالل سياسي كشور خاصي نيست              
و هدف اصلي مسائل بشر دوستانه است، پس اين نـوع از مداخلـه در چـارچوب مـاده                   

عـه  در تأييد يا رد اين تفسير مي توان به متـون مقـدماتي منـشور مراج               .  نمي باشد  2)4(
در زمان نوشتن منشور در جهت محدود كـردن قلمـرو ممنوعيـت اسـتفاده از زور          . كرد

اين كه فقط محدود به ممنوعيت استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي               (
ايـن عبـارت در     . ، قصد و انگيزه اي وجـود نداشـت        )باشد و ساير موارد را در برنگيرد      
 see) نيامده بود، اما اين عبارت به پيشنهاد استراليا، 2كسپيشنهادات كنفرانس دمبارتن او

 1 UNCIO174)     در كنفرانس سان فرانسيسكو در پاسخ بـه تمايـل كـشورهاي كـوچكتر

                                                           
1
  - Inclusio Unious Exclusio Alterius. 
2
  - The Dumbarton Oaks Proposals, Ch. II, Para 4, Simply Read: “All Members of 

the Organization Shall Refrain  in their International Relations from the Threat or 

use of Force in any way Inconsistent with the Purposes of Organization.” 
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 ,see, eg).براي تأكيد نسبت به حمايت از تماميت و استقالل سياسي شان تصويب شـد 

6UNCIO 304, 16 May 1945)رت به طرق گوناگوني  در آن زمان، احتمال اينكه اين عبا
 هيـأت  (UNCIO334 6) .هـاي برزيـل و نـروژ مطـرح شـد     تفسير شـود، توسـط هيـأت   

 6) .نمايندگي انگلستان بر اين نظر بود كـه جملـه بنـدي ايـن عبـارت متناسـب اسـت       

UNCIO 400)  
جانبـه از زور يـا سـاير اقـدامات متـصور            متعاقباً گزارشگر كميته اول، اسـتفاده يـك       

  (UNCIO 400 6)  .ور را مجاز ندانستدرخصوص استعمال ز

در اين ديدگاه كه طرفداران بسيار زيادي دارد و بيشتر قواعد عام تفـسير منـدرج در                 
 كنوانسيون وين درباره 5ماده ( كند در مورد حقوق معاهدات را طرح مي1969كنوانسيون وين 

شود، كـه براسـاس     ، منشور ملل متحد به منزله يك معاهده تلقي مي           )1969حقوق معاهدات   
نويـسندگان مـشهوري همچـون      .  وين بايد تفسير شـود     1969 كنوانسيون   32 و   31مواد  

براونلي در اين زمينه نظر داده اند كه تماميت ارضي و اسـتقالل سياسـي بـراي اعطـاي                   
تضمينات خاص به كشورهاي كوچك در منشور آورده شـده نـه بـراي اثـر محـدود و                   

   (Ian Brownlie, 1963).مضيق ممنوعيت توسل به زور
در مقابل اين ديدگاه كه با توجه به اصول تفسير، مواردي را كـه كـشورها از توسـل       
به زور بازداشته شده اند را تفسير موسع مي كند و حتي عنوان مداخلـه بـشردوستانه را                  

 وجود دارد كه    2)4(ديدگاه ديگري نيز نسبت به ماده       . هم تحت شمول آنها در مي آورد      
آنتوني داماتو يكي از طرفـداران سرسـخت        .  مي باشد  2ضيق از اين بند از ماده       قرائت م 

 او  (D’Aato, 1987). است كه مداخالت محـدود را مجـاز مـي دانـد    2)4(قرائت مضيق 
 را بررسي مـي كنـد و سـپس يـك            2)4(براي تأييد اين ديدگاه ابتدا متون مقدماتي ماده         

هيأت هاي نمايندگي معناي لغـاتي      : گويدو مي ا. نمايداستدالل دور از ذهن را مطرح مي      
  . اندرا كه به كار برده اند، ندانسته

اگـر تنظـيم كننـدگان منـشور        : يكي ديگر از طرفداران اين ديـدگاه اظهـار مـي دارد           
ممنوعيــتِ تمــام اشــكال اســتفاده از زور را مــي خواســتند ايــن مــسأله را در منــشور            
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ر خصوص اين ديدگاه بايد مباني استداللي نظريـه پـردازان    د (Teson, 1997).آوردندمي
نظريه پردازان پذيرش مداخله بشر دوستانه، بطور كامالً آشكاري نظر . را بررسي كرد آن

تنظيم كنندگان منشور و نگراني كـشورهاي كوچـك در خـصوص تنظـيم ايـن مـاده را             
چنـين  . م منشور كـرده انـد     ناديده گرفته و حتي آنها را متهم به عدم تعقل در زمان تنظي            

بـه گرايـي و     نتوان به عنوان مبناي استدالل حقوقي پذيرفت زيرا يـك جا          ادبياتي را نمي  
  .عدم توجه به قواعد حاكم بر حقوق بين الملل، اولين حرف الفباي آن است

  
  :باشدمداخله بشردوستانه، سازگار با اهداف منشور ملل متحد مي) ب

 اياالت متحده آمريكا در سازمان ملـل متحـد، اسـتدالل            ، نمايندة دائم  1983در سال   
كرد كه مداخله اياالت متحده آمريكا در گرانادا متعاقب ساير ارزش هاي تـشريح شـده                
در منشور يعني؛ آزادي، دمكراسي و صلح صورت پذيرفتـه اسـت، بنـابراين بـا اهـداف        

 ايـن  (Dept of state Bull. 74 (2081)83 ,(1983)).باشـد منشور ملـل متحـد سـازگار مـي    
به عنوان نمونه، يكـي از      . ديدگاه توسط نويسندگان مختلف مورد انتقاد واقع شده است        

قرائت بهتر از ماده به ايـن شـكل اسـت كـه هرگونـه        : حقوقدانان چنين اظهار نظر كرده    
تهديد يا استفاده از زور كه عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي كشوري نيست اما بـا             

  (Lachs, 1980).ممنوع است) بطريق اولي( منشور ملل متحد ناسازگار است )1(ماده 

 را بـا ايـن ادعـا كـه          2) 4(يكي از طرفداران مداخله بشر دوستانه اين بخش از ماده           
ترويج حقوق بشر يكي از اهداف مهم منشور است؛ نسبت به ساير اهداف منشور برتـر                

ي برتري است، بنابراين مي توان بخاطر       بنظر او حقوق بشر نسبت به صلح دارا       . مي داند 
 (Teson, above, p. 151).رعايت حقوق بشر، صلح را كنار گذاشت

در مقابل اين اظهار نظر، مي توان چنين استدالل كرد كه اوالً منشور ملل متحد ميـان             
 قائل به سلسله مراتب نشده است ثانياً در صورت پذيرفتن ايـن             1اهداف و مقاصد ماده     

يك از اهداف مندرج در منشور با توجه به وجود سلسله مراتب، توسط قاعـده               نظر، هر   
يا هدف ديگر كه بنظر عده اي مهمتر است، قابل نقض است كه ايـن خـود زمينـه سـاز       
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 ثالثاً اگر بعضي از اهداف بر اهـداف ديگـر مقـدم           . آنارشيسم در صحنه بين المللي است     
ـ    .  مشخص كرد  المللي تقدم و تأخر را بايد     ند، مرجع بين  ا ـ  ه  آنچه كه الزم ب  نظـر  ه ذكـر ب

مي رسد، اين است كه منشور ملل متحد در كل مورد توافق دولت هاي عضو ملل متحد 
توان چنين سند مهمي را به خاطر مـسائل و مباحـث غيرمـستدل كنـار                يواقع شده و نم   

-عيت مداخله بشر دوسـتانه در حقـوق بـين         ودر مورد مشروعيت يا عدم مشر     . گذاشت

ملل اسالم نيز مباحث مفصلي قابل طرح است كه در اينجا فقط به اين مطلـب اشـاره                  ال
 آيه اي از قرآن كريم ايـن مـساله تحـت شـرايط خاصـي پذيرفتـه شـده                    ركنيم كه د  مي

  ) سوره نساء75آيه (.است

  
  مسؤوليت حمايت: مبحث دوم

در مبحث دوم گـزارش كميـسيون بـين المللـي در خـصوص مداخلـه و حاكميـت                      
   بـه چـاپ رسـيده،    (http:// www.idrc.ca)»مسووليت حمايـت «ها كه تحت عنوان دولت

  : شودطور مختصر ارائه  ميهب
 در 1هـا  عضو به نام كميسيون بين المللي مداخله و حاكميت دولـت        12كميسيوني با   

 تشكيل شد و بجاي اصطالح مداخله بشر دوسـتانه از عبـارت مـسؤوليت               2000نوامبر  
  : تي از اين قرارنديدر اين گزارش اركان مسؤوليت حما. فاده نمودحمايت است

  .4مسؤوليت بازسازي) ، ج3العملمسؤوليت عكس) ، ب2مسؤوليت پيشگيري) الف
قبل از هر چيز كميسيون، هر گونه رويكرد جديدي نسبت به مداخله براي محافظت              

  : د مسأله اساسي مي دان4يا حمايت از بشر را نيازمند انطباق با 
I (                 ايجاد قواعد شفاف تر، رويه ها و معيارهايي براي تعيين زمان مداخله و ايـن كـه

 آيا مداخله صورت بگيرد يا نه؟

                                                           
1
 - International Commission on Intervention and State Sovereignity (ICISS). 
2
 - The Responsibility to Prevent. 
3
 - The Responsibility to React. 
4
 - The Responsibility to Rebuild. 



 

   1386 بهار ، 1رة اشم، 37سال  ، فصلنامه حقوق                                                                166  

II (             ايجاد مشروعيت مداخله نظامي وقتي كه مداخله ضروري است و بعد از اينكه
 .شكست بخورد) ي معضل(تمام روش ها 

III (داف پيشنهاد شـده، صـورت   تضمين اين كه مداخله نظامي، فقط براي اه    

 .گيردمي 
IV (          كمك كردن به حذف داليل مخاصـمه در حـين اينكـه جنبـه هـايي از صـلح

  .پايدار و مداوم تقويت مي شود
 

  مسؤوليت حمايت در چارچوب مسؤوليت پيشگيري) الف

كميسيون در خصوص تعهد به پيشگيري نكـاتي را مـد نظـر قـرار مـي دهـد؛ مـثالً              
مه را صرفاً امور محلي يا ملي نمـي دانـد و قـصور از جلـوگيري را                  پيشگيري از مخاص  

كميـسيون بـراي موفـق شـدن        . باعث آثار وخيمي در سطح بين المللي تلقـي مـي كنـد            
پيشگيري، حمايت گسترده بين المللي را مد نظر دارد و آن را در اشـكال گونـاگوني در                  

المت آميز حـل و فـصل       ور كه طرق مس   ش من 33نظر مي گيرد؛ در اين خصوص به ماده         
  .كنداختالفات را مطرح مي نمايد، استناد مي

كميسيون با اشاره به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متخد و شوراي امنيت              
كه نقش حياتي تمام بخش هاي نظـام ملـل متحـد در پيـشگيري از مخاصـمه را مـورد                     

در ايـن گـزارش بـه       . ده است شناسايي قرار داده و تقويت تأثير گذاري آنها را متعهد ش          
 نيـز   2001گزارش مهم دبير كل در خصوص پيشگيري از مخاصمات مسلحانه در سال             

  . اشاره شده است
  : كميسيون مزبور براي پيشگيري مؤثرتر سه مسأله را مدنظر قرار مي دهد

  3خواست سياسي) ، ج2ادات پيشگيري) ، ب1هشدار سريع) الف

                                                           
1
 - Early Warning. 
2
 -  Preventive Tolbox. 
3
 - Political Will. 
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وق الذكر را به اين شكل تببين كرد كـه در مـورد             بطور خالصه مي توان سه مسأله ف      
وضعيت هاي شكننده كه احتمال جنگ داخلي مي رود، هشدار سريع مي تواند، راهگشا 

كميسيون به گزارشات اخيري كه در مورد عكس العمل ملل متحد به قضية رواندا              . باشد
در .  آشكار استكند كه در آن فقدان هشدار سريع كامالً تهيه شده، اشاره مي94در سال 

هاي غيردولتي را مؤثر مي داند و به عنوان نمونه تعدادي از آنها را              اين خصوص سازمان  
  .3، ديدبان حقوق بشر2، عفو بين الملل1گروه بحران بين المللي: نام مي برد

 منشور نيز توجه شـده كـه در پرتـو آن دبيـر كـل                99در مورد هشدار سريع به ماده       
ا به وضعيتي كه صلح و امنيت را به خطر مي انـدازد، جلـب مـي                 توجه شوراي امنيت ر   

  . كند
در گزارش مذكور به ادات پيشگيري و خواست سياسـي بـه طـور خـاص پرداختـه            

  .نشده است و بيشتر حول محور هشدار سريع مباحثي مطرح گرديده است
  
  العملمسؤوليت حمايت در چارچوب مسؤوليت عكس) ب

العمل در مقابل به خطـر افتـادن        چيزي متضمن عكس  مسؤوليت حمايت بيش از هر      
كميسيون در اين زمينه بر اين نظر است كـه وقتـي اقـدامات پيـشگيرانه در         . انسان است 

حل مشكل از رسيدن به نتيجه مطلوب ناتوان و از پيشگيري از وخامـت اوضـاع ناكـام                  
ز سـوي ديگـر   الملـل در كليـت آن ا   جويانه اعضاي جامعـه بـين     باشند، اقدامات مداخله  

توانند از نوع سياسي، اقتصادي يـا قـضايي و يـا در             اقدامات قهرآميز مي  . ضرروي است 
يك اقدام نظامي در صورتي قابـل       . فوق العاده ترين حالت مشتمل بر اقدام نظامي باشند        

يك دسته از اصول وجـود دارنـد كـه          . دفاع است كه شرايط واقعاً خطير و مرگبار باشد        
  . ودن اقدام مداخله جويانه بايد مدنظر باشندبراي قابل دفاع ب

                                                           
1
 - International Crisis Group. 
2
 - Amnesty International. 
3
 - Human Right Watch. 
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  :  نوع عكس العمل را مد نظر دارد2كميسيون 
 اين اقدامات در سـطح سياسـي يـا اقتـصادي            :اقدامات بدون عمليات نظامي   ) الف

ي مؤثر بودن عكس العمل غير نظامي در سطح سياسي برخـي از            ابر. صورت مي پذيرند  
  :اصول بايد مد نظر قرار گيرد

  حدوديت هايي بر نمايندگي ديپلماتيك شامل اخراج كارمندانم) 1
  محدوديت هايي در خصوص مسافرت رهبران و خانواده هايشان) 2
  تعليق عضويت يا اخراج از سازمان منطقه اي يا بين المللي) 3
  خودداري از پذيرش كشور به عضويت نهادهاي بين المللي) 4

نظامي در سطح اقتصادي نيز مـسائلي را        كميسيون براي مؤثر بودن عكس العمل غير        
  : مطرح مي كند

ضمانت اجراهاي اقتصادي ممكن است دارايي هاي خارجي يـك كـشور را مـد               ) 1
  . نظر قرار بدهد

  ...محدوديت هايي بر درآمد ناشي از فعاليت هايي مانند نفت، الماس، دارو، و) 2
  محدوديت هايي براي عدم دسترسي به نفت ) 3
  ييتحريم هوا) 4

 كميسيون مزبور در ابتدا به وجود هنجار عـدم توسـل بـه زور               :اقدامات نظامي ) ب
 مي داند، اما در شـرايط  1)صدمه و ضرر نزن(را معادل اصل بقراطي  كند و آناشاره مي

استثنايي كه نظم در سراسر يك كشور از بين رفته است يـا جنـگ داخلـي و سـركوب                    
 در خطـر تهديـد كـشتار دسـته جمعـي و يـا               آنچنان شديد است كه افراد غيـر نظـامي        

  . در سطح گسترده قرار گرفته اند، مداخله را مد نظر قرار مي دهد2پاكسازي قومي
 آنهـا را    نـد زپرداكميسيون در ادامه مباحث به معيارهاي قابل قبولي براي مداخله مي          

  :  بخش طرح مي كند5در 

                                                           
1
 - First Do no Harm. 
2
 - Ethnic Cleansing. 
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ل حمايـت باشـند؛ ماننـد       منظور عواملي است كه مي توانند عامـ       : 1سبب مشروع ) 1
كه مي تواند ناشي از اقـدام عمـومي         ) با هدف نسل كشي يا غير آن      (كشتار بيش از حد     

دولت يا قصور آن باشد يا سطح گسترده پاكسازي قومي از طريق قتل، اخراج اجبـاري،                
  .ترور يا تجاوز

   كميسيون هدف اوليه را توقف يا از بين بردن درد و رنج بيهـوده : 2حسن نيت) 2
داند و هرگونه استفاده از نيروي نظامي را كه اهدافش از آغاز تغيير مرزها يا تعيـين                 مي 

  .سرنوشت يك گروه باشد، قابل توجيه نمي دهند
  .  موجود مداخله باشد3آخرين راهكار) 3
  . وسايل بايد در حد اهداف و متناسب با گستره موضوع باشند: وسائل متناسب) 4
در اين مورد بايد شانـسي بـراي موفقيـت وجـود داشـته             : ولچشم اندازهاي معق  ) 5

باشد، نتايج بدتري در اثر حمله نظامي حاصل نشود، حمله نظامي به يك حمله گسترده               
  . تر منجر نشود

نظر كميسيون بر اين است كه حمله نظامي عليه يكـي از پـنج عـضو دائـم شـوراي                    
اويه ديـد كميـسيون نـشانه تبعـيض         اين ز . امنيت، چشم اندازهاي معقولي را در برندارد      

  .ناروايي است كه توجيه آن غير قابل قبول بنظر مي رسد
در ادامه نظريات كميسيون به بحث مرجع صالح براي تـصميم گيـري در خـصوص               

 مرجع را در نظر قرار      3در اين مورد كميسيون     . مداخله بشر دوستانه پرداخته شده است     
تـصميم  ) سازمان هاي منطقه اي، ج) مومي، بشوراي امنيت و مجمع ع    ) الف: مي دهد 

  . فردي دولت ها
 كميسيون بر طبق منـشور مـسؤوليت اصـلي          :شوراي امنيت و مجمع عمومي    ) الف

حفظ صلح و امنيت را بر عهد شورا مي داند و اين مقرره را به معناي منحصر كرده اين                   

                                                           
1
 - Just Cause. 
2
 - Right Intention. 
3
 - Last Resort. 
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تواند اقدام  اصي مي مجمع عمومي نيز با توجه به شرايط خ       (داند  مسؤوليت به شورا نمي   
كند كه در قضاياي كره، براي اثبات اين مدعا به قطعنامه اتحاد براي صلح اشاره مي       ) كند

 (GA, Res.  377. 1950).مصر و كنگو موضوعيت يافت

 1999 كميسيون به بررسي حمله ناتو به كوزوو در سـال            :ايهاي منطقه سازمان) ب
قه اي را در قالب اين قـضيه خـاص داراي           مي پردازد و بحث مداخله سازمان هاي منط       

دليل وجود ابعـاد اخالقـي و       ه  كميسيون در مورد قضيه كوزوو، ب     . ابعاد حقوقي مي داند   
حقوقي مداخله آنرا صحيح مي داند و عدم محكوميت حمله توسـط شـوراي امنيـت را                 

له بشر  در ادامه به گفته آقاي فراكت استناد مي كند كه مداخ          . دليل بر صحت آن مي داند     
را بـه   آندانـد بلكـه   دوستانه را به معناي تضعيف حقوق راجع به توسـل بـه زور نمـي   

  . دهدمعناي بوجود آمدن حقوقي مي داند كه اجازه استثنائات معقول را مي
 كميسيون در اين خصوص داراي شك و ترديد است و           :تصميم فري دولت ها   ) ج

 كـه ظـاهر     1دانـد ع آنرا جعبه پاندور مي    معتقد به بررسي مورد به مورد قضاياست در واق        
  .نيكور دارد اما مفاسد  بسياري نيز در درون آن است

  . پردازنددر بخش نهايي كميسيون به مسؤوليت بازسازي مي
  
  مسؤوليت بازسازي) ج

مسووليت بازسازي شامل موارد زير است كه بديليل عدم ارتباط با بحث مداخله بـه     
  : طور خالصه ذكر مي شود

مـسؤوليت دادگـسرتي و     ) 3مسؤوليت برقراي امنيت    ) 2 مسؤوليت تحكيم صلح     )1
  .اداره سرزميني تحت نظارت سازمان ملل متحد) 5مسؤوليت توسعه ) 4مصالحه 

دهـد،  آنچه كميسيون مداخله و حاكميت دولتها در قالب گزارش مفصلي ارائـه مـي             
منـد  دنبال نظام ه  كميسيون ب . دهدمطلب جديدي در مورد مداخله بشر دوستانه ارائه نمي        

                                                           
1
 - Pandore box. 
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شاهد ما بر اين مـدعا تعـاريف مربـوط    . كردن مداخله بشر دوستانه و تغيير نام آن است      
دايـره المعـارف    . به مداخله بشر دوستانه، و شرايط آن، قبل از ارائه اين گـزارش اسـت              

  : حقوق بين الملل، مداخله بشر دوستانه را چنين تعريف مي كند
 حمايـت از جـان و       رسط يك دولت عليه دولت ديگـر بـه منظـو          استفاده از زور تو   «

آزادي اتباع دولت ديگر كه با نمي توانند و يـا نمـي خواهـد راسـاً ايـن كـار را انجـام                         
 يا به نظر عده اي بايد (Encyclopedia of public International Law, vol.3, p.521)».دهند

 از حقوقدانان حتي دسـت      نقص فاحش حقوق اساسب بشر صورت پذيرد، ولي بعضي        
چـون هـدف اساسـي    «: يكي از آنها معتقد است. زدن به نقض فاحش را الزم نمي دانند       

 مداخله بشر دوستانه حمايت از بشر است، بنـابراين اصـلي وجـود نـدارد كـه دولـت       

چـون  . كننده را مجبور كند كه منتظر بماند تا عمل انجام گيرد و بعد مداخله كند              مداخله
داخالت پيشگيرانه است نه تنبيهي، بنابراين وجود خطر قريب الوقوع كـافي     هدف اين م  

 اما در پايان بررسي ايـن گـزارش الزم اسـت، بعـضي از سـؤالها و      (Lilich, 1985).است
  :ابهامهاي موجود در خصوص آن طرح شود

 2625،  )1965) (2131(،  هـاي قطعنامـه  (هاي متعدد مجمع عمومي   اوالً چرا با وجود قطعنامه    

كه مبين عدم مداخله به هر دليل در امور داخلي كشور ديگـر   )) 1981 (103/36،  )1970 (2625
هستند، چنين رويكردي نسبت به مداخله بشر دوستانه طرح گرديـده اسـت؟ ثانيـاً ايـن             
گزارش هيچ گونه تعريفي از نقص فاحش حقوق بشر ارائه نمي دهد و اين خود باعـث       

 از سـوي ديگـر رويـه قـضايي هـم          . كننـده اسـت   اخلـه گيري يكجانبه كشور مد   تصميم

 "Kayishema"دهــد، مــثالً در قــضيه تفــسير موســعي از نقــض حقــوق بــشر ارائــه مــي
(prosecutor v. kayishema, 1999)  در ديوان كيفري بين المللي براي رواندا، كشتن حتـي 

يت عليه يك نفر را در صورت وجود شرايط ارتكاب جنايت عليه بشريت، به عنوان جنا    
نتيجه اين رويه كه در ديوان يوگـسالوي سـابق و           . بشريت مورد شناسايي قرار مي دهد     

رواندا به كرات تكرار شده، اين است كه كشتن يك نفر با وجود شرايط الزم مي توانـد                  
ثالثاً كميسيون مزبور چرا بـه جـاي تأكيـد بـر            . مزينه مداخله بشر دوستانه را فراهم كند      
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تحد، حركت در چارچوب سيستم امنيت جمعي و نظريـه اي بـراي             نقش سازمان ملل م   
ست و بـي پايـه اي كـه در آن                         محدود كردن حق وتـو در شـوراي امنيـت، سيـستم سـ

در ادامه به مبحث سوم     . پيشگيري و بازسازي كمترين نقش را دارند، مطرح نموده است         
ب مـداخالت   بخش اول؛ يعني دو گزارش اخير دبير كل سازمان ملل متحد در چـارچو             

  .بشر دوستانه پرداخته مي شود
  

   دبير كل سازمان ملل متحد2005 مارس 21 و 2004 دسامبر 2گزارش : مبحث سوم

  1 دبير كل سازمان ملل متحد2004 دسامبر 2گزارش ) الف

دبير كل سازكان ملل متحد در اين گزارش به بحث مـسؤوليت حمايـت پرداختـه و                 
مضاء منشور ملل متحد، نـه تنهـا كـشورها از امتيـازات             در زمان ا  «: چنين اظهار مي دارد   

دبير كل به حمايت از     . »حاكميت برخوردار شدند، بلكه مسؤوليت هاي آنرا نيز پذيرفتند        
رفاه و آسايش مردم توسط حاكميت نظر دارد و قسمتي از اين مسؤوليت حمايت را در                

ولـي نكتـه    . لل مي دانـد   صورت ناتواني يا عدم تمايل حاكميت متعلق به جامعه بين الم          
جالب اين است كه دبير كل عكـس العمـل جامعـه جهـاني را در چـارچوب منـشور و                 

وجه اشتراك اين گزارش و گزارش كميسيون       . اعالميه جهاني حقوق بشر معتبر مي داند      
در .  جنبه مي داننـد    2مداخله و حاكميت دولتها، اين است كه هر دو حاكميت را داراي             

 جنبه بين المللي داشت و بـه معنـاي اسـتقالل از سـاير كـشورها                 گذشته حاكميت فقط  
 دبيـر كـل بـدنبال    2005 مارس 21مدنظر قرار مي گرفت، اما اين دو گزارش و گزارش    

القاي اين نظرند كه حاكميت عالوه بر تكاليف بين المللي در صحنه داخلـي نيـز بـراي                  
 رعايـت ضـوابط و      رعايت حقوق بشر داراي تكاليف خاصي است كه در صورت عـدم           

در اينجا جا دارد بـه سـؤالهاي        . هنجارهاي بين المللي مي توان حاكميت را ساقط نمود        
  .طرح شده در پايان بحث مسؤوليت حمايت رجوع شود

                                                           
1
  - Report of the secretary – General; More Secure World: Our Shared 

Responsibility. 
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  1 دبير كل سازمان ملل متحد2005 مارس 21گزارش ) ب

ابتدا دبير كل به گزارش كميسيون مداخله و حاكميت كشورها و هيـأت عـالي رتبـه           
رباره تهديدها، چالش ها و تغييرها اشاره نموده، و سپس نظر موافق خود در خصوص               د

مسؤوليت حمايت را اعالم مي دارد و تك تك كشورها را مسؤول حمايت از اتباع خود  
ايشان به اين نكته تأكيد مي كند كه اگر كشوري ناتوان يا تمايلي به حمايت از                . مي داند 

جامعه بين المللي مسؤوليت حمايت از اتباع آن كـشور را           شهروندان خود نداشته باشد،     
. بر عهده مي گيرد و مي تواند از شيوه هاي ديپلماتيك، بشر دوستانه و غيره استفاده كند                

وقتي چنين شيوه هايي ناكافي بنظر برسد شوراي امنيـت ممكـن اسـت تـصميم بگيـرد                  
زارش به مسؤوليت حمايت دبير كل در اين گ. براساس منشور اقدامات قهري انجام دهد   

از اتباع يك شكور توسط جامعه جهاني مي پردازد، ولي كـم و كيـف ايـن حمايـت را                    
در خصوص شيوه هاي حمايت از اتباع توسط        ) غيره(مشخص نمي كند و حتي از واژه        

طرفداران مداخله بشر دوستانه مي توانند از اين عبـارت          . جامعه جهاني استفاده مي كند    
فاده را بكنند و مداخله خود را بـا اسـتناد بـه اينكـه عـضوي از جامعـه                    حداكثر سوءاست 

  .جهاني هستند، توجيه نمايند
با توجه به نقش شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي و تأكيـد بـر ايـن                    
نقش توسط دبير كل سازمان ملل متحد در دو گزارش اخيرش، در پايان اين بخـش بـه                  

  . پردازيمدر مداخله بشر دوستانه ميبررسي نقش شوراي امنيت 
 

 نقش شوراي امنيت در مداخله بشر دوستانه: مبحث چهارم

بحث اصلي كه بررسي آن الزم بنظر مي رسد، بررسي اين سؤال است كه آيا شوراي 
امنيت در صورت نقض فاحش حقوق اساسي بشر، مي تواند صرفاً براساس مالحظات 

 دولت مداخلهع كند؟ در جواب بايد چنين پاسخ داد انسان دوستانه در امور داخلي يك

                                                           
1
 - In larger freedom: Toward Development, Security and Human Rights for All, 

para 135. 
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كه شوراي امنيت در صورتي كه نقض فاحش حقوق بشر منتج به لطمه به صلح و 
 منشور، اقدامات قهر آميز را 7امنيت بين المللي شود، مي تواند در چارچوب فصل 

حقوق مدنظر قرار دهد و هيچ رادعي در اين زمينه وجود ندارد، اما اگر نقض فاحش 
بشر باعث نقص صلح و امنيت بين الملل نشود، شورا به هيچ وجه اجازه مداخله بشر 

 اما در اين خصوص بايد ديد كه آيا حقوق  (Jovica partrongic, 1995).دوستانه را ندارد
منشور ملل متحد از مواد اساساً داخل در صالحيت ملي ) 2(ماده ) 7(بشر بر طبق بند 

 فهومي است كه به صلح و امنيت بين المللي برمي گردد وكشورهاست يا اينكه م

  توان در اين موارد در امور داخلي كشورها دخالت نمود؟ مي
ها، به حقوق بين الملل بـستگي دارد؛ يـك مـسأله در             حيطه صالحيت داخلي دولت   

الملـل  صورتي در صالحيت داخلي دولت است كه در آن دولت به موجب حقـوق بـين         
   (Simma, 1995) .متعهد نباشد

همانطور كه از تعريف مؤسسه حقوق بين الملل مشخص است، نمي توان صالحيت 
اساساً داخلي كشورها را مشخص كرد و اين يك مفهوم وابسته به زمان حـدوث مـسأله     

اما در خصوص اين موضوع بايد بين آنچه كه در سازمان ملل مي گـذرد و آنچـه        . است
ديوان بـين المللـي     . ها مدنظر دارند قايل به تفكيك شد      كه بعضي از آراء ديوان و كشور      

   دادگستري در قضيه بارسلونا تراكشن در خصوص تعهدات عـام الـشمول بـه ارائـه     

  :هايي مي پردازد و اين چنين اظهار نظر مي كندمثال 
به عنوان مثال تعهدات عام الشمول در حقـوق بـين الملـل معاصـر، ناشـي از غيـر                    «

عمال تجاوز و نسل كشي و نيز اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين              قانوني دانستن ا  
 ,ICJ, Rep).»شخص انسان، از جمله حمايت در مقابل بردگي و تبعيض نژادي مي باشند

1970)  
براساس اين ديدگاه مسائل حقوق بشري امروزه در صالحيت داخلي دولتها نيـست             

ين استدالل در امور داخلي كشورها مداخله       المللي مي تواند، با استفاده از ا      و جامعه بين  
  .نمايد



  

 175                                                                   مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده يا استثناء سوم

آقـاي  . اما آنچه كه در سازمان ملل مدنظر است، متفاوت با اين ديدگاه بنظر مي رسد 
 رئيس شوراي دولتي جمهوري خلق چين در جلسه سـران شـوراي امنيـت در    1لي پنگ 

حاكميـت  موضوع حقوق بشر، اساساً در چـارچوب        ... « :  اظهار داشت  1992 ژانويه   31
مخالف مداخله در امور داخلـي سـاير دولـت هـا بـا              «و چين   . »هر دولت قرار مي گيرد    

 Security conncil).»استفاده از مبحث حقوق بـشر بـه عنـوان يـك دسـتاويز مـي باشـد       

summit Meeting, 31 Jan. 1992) 

دليل اين مدعا تركيـب     . در هر حال اين بحث بسيار غامض و الينحل بنظر مي رسد           
انة شوراي امنيت است، چين در بيشر اوقات به عنوان يـك كـشور كمونيـستي كـه                  دوگ

همواره در مورد مباحث حقوق بشر داراي ديدگاع متفـاوتي نـسبت بـه ايـاالت متحـده          
است، خواهان عدم مداخله در امور داخلي كشورها بوده و آنرا محكوم مي نمايد، اما در 

ل مربوط به قانونگذاري اجرا و تصديق قواعد        كل مي توان قائل به اين نظر شد كه مسائ         
  )1384فلسفي، (.در صالحيت اساساً ملي كشورهاست

براي بررسي دقيق نقش شوراي امنيت در خصوص احراز قضيه اي كه نقض فاحش      
موضـوع نقـش فـاحش      . حقوق بشر بوده، مي توان به سابقه اين مـسأله مراجعـه نمـود             

 در مـورد رژيـم فاشيـست ژنـرال فرانكـو در             1946حقوق بشر براي اولين بار در سال        
 در اين خـصوص آنـدره گروميكـو    (frank, 1993).دستور كار شوراي امنيت قرار گرفت

سفير وقت شوروي سابق در سازمان ملل متحد درباره اتخاذ اقدامات عليه آن رژيم كـه                
ل رفتارش خالف حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، نظر به اقدامات در چارچوب فص              

امـا شـورا در قـضيه       . شورا موفق به صـدور قطعنامـه اي نـشد         .  منشور را مطرح كرد    7
، نقـض حـق     1966 آوريل   9رودزياي جنوبي، با قاطعيت خاصي عمل كرد و در تاريخ           

تعيين سرنوشت در رودزياي جنوبي را نقـض صـلح و امنيـت بـين المللـي دانـست و                    
  (Sc, Res. 232 (1996)). مدنظر قرار داد7اقداماتي را در چارچوب فصل 

                                                           
1
 - Lipeng 
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در مورد خاتمه دادن به نظام آپارتايـد در آفريقـاي جنـوبي نيـز شـوراي امنيـت در                    
 ايـن دو وضـعيت   (Sc. Res. 418 (1977)). قطعنامه اي را صادر نمـود 7چارچوب فصل 

. نشان دهنده گسترش مفهوم صلح و امنيت به موارد نقض فـاحش حقـوق بـشر اسـت                 
رين مداخله بشر دوستانه به اين دو مورد خاص و قعطنامه هـاي شـواري               طرفداران دكت 

 به عنـوان   (Sc. Res. 794 (1992)) و سومالي(Sc. Res. 688 (1991))امنيت در مورد عراق 
مصاديق مؤيد مداخله بشر دوستانه در چارچوب سازمان ملل متحد، اشاره مي كنند و از    

اخلـه بـشردوستانه كـامالً مـشروع اسـت و در          اين گفته اين نتيجه را مي گيرنـد كـه مد          
گيري در خصوص مداخله، هر يـك از        صورت عدم موفقيت شورذاي امنيت در تصميم      

كشورهاي عضو سازمان ملل مي تواند مداخلـه بـشردوستانه را بـه طـور منفـرد انجـام                   
آنجه از .  اين ديدگاه از جهاتي مي تواند مورد انتقاد واقع شود (Kartashkin, 1991).دهد

كه مفهوم صلح و امنيت مفهومي نسبي است و بايد در هـر قـضيه بطـور خـاص مـورد                    
شـورا  . بررسي شورا واقع گردد؛ اوالً هر قضيه خاص قابل تسري به ساير قضايا نيـست              

ثانياً شورا در بعضي . بايد با توجه به اثر نقض حقوق بشر در هر مورد نظر خود را بدهد  
 يا نقض  صلح به طور سليقه اي عمـل نمـود و چـشم                قضايا در تشخيص موارد تهديد    

 4خود را نسبت به بسياري از واقعيات بسته است؛ مثالً شورا در قضيه الكربـي، حـدود                  
سال بعد از وقوع حادثه، با صدور قطعنامه اي تهديد عليه صلح و امنيت بين المللـي را                  

 (Sc.Res. 748 (1992))  .اعالم نمود

نوني شورا براي تصميم گيري در خصوص يك قـضيه و عـدم            ثالثاً به فرض اقدام قا    
موفقيت در تصميم گيري، كدام معاهده يا عرف حق مداخلـه فـردي يـا دسـته جمعـي                   

 خارج از سيستم ملل متحد را به كشورها مي دهد؟

  
   مداخله بشردوستانه در چارچوب ترتيبات منطقه اي –بخش دوم 

منــشور ملــل متحــد، اقــدامات در ايــن بخــش از مقالــه بــه بررســي فــصل هــشتم 
  در ليبريـا و بررسـي نقـش     ECOWAS در كـوزو و اقـدامات نظـامي      NATOنظـامي 
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هاي منطقه اي در مداخالت بشردوستانه از ديدگاه دو كوئيار، پطـروس غـالي و               سازمان
  .كوفي عنان مي پردازيم

  

   فصل هشتم  منشور ملل متحد–مبحث اول 

   تاريخچه –الف 

گرايي پرداخته نشد، زيرا چهار ابرقدرت      رتن اوكس به مسأله منطقه    در كنفرانس دمبا  
المللي و تضمين صـلح     جهان سعي داشتند، مسائل مربوط به حل و فصل اختالفات بين          

 در )82، ص 1368-69ممتــاز، (.و امنيــت را در شــوراي امنيــت بــه انحــصار خــود درآورنــد
تـصويب حـق    ( منشور تبديل شد     27 )3(كنفرانس يالتا با تصويب آنچه كه بعداً به ماده          

هـاي  تالش و پافـشاري دولـت     . نظر آنان تأمين شد   ) وتو براي پنج عضو شوراي امنيت     
 هـاي  ريكاي التين و عرب در كنفـرانس سانفرانسيـسكو بـراي حفـظ اسـتقالل نظـام                مآ

گرايي موجب شده كه بـه صـورت        سرانجام اصالحات مهمي را به نفع  منطقه          اي،منطقه
  )1380شايگان، (.  منشور درآمد54ا ت51مواد 

  
  اي مفهوم سازمان منطقه–ب 

اين سـكوت اجـازه داده تـا        . ساكت است » منطقه«منشور ملل متحد در مورد مفهوم       
امـا اكثـر نويـسندگان بـدون آنكـه          . ارائه شود » منطقه«مفاهيم بسيار موسع يا مضيقي از       

براي يك قـرارداد يـا سـازمان    مجاورت جغرافيايي يا وجود مرز مشترك را شرطي الزم   
ژه  اسـتفاده از وا . داننـد اي با يـك منطقـه را ضـروري مـي    منطقه اي بدانند، وجود رابطه   

همـان،  (.»تأييدي بر اين استنباط اسـت        منشور نيز،  52 ماده   3 و   2اختالفات محلي در بند     «

يـك  هايي را كه همه اعضاي آن عـضو          هم سازمان    سازمان ملل متحد در عمل،     )223ص  
 Organization of)بـه عنـوان سـازمان منطقـةاي شناسـايي كـرده اسـت         باشـند، مي قاره

Americam State, African Union)هايي را كه اعضاي آن بـه يـك منطقـه     و هم سازمان
  (League of Arab states).جغرافيايي يكپارچه تعلق ندارند
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   بررسي مواد مندرج در فصل هشتم منشور–ج 

، 52) 4(در مـاده    .  ماده مهم گنجانيده شده است     3منشور ملل متحد    در فصل هشتم    
      اصــل مــشاركت 3 و 2 و 1در بنــدهاي . اصــل كلــي مــاده تخــصيص خــورده اســت 

 تشويق نمـودن    ثبح) 3(مثالً در بند    . هاي منطقه اي به خوبي مطرح شده است       سازمان
 توسط شـوراي امنيـت      وفصل اختالفات اي براي حل  چنين قراردادها يا مؤسسات منطقه    

اي هـاي منطقـه   وفصل انحـصاري اختالفـات توسـط سـازمان        حل) 4(آمده، ولي در بند     
پذيرفته نشده و در اعمال اقدامات امنيت جمعي، ديدي گسترده را مطمح نظر قرار داده               

گيري براي اجراي اقـدامات     در اين خصوص اين بند ماده مذكور هرگونه تصميم        . است
اين ماده بـه هـيچ      «: صار شوراي امنيت درآورده و چنين اظهار مي دارد        اجرايي را به انح   

گونـه اقتـدار     هـيچ  53) 1( مـاده    1. نخواهـد زد   35 و   34وجه لطمه اي به اجـراي مـواد         
هـاي    نمـي كنـد و در عـوض، روش          حقوقي بيشتري را براي اقـدامات اجرايـي اعطـاء         

 بنـابراين  .  مـي دهـد    اجرايي اقـدامات قهـري در دسـترس شـوراي امنيـت را گـسترش              
اي به عنوان بازوي اجرايي شوراي امنيت، اقتدار اجرايي شـورا را بـه              هاي منطقه سازمان

 مجـوز شـوراي امنيـت را بـراي          53ماده  ) 1(در بند   . كننداعمال مي   موجب فصل هفتم،  
اي هـاي منطقـه   گيرد و بايد سـازمان    انجام اقدام اجرايي فقط اقدامات نظامي را در برمي        

 در 1960  در سـال   ي انام عمليات نظامي از شوراي امنيت مجوز اخـذ نماينـد؛ مـثالً    برا
رابطه با اقدامات متخذه توسط سازمان كشورهاي آمريكايي عليه جمهوري دومينيكن كه 

                                                           
المللي شوراي امنيت مي تواند هر اختالف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين«: 34 ماده - 1

منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختالف بدين. مورد رسيدگي قرار دهد يا اختالفي ايجاد نمايد، گردد،
  ».لي را به خطر بياندازدالميا وضعيت مزبور حفظ صلح و امنيت بين

 هر عضو ملل متحد مي تواند توجه شوراي امنيت و مجمع عمومي را به هر اختالف يا وضعيتي از -1«: 35ماده 
تواند  هركشوري كه عضو ملل متحد نيست مي-2 – بدان اشاره شده است جلب نمايد 34گونه كه در ماده آن

في كه خود در آن درگير است جلب نمايد، مشروط بر آنكه در توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختال
           –آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايدوفصل مسالمتمورد اختالف مزبور قبالً تعهدات مربوط به حل

 اقدامات مجمع عمومي در خصوص اموري كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي گردد تابع -3
 .» مي باشد12 و 11واد مقررات م
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 نيـز  1962دربردارنده قطع روابط ديپلماتيك و تحريم اقتصادي بود و همچنين در سـال    
 اكثريت شوراي امنيـت بـر ايـن عقيـده            ج كوبا گرفت،  كه سازمان مزبور تصميم به اخرا     

   اقـدامات اجرايـي شـامل اقـدامات غيرنظـامي             ،53) 1(كردند كـه در مـاده       پافشاري مي 
 نيز كه رويه شوراي امنيـت بـه ايـن    90در اين زمينه در دهه (Simma, 1995) . گرددنمي

ازمان كـشورهاي    كـه سـ    1991عنـوان نمونـه در سـال        ديدگاه گرايش داشته اسـت؛ بـه      
ژيم ديكتاتور هايئتي وضع كرد، شورا هيچ واكنـشي           هايي را بر عليه ر    آمريكايي مجازات 

  (Schreuer, 1995).نشان نداد
اي هاي منطقـه  در مورد اخذ مجوز از شوراي امنيت براي اقدام نظامي توسط سازمان           

به كـوزوو و    مباحث زيادي مطرح شده كه در مبحث مربوط به بررسي قضيه حمله ناتو              
  . به ليبريا به آنها اشاره خواهد شد  ECOWASسازمان
  

   حمله نظامي ناتو به كوزوو–مبحث دوم 

   شرح تاريخي رويداد–الف 

 با   1915مارشال تيتو از رهبران حزب كمونيست يوگسالوي سابق كه تا قبل از سال              
سالوي ادامه  هاي كمونيستي خود را در يوگ     ارتش سرخ روسيه همكاري داشت، فعاليت     

او با پياده كردن    . ترين رهبران كشورش شناخته شد     تا اينكه به عنوان يكي از مردمي        داد،
طرح خود در تمركززدايي توانست براي اقليت مسلمان كوزوو آزادي قابـل تـوجهي را               
فراهم آورد و همين امر به تأسيس يك دانشگاه در كوزوو منجـر شـد كـه عمـالٌ كليـه                     

 1974چيزي نگذشـت كـه در سـال         .  آلبانيايي تدرس و ارائه مي شد      دروس آن به زبان   
 نمود و در نتيجه موفق به تحقـق          ميالدي تيتو نوعي خودمختاري به ايالت كوزوو اعطاء       

قبل از فوت تيتو يعني در اوايل دهـه هفتـاد درخواسـت             . بخشي از اهداف خود گرديد    
ب فدراسيون يوگسالوي بود اقليت مسلمان كوزوو، تشكيل يك جمهوري مستقل در قال    

كه اين درخواست با مخالفت شديد مقامات بلگراد مواجه شد و در نتيجه به تـشنجات                 
اما حيات و حضور تيتو شايد مانع از بروز وقايع جدي شد تا اينكه در                 موجود دامن زد،  
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اين رخداد سلسله اي از مسائل و مـشكالتي را بـه همـراه        .  تيتو از دنيا رفت    1980سال  
در اين دوران، يعني طي     . شت كه نهايتاً منجر به اضمحالل و فروپاشي يوگسالوي شد         دا

وجود جومتشنج و درگيري هاي پراكنده موجب شد   ،1990هاي بعد از تيتو تا سال سال
 لغـو ايـن آزادي هـا،      . شده به مسلمانان كـوزوو لغـو گـردد          تا خودمختاري نسبي اعطاء   

ا نسبت به تأسيس يك جمهوري مسلمان نشين اقـدام  مسلمانان كوزوو را بر آن داشت ت  
ايـن مخالفـت مـسلمانان را       . كنندكه با عكس العمل بسيار شديد  صرب ها مواجه شـد           

نااميد از تشكيل دولت مستقل نكرد و در نتيجـه ارتـش آزادي بخـش كـوزوو در سـال                    
 اقدام به تأسيس يك جمهوري مستقل نمـود كـه ايـن حركـت سـرآغاز سلـسله                   1996
هاي هولناكي است كه در نهايت فاجعه انـساني كـوزوو را باعـث              وردها و درگيري  برخ
  )1379ممتاز و نجفي اسفاد، (.گرددمي

شامل نمايندگان كشورهاي (شوراي امنيت سازمان ملل متحد با پيشنهاد گروه تماس       
 قطعنامـه   1998 مـارس    31در  )  انگلستان و روسـيه    – ايتاليا   – فرانسه   – آمريكا   –آلمان  
 اما به دليل عدم توجه بلگراد به ايـن  (Sc, Res 1160 (1998)). را به تصويب رساند1160

 (Sc, Res 1199 (1998)). را صـادر نمـود  1199 قطعنامـه  1998 سـپتامبر  23قطعنامه، در 
توجهي كردند و اين خود باعث شد       الذكر بي دولت و مقامات بلگراد به دو قطعنامه فوق       

االجلي مشخص نمايد و از بلگراد بخواهـد      براي بلگراد ضرب   1998 اكتبر   13تا ناتو در    
االجل اثـر گـذار واقـع شـد و در نتيجـه آن              اين ضرب . كه مفاد قطعنماه ها را اجرا كند      

  . قرارداد را با ناتو و سازمان امنيت و همكاري اروپا منعقد كرد2ميلوسويچ 
ـ     )مابين بلگراد و نـاتو    (به موجب مضمون قرارداد اول       اتو اجـازه كنتـرل حـريم       بـه ن

در قرارداد دوم هم به سازمان امنيت و همكاري اروپا اجازه           . هوايي يوگسالوي داده شد   
 1999ژانويه      15اما در   . جو را در منطقه حاضر نمايد      نفر پاسدار صلح   2000داده شد تا    

 در  .فاجعه شهر راساك اين آرامش نسبي را از بين برد و اميـد مـسلمانان را بـر بـاد داد                    
 نفر از مسلمانان آلبانيايي تبـار بـه وضـع فجيعـي توسـط               50جريان اين فاجعه بيش از      
اين فاجعه را مي توان سرآغازجنگ در كوزوو دانست، زيرا با           . صرب ها قتل عام شدند    
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آميـز قـضيه كـوزوو      وقوع اين رخداد، مذاكرات قطع شد و فضاي حل و فصل مسالمت           
  )1379ممتاز  اسفاد، (.دتبديل به يك فضاي كامالً نظامي ش

االجل خود را بـه مقامـات بلگـراد داد،            ناتو دومين ضرب   1999ژانويه      30در تاريخ   
در خـصوص  .  روزه نـاتو آغـاز شـد   77ولي اين بار اين حربه كارا واقع نشد  و جنـگ          

نمود، مباحث عمليات ناتو در اين جنگ و اين كه گهگاه حقوق بشردوستانه را نقض مي   
  . شده و به دليل عدم ارتباط اين موضوع به مقاله به آنها نمي پردازيمزيادي طرح

  
   آيا اين حمله مشروع بود يا نه؟–ب 

طور كه در ابتداي بحث و مسائل مربوط به فصل هشتم منـشور ذكـر گرديـد،                 همان
اخذ مجوز شوراي امنيت براي مداخالت نظامي در كـشورهاي عـضو ملـل متحـد الزم                 

اي دال بر دادن مجوز براي حمله نظـامي نـاتو           م نظامي ناتو، قطعنامه   در مورد اقدا  . است
  .وجود نداشت

 sc, Res) اي توسط شوراي امنيت صادر شـد، بعد از مداخله ناتو د ركوزوو قطعنامه

 كه در آن حمله ناتو به هيچ وجـه محكـوم نـشد و اهـداف جنگـي نـاتو       ((1999) 1244
عضو سازمان امنيت و همكـاري اروپـا بـا          كنفرانس كشورهاي     در 1998مصوب نوامبر   

  .ناتو تصويب گرديد
اين عملكرد نامأنوس شوراي امنيت كه در دو قضيه ديگر نيز معنا و مفهـوم يافـت،                 

در قـضيه قرنطينـه     . منفعل بودن شوراي امنيت و سازمان ملل را به خوبي نشان مي دهد            
در ايـن   . ورت گرفـت  كوبا توسط سازمان كشورهاي آمريكايي اقداماتي عليـه كوبـا صـ           

هاي آمريكايي  تـالش مـي كردنـد تـا از ورود كاالهـاي تجـاري بـه كوبـا                     قضيه كشتي 
گونـه اظهـارنظري    جامعه جهاني و شوراي امنيت در اين خصوص هيچ        . جلوگيري كنند 

پـردازيم، نيـز شـوراي امنيـت كـامالً      در قضيه ليبريا كه در مبحث بعد به آن مي      . نكردند
 با توجه به اين وضعيت بغرنج آيا مي توان ادعا كـرد  (Sc, Res, 866, (1993)).منفعل بود
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دهنـده نـوعي     عمل نشان  1كه سكوت شوراي امنيت عمدي بوده و به نوعي تنفيذ بعدي          
  باشد؟ مي2)حقوق آرماني(گيري حقوق در حال شكل

پاسخ به اين سؤال را بايد در مسير مباحث مطرح شده در اين نوشتار به خوبي درك  
گيري عرف درخصوص قضايايي كه شـورا بـه دليـل وتـوي يكـي از                ادعاي شكل . دكر

گيري براي شكل . اي قابل تأملبه نظر مي رسد     گيري كند، مسأله  تواند تصميم اعضاء، نمي 
 بـه فـرض     3.عنـصر معنـوي     )2عنصر مـادي،    ) 1:  عنصر بايد وجود داشته باشد     2عرف،  

 يكپارچه را در خود جاي مي دهـد،         وجود عنصر مادي كه يك سلسله اعمال منسجم و        
آيا عنصر معنوي كه مبين الزام حقوقي كشورها در جهت رعايت قاعـده حقـوقي اسـت     

دهنده اعتقاد توان رأي مني يكي از اعضاء دائم شوراي امنيت را نشانوجود دارد؟ آيا مي
حقوقي كشورهاي عضو شـورا و فراتـر از آن كـشورهاي  عـضو شـورا و فراتـر از آن                      

اي از حقوقـدانان    رهاي عضو سازمان ملل متحد دانست؟ سفسطه ظريفي كـه عـده           كشو
گيـرد كـه    زنند، از اين نكته بـديهي سرچـشمه مـي         غربي مانند مكدوگال به آن دامن مي      

اين ديـدگاه دقيقـاً مخـالف رويـه شـكل           . عنصر معنوي در ديدگاهشان جايگاهي ندارد     
 به دنبال كم رنگ كـردن عنـصر         4ف آني الملل است؛ زيرا مفهوم عر    گرفته در حقوق بين   

  .مادي و تأكيد بر عنصر معنوي عرف است
در هر حال، به نظر مي رسد كه حمله نظامي ناتو، چيزي جز نقض اصل عدم توسل                 

ناتو با مداخله در قلمرويي     . به زور و ترتيبات مندرج در فصل هشتم منشور نبوده است          
وق بشردوستانه در چنين تهـاجمي      اش و نقض حق   خارج از چارچوب صالحيت مكاني    

 .به دنبال احياء قدرت خود در منطقه بالكان و تضعيف كمونيست در آن منطقه بود
 

  

                                                           
1- Ex Post Facto  

2- Lex Ferenda 
3- Opinio Juris 
1- Instant Custom   
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   در ليبرياECOWS مداخله نظامي -مبحث سوم 

 در پي آغاز جنـگ داخلـي        1990هاي آفريقاي غربي در اوت      جامعه اقتصادي دولت  
 (S/24735, 1992). گرفت1در ليبريا تصميم به ايجاد يك گروه ناظر

 در اوت  (ECOMOG)هاي آفريقاي غربي عمليات گروه ناظر جامعه اقتصادي دولت
هـاي   و رهبـر يكـي از گـروه   2 ابتدا مورد موافقت رئيس جمهور ليبريا ساموئل دو      1990

 بـه دسـت     1990 سـپتامبر    10جمهور ليبريا در    با كشته شدن رئيس   . مخالف قرار گرفت  
حكومـت فروپاشـيده، و نظـم و     ه با عمليات موافقت كرده بود،  نيروهاي گروه مخالفي ك   

در اين وضع ديگر رضايتي نسبت بـه        . قانون در اين كشور به طور كامل در هم شكست         
 اين سازمان عمليـات     )236شايگان، پيـشين، ص     (. وجود نداشت  (ECOMOG)برپايي عمليات   
يي شـباهت داشـت و بـراي        ناميد، اما بيشتر به اقدام اجرا     » حفظ صلح «خود را عمليات    

خاتمه دادن به مخاصمه خونين داخلي در ليبريا مبادرت به عمليات تهاجمي نمـود كـه                
. موضوع پس از واقعه بـه شـوراي امنيـت اطـالع داده شـد              . نهايتاً به موفقيت منجر شد    

(Christoph Schreuer, p.439)        شوراي امنيـت ايـن عمليـات را بعـداً مـورد تأييـد قـرار 
 درخصوص اين مداخلـه كـه توسـط يـك سـازمان اقتـصادي       (Sc, Res, 688, 1993).داد

گونه مجوزي توسط شوراي امنيت صادر نـشد و ايـن    قبل از حمله هيچ    صورت گرفت، 
  . منشور است53ماده ) 1(خود ناقض بند 

نويس كميسيون دهـم انـستيتو    در گزارش پيش (Franck, 2002)آقاي توماس فرانك
المللـي غيـر از سـازمان ملـل در          هاي بين خصوص مداخله سازمان  الملل در   بين حقوق  
 و سكوت شوراي امنيت را بـه عنـوان رويـه يكـي از               (ECOMOG)، مداخله   2002سال  
در خصوص اين اظهارنظر، طرح . داندهاي اصلي سازمان ملل در تفسير منشور مي       ارگان

  :رسدچند نكته ضروري به نظر مي

                                                           
2- ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG)  

3- Somoel Doe 



 

   1386 بهار ، 1رة اشم، 37سال  ، فصلنامه حقوق                                                                184  

س، ارگـان تفـسيركننده نمـي توانـد مقـرره            در خصوص تفسير سند تأسي      )1
گيـري  مندرج در سند تأسيس را كامالً كنار بگذارد  و به دليل ضعف در تـصميم             

به عبارت ديگـر در واقـع       . اعضايش نقض قاعده را جايگزين تفسير اصيل نمايد       
اي را نقـض  كند نه اينكه قاعده يا مقرره     زدايي مي مفهوم تفسير اين است كه ابهام     

 معاهده ويـن در خـصوص حقـوق معاهـدات قاعـده عـام        32 و   31 مواد   .نمايد
ايـن  . تفسير را به خوبي بيان كرده اند كه در اين مورد مي توانند راهگشا باشـند               

ممكن است ادعا   . دو ماده به هيچ وجه برداشت آرياالي فرانك را تأييد نمي كند           
هـا   بعدي دولـت   شود كه در طور عمر منشور بارها موادي از منشور توسط رويه           

 عضو دائم را الزم مي دانـد        5، كه رأي مثبت     27 م   3مثالً بند   (كنار گذاشته شده    
چـرا در ايـن مـورد،       ) كه بعدها رأي ممتنع نيز به عنوان رأي مثبت پذيرفته شـد           

ممكن نباشد؟ در پاسخ به اين استدالل مي توان چنين گفت كه در قضايايي كـه                
ل شده، كشورها اعتراضي به عمل نياورده و از منشور با رويه بعدي جرح و تعدي   

الـذكر  اند، از اهميـت مـسأله فـوق       سوي ديگر، مسائلي كه مورد جرح واقع شده       
  .برخوردار نبوده اند

در چنين قضايايي، به دليل وضوح مقرره مندرج در فـصل هـشتم اصـوالً               ) 2
داخلـه  اگر قائل به ايجاد رويـه بعـدي در خـصوص م           . تفسير معنا پيدا نمي كند    

  . منشور ديگر جايگاهي ندارند8 و  7شويم، فصل 
نامـشروع بـه نظـر         هايي كه طرح شد،   به هر حال، اين مداخله نيز با استدالل       

  .رسدمي
  

هـاي   نظريات دوكوئيار، غالي و عنان درخصوص نقش سازمان        –مبحث چهارم   

  المللياي در حفظ صلح و امنيت بينمنطقه

كارسـازمان  « سازمان ملل متحد در گزارش خود دربـاره          پرز دوكوئيار دبير كل اسبق    
هـاي  ترتيبـات و سـازمان    «:  منتشر گرديد اظهار داشـت     1990كه در سپتامبر    » ملل متحد 
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. توانند در مقابله با تهديدات امنيتي جديد، كمك ارزشمندي  ارائـه نماينـد             اي مي منطقه
اي و بـين ترتيبـات منطقـه   اي است كه فصل هـشتم منـشور     اين امر مستلزم ايجاد رابطه    

كاهش تنش بين كشورها و حـل         در بسياري از موارد،   . بيني كرده است  سازمان ملل پيش  
امـا ايـن      اي هـستند،   مستلزم انجام اقدامات منطقه     اميز اختالفات محلي،  و فصل مسالمت  

اي بايد هماهنگ با اقدامات سـازمان ملـل متحـد و            شرط وجود دارد كه اقدامات منطقه     
  )1990گزارش دبيركل درباره كار سازمان ملل متحد، . (ق با منشور ملل متحد باشدمطاب

بينيم دوكوئيار معتقد به احترام به فصل هشتم منشور و رابطه سازمان همانطور كه مي
  .اي استو ترتيبات منطقه

سازمان ملل با موجي از بحران ها، مسئوليت ها و انتظارات  پس از پايان جنگ سرد،
 براي اولين بار در طول حيات شوراي امنيت،  مواجه شد و در چنين شرايطي،جديد 

 تشكيل شد و در پايان اين جلسه، رئيس 1992انويه   31اجالس سران اين شورا در 
هاي تقويت توان اين نهاد در زمينه از دبير كل خواست كه در مورد   راه شورا

 هاي افزايش كارايي شورا در ديپلماسي پيشگيرانه، برقراري و حفظ صلح و روش
وي همچنين پيشنهاد كرد كه اين گزارش . چارچوب مقررات منشور، گزارش تهيه نمايد

 (S/23500, 1992).به بررسي مشابه سهم سازمان هاي منطقه اي در اين زمينه بپردازد
ژوئن   17پطرس غالي گزارش خود را تحت عنوان دستور كاري براي صلح در تاريخ 

او در اين گزارش خواستار همكاري نزديك تر بين سازمان ملل و . ئه كرد ارا1992
ي اين سازمان ها مي دبيركل افزوده است كه توان بالقوه. اي شدسازمان هاي منطقه

او . تواند بار مسئوليت شوراي امنيت را از طريق واگذاري اختيارات آنها سبك كند
تر رضايت را باعث مشاركت عميقاي هاي منطقههمكاري سازمان ملل و سازمان

پطرو غالي در گزارش تكميلي . الملي مي دانادتر شدن فرآيند بينعمومي و دمكراتيك
 انتشار 1995ژانويه   25متمم دستوري كاري براي صلح كه در تاريخ «خود تحت عنوان 

ا مواجه هايي كه سازمان ملل بايد با آنهبيني كرد بحران پيش(A/50/60-s/ 1995/1)يافت،
هدايت و فرماندهي  شود، حكايت از آن دارد كه شوراي امنيت تونايي به راه انداخت،
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نقض صلح يا اعمال تجاوزكارانه  عمليات بر ضد آنهايي كه مرتكب تهديد عليه صلح،
آورشوراي امنيت در زمينه اجراي مي شوند را ندارد و لذا پيشنهاد كرد كه اختيارات الزام

دبير كل فعلي سازمان ملل، كوفي . اي واگذار شودهاي منطقه  سازماناقدامات قهري به
  هاي ، به نقض تكميلي سازمان ملل و سازمان2005 مارس 21عنان، در گزارش 

 او (In Larger Freeom, para.213, 2005).اي نسبت به همديگر اشاره نمودمنطقه 
قصد «: كندن اظهارنظر مياي چنيهاي منطقهدرخصوص تعامل سازمان ملل و سازمان

در چارچوب   اي،هاي منطقهدارم براي بهبود هماهنگي بين سازمان ملل متحد و سازمان
در   هاي انفرادي،هاي تفاهم بين سازمان ملل و سازمانيادداشت  منشور ملل متحد،

  .»تخصص و منابع ارائه دهم  ارتباط با شريك شدن در اطالعات،
الح قواعد مربوط به بودجه حفظ صلح سازمان ملل اين         كوفي عنان در خصوص اص    

  :كندچنين اظهارنظر مي
 قواعد مربوط به بودجه حفظ صلح سازمان ملل بايد اصالح شود تا به سازمان ملل،          «

هاي تعـين شـده بـراي تـأمين مـالي           اختيار دهد از مساعدت      در شرايط خيلي استثنايي،     
هاي يا مشاركت سازمان  نيت مجاز شمرده شده، اي كه به وسيله شوراي ام     عمليات منطقه 

  اي در عمليات صلح چندقطبي زير چتر كلي سازمان ملل استفاده كند؟منطقه
بينيم در هر سه گزارش، به ادعاي ايجاد رويه جديد سازمان ملل در   طور كه مي  همان

 نـشده  ايالملل هيچ اشـاره اي در حفظ صلح و امنيت بينهاي منطقه  مورد نقش سازمان  
دهنـده  استفاده شده كه ايـن خـود نـشان        » در چارچوب منشور  «است و از الفاظي مانند      

اي در يـك    هاي منطقـه  خالف قاعده بودن عدم اخذ مجوز براي عمليات نظامي سازمان         
 .باشدكشور مي

  
  نتيجه گيري

  : آنچه كه در پايان اين مقاله، قابل ذكر بنظر مي رسد، عبارتند از 
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 منشور ملل متحد، اهداف و اصول آن طرح شده كه ميـان هـيچ          2 و   1در مواد    )1
  . يك از آنها نسبت به ديگري سلسله مراتبي وجود ندارد

كشورهايي كه مدعي دفاع از حقوق بـشر هـستند و خـود را در مقابـل نقـض         )2
فاحش حقوق بشر در كشورهاي ديگر مـسؤول مـي داننـد، مـي تواننـد، قبـل از بـروز               

تر ناشـي از تحريكـات خـارجي اسـت بـه حـل و فـصل                 مخاصمات داخلـي كـه بيـش      
آنچه كه بسيار مهم بنظر مـي رسـد ايـن اسـت كـه               . آميز اختالف كمك نمايند   مسالمت

چرا به جاي از بين بردن علت، معلول آنرا         . آشوب و جنگ ره آورد استثمار و فقر است        
  . از بين ببريم

ـ              8 و   7فصول  ) 3 ت بـين المللـي       منشور ملل متحد در جهـت حفـظ صـلح و امني
عكس العمل  . حركت مي كنند و هر گونه تفسير از آنها بايد منطبق با اصول تفسير باشد              

در قبال نقض فاحش حقوق بشر در يك كشور تا به امروز هـيچ گونـه اعتبـاري را بـه                     
  . خود اختصاص نداده است

ه مداخله بـشردوستان  . نقض قاعده عدم توسل به زور، دليل بر رويه جديد نيست          ) 4
  . چيزي جز نقض قاعده نيست

مداخالت بشر دوستانه اي كه ادعاي شكل گيـري آن طـرح شـده، خـود نـوعي        ) 5
در مداخله ناتو و ساير مداخالت، آسـيب هـاي   . نقض حقوق بشر و بشر دوستانه است   

شديدي به غير نظاميان وارد شد و هيچ مقام يا نهادي جوابگوي چنين وضـعيت هـايي                 
  . نبود
 و نويسندگان بايد در جهت روشن شدن ابعاد اين نظريه بـه مباحـث               حقوقدانان) 6

  .حقوق بپردازند، تا در صورت خالف قاعده بودن آن متروك شود
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