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Abstract
Since human rights involve the relationship between individuals and governments, it
sometimes interacts with individuals and directly relates to the issue of the
sovereignty of States. The question is what is the impact of human rights on the
sovereignty of States in the post-Cold War era? In response, it can be argued that,
with the expediency of determining the structure of the international system, the
communication and information revolution, and changing the human's
understanding of its environment, which has accelerated the process of globalization
of human rights culture, human rights cannot be restricted to the internal jurisdiction
of the sovereignty. But increasing awareness of human beings and the growth of
national and international NGOs, the pressure and sensitivity of the international
community, it could definitely be said that the direction of human rights have been
removed from national sovereignty. Acceptance of the principles of sovereignty and
international protection of human rights are not inconsistent. The research method is
descriptive-analytic.
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چکیده
از آنجا که حقوق بشر ،متضمن رابطۀ بین افراد و دولتهاست و گاهی روابط میطاا افطراد را در
برمیگیرد و بهطور مستقیم با مسئلۀ حاکمیت دولتها در ارتباط است .سؤال این است که تأثیر
حقوق بشر بر حاکمیت دولتها در دورۀ بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ میتواا گفطت کطه
با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل ،انقالب ارتباطات و اطالعات و تغییر شطناخت انسطاا
در خصوص محی پیراموا خویش ،که موجب تسریع فرایند جهانی شدا فرهنگ حقطوق بشطر
شده است ،مقولۀ حقوق بشر را نمیتواا تنها در صالحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد ،بلکه با
افزایش آگاهیهای فزایندۀ افراد بشری و رشد سازمااهای غیردولتی ملی و بینالمللطی ،فشطار و
حساسیت جامعۀ جهانی ،بهجرأت میتواا گفت که سکاا حقوق بشر از دسطت حاکمیطت ملطی
خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولتها و حمایت بینالمللی از حقوق بشر منافاتی با
هم ندارند .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
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مقدمه
با پایاا جنگ سرد ،تغییراتی در مناسطبات بطین المللطی شطامل تبطدیل منازعطات و جنطگهطای
بین المللی به خشونتهای داخلی در ابعاد وسیع ،فروپاشی شوروی و تشطیی شطورای امنیطت
میاصمات و خشونت های داخلی بهعنواا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بهوجطود آمطد.
ازاینرو شورای امنیت در خصوص رخدادهایی چوا نقض فاحش و سیستماتیک حقطوق بشطر و
فجایع انسانی در قلمرو دولت ها احساس مسئولیت کرد و رنج و آالم انسانی در داخلی مرزهطا را
تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحطد
به اتیاذ تدابیر سیاسی و اقدامات نظامی مبادرت ورزید و مداخله به منظور جلوگیری از قتل عام
مردم در کشورهایی را که درگیر خشونتهای گستردهاند ،بطه رسطمیت شطناخت ( Magnuson,
 .)2010: 258بدینترتیب هنجار مداخلۀ بشردوستانه ظهور کرد و حاکمیت دولتها ،تا حطدودی
اعتبار خود را از دست داد .بنابراین ،بر مبنای همین تحوالت بطین المللطی ،منطاظراتی در حطوزۀ
حقوق بین الملل شکل گرفت .در سال  2333در گزارش «هزاره» به مجمع عمومی ،کوفی عناا
ضمن اشاره به معضالت و مسائل مداخلۀ بشردوستانه و فجایع انسطانی در دهطۀ  ،1333نگرانطی
جامعۀ جهانی در مورد مفهوم مداخلۀ بشردوستانه و مشکالت عملی و کاربردی آا را بیاا کطرد.
با توجه به تغییرات ایجادشدۀ پس از جنگ سرد ،باید حاکمیت ملی و حاکمیت فطردی هطموزا
باشند و اصلح است که جامعۀ جهطانی بطه توافطق کلطی در مطورد جلطوگیری از نقطض فطاحش و
گستردۀ حقوق بشر برسد (.)The General Secretary, Millennium Report, 2000: 48
از آنجا که حقوق بشر ،اصوالً متضمن رابطۀ بین افراد بشطری و دولطتهاسطت و گطاهی هطم
رواب میاا افراد را در برمیگیرد ،مسئلۀ حمایتها و ارتقای این حقوق را در اصطل بایطد امطری
دانست که بهطور مستقیم با مسئلۀ حاکمیت دولتها مواجه میشود .بنابراین هنگام تعارض این
دو اصل مهم در حقوق بینالملل یعنی «حقوق بشر» و «حاکمیت» ،مسئلۀ اهمیطت و ضطرورت
اولویت یکی از آنها مطرح میشود .در این زمینه بررسی تحول حقوق بشر در اثر تحطوالت نظطام
بین الملل در پایاا دوراا جنگ سرد و مواجهۀ این مفهوم با حاکمیت ملی ،میتوانطد شطناخت و
درک بهتری از سیاستهای حقوق بشری دولتها بهدست دهد .قانوا مؤخر در کشطورهایی کطه
تئوری دوگانگی حقوق بینالمللی و حقوق داخلی اعمال میشود ،ترجیح داده میشطود .حقطوق
بینالملل و حقوق داخلی ،دو نظام حقوقی مجزا محسوب میشوند که هریک ناظر بر موضوعات
میتلفیاند .اگرچه در خصوص موضوع تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولتها ،منابع متعطددی در
دسترس است که هر کدام از آنها ،جوانب میتلفی را مورد توجه قرار دادهاند ،اما پژوهش حاضطر
تالش دارد تا به طور خاص ،دورۀ پس از جنگ سرد را بررسی و تبیین کند کطه بطه چطه میطزاا،
مفهوم حقوق بشر در طی این دوره بر حاکمیت ملی دولتها تأثیرگذار بوده است و محدودیتها
یا فرصتهای پیش روی آنها چیست .با توصیفات مذکور ،هدف پژوهش حاضر تبیین چیستی و
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چگونگی تحوالت مفهوم حقوق بشر و پاسیگویی به طرح این پرسش است که حقوق بشطر چطه
تأثیراتی بر حاکمیت دولتها در دورۀ بعد از جنطگ سطرد داشطته اسطت؟ بطرای پاسطیگویی بطه
پرسش مذکور ،این فرضیه مدنظر خواهد بود که تحوالت بین المللی ناشی از پایاا جنطگ سطرد
موجب شده است که حقوق بشر بطهططور چشطمگیری حاکمیطت دولطتهطا را محطدود کنطد .بطا
بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی ،این فرضیه آزموا میشود.

چگونگی ارتباط مقررات حقوق بشر و حاکمیت دولتها
با تکامل رواب بین الملطل ،افطزایش بطیش از حطد ارتبطاط بطین کشطورها و گسطترش چشطمگیر
سازمااهای بینالمللی بهویژه از ابتدای قرا بیستم ،مفهوم «حقطوق بشطر» در فراینطد «جهطانی
شدا» مفهومی جهانشمول شد .پس از جنگ جهانی دوم ،زیر نظر سازماا ملل متحد ،به لحاظ
تعهد حقوقی اعضای این سازماا ،حقوق بشر بطه کطل دنیطا گسطترش یافطت .هم نطین مفهطوم
حاکمیت که بعد از تولد دولت ملی ،در قرا شانزدهم توس «ژاا بُدا» فرانسطوی مططرح شطد،
محور و مفهوم اساسی دولت مطلقه است .از نظر بُدا قدرت شکوهمند یا حاکمیت عطالیتطرین،
مطلقترین و دائمیترین قدرت حاکم بر شطهرونداا و اتبطاع یطک کشطور اسطت (انطدرو:1231 ،
 .)242بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمیتواا تابع هیچگونه قاعدۀ بینالمللی برتر مانند
قواعد حقوق بشر تلقی کرد ،مگر اینکه رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد .البته منظور بُطدا از
حاکمیت مطلقه ،قدرت نامحطدود و بطیقیدوشطرط دولطت نبطود ،بلکطه آا نیطز توسط «حقطوق
بینالمللی عرفی» محدود و مقید میشد .نتیجطۀ طبیعطی چنطین وضطعیتی تلقطی حقطوق بشطر
بهعنواا موضوعی بود که در حیطۀ اختصاصی دولتها قرار میگرفت ( .)Pellet, 2000: 7فارغ از
اینکه این انقیاد و تحدید ،میتواند از چه دالیل و زمینههایی ناشی شود ،باید به این نکته توجطه
داشت که محدود کردا حاکمیت دولتها بهصورت ارادی صورت مطیگیطرد و در واقطع تحدیطد
حاکمیت از مظاهر حاکمیت ملی است .نیستین مسطئلهای کطه در بررسطی اسطناد بطینالمللطی
حقوق بشر توجه را به خود جلب میکند ،اصل آزادی اراده و رضایت دولتها در متعهد ساختن
خودشاا است؛ اصلی که دیواا دائمی بطینالمللطی دادگسطتری هطم در سطال  1323در پرونطدۀ
لوتوس به آا اشاره کرد .بدینترتیب که قواعد و نظامات حقوقی حاکم بر روابط بطین کشطورها،
ناشی از ارادۀ آزاد کشورهاست و در معاهدات و رسومی که بهطور همگطانی مطورد پطذیرش آنهطا
قرار گرفته است ،ظاهر میشود .این دیواا در قضیۀ کشتی بیار ویمبلدوا نیز به همین موضوع
اشاره کرده بود که تعهدات و الزاماتی که در کنوانسیواهای متنوع بطر حاکمیطت دولطتهطا وارد
میشود ،وقتی از جانب دولتهطا مطورد پطذیرش واقطع مطیشطوند ،ایطن پطذیرش تعهطد خطود از
ویژگیهای خاص حاکمیت است ( .)PCIJ, 1923: 25از نظر پروفسور ویرالی ،حاکمیت در جهاا
امروز با حاکمیت در سدۀ نوزدهم فرق اساسی دارد و در حقوق بینالملل کنونی ،در سنجش بطا
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برداشت سنتی ،با دو محدودیت بزرگ روبهرو شده است؛ محطدودیت نیسطت در زمینطۀ کطاربرد
خودسرانۀ زور است که پیشتر جزء الینفک حاکمیت بهشمار میآمد و محطدودیت دوم ناشطی از
افزایش احترام به حقوق بشر و حقوق ملتهاست؛ حقوقی که در گذشته چند و چوا آا یکسره
به خواست حکومت بستگی داشت .چنانکه پل مری دوپوئی گفته اسطت شناسطایی حقطوق بشطر
تعهدات بینالمللی بر دوش دولتها نهاده که ایطن تعهطدات بطر اعمطال انحصطاری صطالحیت در
محدودۀ سرزمین اثر میگذارد (میرزایی یگنجه .)41 :1232 ،به سین دیگر ،از دید حقوقطداناا
اصل عدم مداخل در امور داخلی کشورها نمیتواند توجیهکنندۀ رفتار ناپسند برخی دولتهطا در
نقض گستردۀ حقوق بشر در قلمروشاا باشد .در جهاا امروز دیگر نمیتواا مقولۀ حقوق بشر را
در صالحیت داخلی دولتها قرار داد .بر این اساس میتواا گفت هر حقی که در اسطناد حقطوق
بشری برای افراد درنظر گرفته میشود ،زمینۀ انقیاد هرچه بیشتر حاکمیت دولتها را به دسطت
خودشاا فراهم میسازد .حقوق بشر حاکمیت دولتها را از دو نظطر در معطرض تغییطر و تحطول
قرار میدهد؛ نیست از این نظر که برخی از حقوق بشر جهانی تلقطی مطیشطوند .ایطن دسطته از
حقوق بشری دامنۀ مشروعیت حاکمیت داخلی همۀ دولتها را کاسته و بطر مسطئولیت آنطاا در
برابر دولتهای دیگر افزوده است؛ دوم اینکه افراد بشر را از چناا شیصیتی حقطوقی بهطرهمنطد
ساخته که بتوانند رو در روی دولتها قرار گیرند ( .)Clunan, 2009: 9در نهایت اینکطه ،امطروزه
حقوق بینالمللی صرفاً محصول ارادۀ دولتها نبوده و نظام حقوقی بینالملل بطهعنطواا سیسطتم
یک جامعۀ انسانی ،دولتها را محی در دایرۀ این نظام ساخته است ،نه محاط بر آا.
پذیرش اصل حاکمیت دولتها و حمایت بطینالمللطی از حقطوق بشطر ،هطیچگونطه منافطاتی بطا
همدیگر ندارند (پروین .)124 :1213 ،هر دولت در برابر حقوق بشطر بطا سطه تعهطد مواجطه اسطت:
احترام ،رعایت و اجرای حقوق بشر و ضمانت بیشیدا به تحقق اجرا .وظیفۀ اصلی دولطت حمایطت
از حقهای بشری افرادی است که در صالحیت آا دولتاند .تمامی اسناد و نهادهای حقوق بشری
منطقهای و بینالمللی و قطعنامهها بهدنبال تعریف از ماهیت و حوزۀ مسئولیت این وظیفه هستند؛
برای مثال ،مادۀ  2میثاق حقوق مدنی و سیاسی از دول عضو میخواهد که به حقوق بشطر احتطرام
بگذارند و آا را در قلمرو خود برای همه تضمین کنند .در بند  2همین ماده مقرر شطده اسطت کطه
دولتهای عضو بهگونهای باید تضمین کنند که حقوق افراد لطمهدیده بهنحو مؤثر جبطراا شطود و
دسترسی به جبراا خسارت بطهوسطیلۀ مقامطات صطالحیتدار تضطمین شطود (راعطی.)33 :1212 ،
پیدایش و تداوم این قوانین مرهوا اقداماتی است که دولتهای حطاکم بطه قصطد تضطمین اجطرای
مقررات و هنجارهای اسناد بینالمللی حقوق بشر در صحنۀ بینالمللی انجام دادهاند.

 .0نقش حاکمیت در جبران خسارت ناشی از نقض مقررات اسناد حقوق بشری
مسئول نقض هر قاعدۀ حقوقی موظف است ،وضعیت پدیدآمده را جبطراا کنطد .بنطابر مطادۀ 21
طرح در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها ،دولت مسئول فعل متیلفانۀ بینالمللطی متعهطد
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به جبراا کامل خسارات وارده اعم از مادی و معنوی است .بنطابراین دولطتهطا عطالوهبطر اینکطه
تعهدی سلبی در ممنوعیت نقض حقوق بشر دارند ،تعهطدی ایجطابی در تطدارک وسطایل و ابطزار
جبراا خسارت نیز بر عهده دارند و در ادامه میبینیم که این تعهد بدوا دخالتهطای ایجطابی و
اختیاری حکومتها به عمل نیواهد پیوست .اصوالً سازوکارهای جبرانی نقض حقوق بشطر در دو
سطح ملی و بینالمللی درنظر گرفته میشود .هرچند جبطراا بطهواسططۀ نهادهطای بطینالمللطی
بیتأثیر از قدرت و حاکمیت دولتها نیست ،امطا ایطن تطأثیر در نظطام داخلطی پررنطگتطر دیطده
میشود .از آنجا که در بیشتر موارد ناقضاا اصلی حقوق بشر دولتها هستند ،ناچار بطرای اینکطه
ضعف نظام داخلی در تدارک وسایل جبراا خسارت جبراا شود ،سازوکارهای اجرایی منطقهای
و جهانی در سطح بینالمللی نیز پیشبینی شده اسطت .ایطن نهادهطا اغلطب نهادهطای قضطایی و
شبهقضاییاند که سرشتی معاهدهای دارند ،در نتیجه نمیتطواا نقطش دولطتهطای حطاکم را در
پیدایش و تداوم فعالیت آنها نادیده گرفت.
کمیتۀ حقوق بشر در این خصوص بیاا میدارد که حق بطر داشطتن جبطراا خسطارت مطؤثر
ممکن است در برخی شرای دولتها را ملزم کند که اقداماتی مشطروط و مطوقتی را بطهمنظطور
قطع استمرار نقض و تالش برای جبراا هرگونه صدمهای که از این نقض پدید آمطده اسطت ،در
اولین فرصت ممکن انجام دهند .پیرو این تکلیف ،دولتها موظفاند که چارچوبی حقطوقی را در
نظام داخلی خود بهمنظور جبراا خسارت قربانیاا بهعنواا یک حطق الزماالجطرا فطراهم آورنطد.
هرچند اسناد بینالمللی حقوق بشر دولتهطای حطاکم را مسطئول ایجطاد وسطایل جبطراا بطرای
قربانیاا نقض حقوق بشر دانستهاند ،اما همااگونهکه در قسمت اجرای قواعطد حقطوق بشطر نیطز
مالحظططه شططد ،چططه در سطططح داخل طی و چططه در سطططح ب طینالمللططی ،ای طن قططدرت و حاکمی طت
منحصربهفرد دولتهاست که میتواند جبراا خسارت را برای قربانیاا از نظریه به عمل برسطاند
و آا را عینیت بیشد .دولتها در حقوق داخلطی خطود دسطت بطه اقطدامات قطانونی و اجرایطی و
قضایی مؤثر برای جبراا خسارت ناشی از نقض حقوق بشر میزنند.

 .8تحول در حاکمیت دولتها در پرتو حقوق بشر
پطروس غالی دبیر کل سابق سازماا ملل در «گزارشی برای صلح» در سال  1332بیاا داشطت
که زماا حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها به پایاا رسیده است .دولتها نمیتوانند در پشطت
دیوار حاکمیت میفی میشوند و شهرونداا خود را اذیت و آزار کننطد ( .)Brown, 2008: 11در
سال  2333در گزارش «هزاره» به مجمع عمومی ،کوفی عناا ضمن اشاره به معضالت و مسائل
مداخلۀ بشردوستانه و فجایع انسطانی در دهطۀ  ،1333نگرانطی جامعطۀ جهطانی در مطورد مفهطوم
مداخل طۀ بشردوسططتانه و مشططکالت عمل طی و کططاربردی آا را بی طاا و اظهططار کططرد کططه مداخل طۀ
بشردوستانه یک حملۀ غیر قابل قبول به حاکمیت است ،اما چگونه باید بطه وضطعیت فاجعطهبطار
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نقططض حقططوق بشططر در روآنططدا و سربرنیتسططا پاسططخ داده شططود (
 .)Millennium Report, 2000: 48وی بیاا کرد در حمایت از انسانیت و حاکمیت بهعنطواا دو
اصل متضاد ،کدامیک غلبه میکند .حاکمیت ملی و حاکمیت فردی باید هموزا باشند و اصطلح
است که جامعۀ جهانی به توافق کلی در مورد جلوگیری از نقض فاحش و گستردۀ حقطوق بشطر
برسد .گزارش «جهانی امنتر :مسئولیت مشترک ما» (تهدیطدات ،چطالشهطا و تغییرهطا) کطه در
تاریخ  2دسامبر  2334بهطور رسمی به دبیرکل سازماا ملل متحد تقدیم شد ،در چهار فصطل،
 23بیش و  232بند تهیه شده و در نهایت حاوی  131توصطیه اسطت .در ایطن گطزارش کطه از
سوی هیأت عالیرتبۀ دبیر کل سازماا ملل با عنواا «جهانی امنتر :مسئولیت مشترک ما» ارائه
شده ،سرفصلی از آا به مسئلۀ دفاع مشروع و مادۀ  11منشور ملل متحد اختصاص یافته اسطت،
ضمن اذعاا به اینکه زباا بهکاررفته در منشور ،زبانی «محدودیتگرا» است ،بطا ارجطاع بطه آثطار
چند نویسنده مانند اسکار شاختر ،ولفانگ ،فریدماا و لوئیس هنگین ادعا شده است که براساس
یک قاعدۀ دیرپای حقوق بینالملل ،دولتی که مورد تهدید قرار گرفته است ،مطیتوانطد در برابطر
این تهدید به اقدام نظامی متوسل شود ،بهشرطی که تهدید مذکور حتمی و قریبالوقوع و هطیچ
چارۀ دیگری نیز برای رفع آا نباشد؛ این گزارش اقطدام نظطامی مطوردنظر را متناسطب بطا دفطاع
مشروع موضوع مادۀ  11بهشمار مطیآورد و از نسطبت دادا صطفتهطایی ماننطد «پیشطگیرانه» و
«پیشدستانه» پرهیز میکند .بر این پایه گزارش هیأت عالیرتبه در عمل مفهوم مادۀ  11را که
مبتنی بر مشروعیت دفاع از خود صرفاً پس از وقوع حملۀ مسلحانه است ،تغییر داده و عطالوهبطر
مشروع شمردا اقدام به دفاع پیش از وقوع حمله در موارد تهدید حتمی و قریطبالوقطوع ،راه را
برای اقدام نظامی یکجانبه در مورد تهدیدهای بالقوه و احتمطالی در صطورت عطدم اقطدام توسط
شورای امنیت باز تلقی کرده است .سند پایانی اجالس سراا در بندهای  121و  123بهروشطنی
به موضوع مسئولیت حمایت پرداخت .در بند  12این سند گفته شده کطه هطر دولتطی عهطدهدار
مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسلکشی ،جرائم جنگی ،پاکسازی قومی و جطرائم علیطه
بشریت است .در بند  123نیز بر این نکته تصریح شده که جامعۀ بینالمللی هم مسطئولیت دارد
که از طریق ابزارهای مناسب دیپلماتیک ،انساادوستانه و سایر موارد مسالمتآمیز طبق فصطول
 2و  1منشور ملل متحد به حفاظت از شهرونداا یک کشور در برابطر جطرائم و جنایطات مطذکور
کمک کند .در ادامۀ این بند تأکید شده که به موجب اصل حمایت ،تمطامی دولطتهطا در قبطال
وقوع نسلکشی ،جرائم جنگی ،پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت ،در هر گوشطهای از جهطاا،
مسئول حمایت از جاا مردماا تحت ستم هستند و برای ایفای ایطن مسطئولیت بایطد براسطاس
فصل  3منشور و از طریق شورای امنیت اقطدام کننطد ( .)A/RES/60/1, 2005در آوریطل 2332
قدم مثبتی در جهت تثبیت بیشتر دکترین مسئولیت بینالمللی حمایت برداشته شطد .شطورای
امنیت با تصویب قطعنامهای در خصوص حمایت از غیرنظامیاا در منازعات داخلی سطند نهطایی
The General Secretary,
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اتیاذشده توس اجالس سراا را به تصویب رساند ( .)S.C/Res/ 1674, 2006دبیر کل سطازماا
ملل در گزارش سال  2333خود اجرای «مسئولیت بینالمللی حمایت» را اعالم و بیاا کرد کطه
تأیید سند «مسئولیت بینالمللی حمایت» را از همۀ رهبراا جهاا بهطور اجماع دریافطت کطرده
است و تأکید کرد که ایدۀ کلی این دکترین بطه اشطتراک گذاشطتن مسطئولیت دولطت و جامعطۀ
بینالمللی برای حمایت از مردم بوده و بر سه ستوا شامل مسئولیت دولطت بطرای محافظطت از
جمعیت خود از جنایات جدی ،تعهد بینالمللی جامعۀ جهانی متشکل از دولتها ،سطازمااهطای
منطقهای ،بیش خصوصی بهمنظور حمایت و پشتیبانی از دولطت بطرای انجطام وظطایفش اسطت،
پاسخ بهموقع و قاطع جامعۀ بینالمللی به دولتی که نتواند یا نیواهد مسئولیت خود را در قبطال
مردمش انجام دهد ،استوار است (.)S.C/Res/ 1674, 2006

توسعۀ حقوق بینالملل بشری و حاکمیت دولتها پس از جنگ سرد
اقدامات دولت ها که پس از پایاا جنگ سرد با تصویب شورای امنیطت صطورت گرفتطه ،پیوسطته
مفهوم تهدید صلح و امنیت بین المللی را توسعه داده است .در واقع ایطن رونطد در ططول جنطگ
سرد با اتیاذ تصمیمات قهری شورا ،در قالب تحریمهای اقتصادی و تسطلیحاتی و تحطریم نفتطی
علیه اقلیت حاکم سفیدپوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز شطد .در هطر دو مطورد
شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسیی به تهدیدات علیه صطلح
و امنیت بین المللی توصیف کرد .تحول در خصوص احطراز تهدیطد در خصطوص صطلح و امنیطت
بینالمللی در سالهای دهۀ  1333سرعت گرفت (جیوایس.)11 :1213 ،
از بررسی اجمالی گوشههایی از توسعه و تدوین حقوق بطینالملطل در دورۀ پطس از تأسطیس
سازماا ملل چنین برمیآید که حقوق بینالملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته اسطت.
تعداد زیادی از کنوانسیواها ،پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و
بر رواب بین دولت ها حاکم شده و تنوع موضوعاتی که در خصوص آنها در رواب بین دولطتهطا
قاعده وضع شده ،مؤید این ادعاست .تحول در نقش شورای امنیت پس از جنگ سرد از دو بعطد
کمی و کیفی قابل بررسی است .در بعد کیفی با پایاا جنگ سرد شاهد کاهش موارد استفاده از
حق وتو توس اعضای دائم شورا هستیم و از سوی دیگر تعداد قطعنامطههطای تصطویبشطده در
شورای امنیت در سالهای آغازین دهۀ ( 1333اواخر دهۀ  23شمسی) بیانگر فعالتر شدا ایطن
نهاد بینالمللی است .درحالیکه از  1341تا  1333شورا بهطور متوس در هر ماه یک قطعنامه
تصویب کرده ،اما از سال  1331به بعد این میزاا به  1تا  3قطعنامه و در سال  1332که نقططۀ
اوج آا است ،به  14قطعنامه میرسد (سجادپور و محمدی.)32 :1211 ،
فروپاشی شوروی سابق و پایاا جنگ سرد در اوایل دهطۀ  1333کطه بطا ایجطاد بحطرااهطای
بین المللی جدید هم وا جنگهای داخلی ،شورشها ،کشتارهای جمعی ،پاکسازی نژادی ،قتل
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و غارت و غیر در داخل کشورها همراه بود ،شورا را بطر آا داشطت تطا بطا تلقطی نقطض فطاحش و
گستردۀ حقوق بشر بهعنواا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خطود در
قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد (رشیدینژاد .)24 :1212 ،بهعبارت دیگر ،تعارض
و تقابلی که به مدت چند دهه استفادۀ حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بطود از میطاا
رفته و فرصتها جدیدی که از این طریق برای همکاراا میاا اعضای دائم شورای امنیت پطیش
آمده بود ،به شورا این امکاا را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد .با این اقدامات شورای
امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسااها آا هطم
بهطور مداوم و گسترده در حین ایطن میاصطمات کطاری نکطرد (ممتطاز .)232-233 :1214 ،در
نتیجه شورای امنیت با تفسیر گستردهتر مادۀ  23منشور ،دست شورای امنیت را باز میگذارد تا
بر پایۀ مواد  41و  42عمل کند .میتواا گفت بیشترین دخالتهطای بشردوسطتانه در ایطن دوره
رخ داده است .در این دوره شورای امنیت برای مداخله در عراق بدوا مجوز  ،1331سطومالی بطا
مجوز ،1332 ،بوسنی و هرزگوین با مجوز  ،1332روآندا با مجوز  ،1334هائیتی با مجوز ،1331
سیرالئوا  ،1333کوزوو بدوا مجوز  ،1331تیمطور شطرقی بطا مجطوز  ،1333دارفطور بطا مجطوز
 23332و لیبی با مجوز  2311اقداماتی را برای کاهش برافروخته شدا بیش از پیش جنطگهطا
انجام داده است .با مروری بر عملیات انجامگرفته در این دهه می تواا گفت که شطورای امنیطت
در این موارد به دو صورت واکنش نشاا داده است (داداندیش:)132 :1231 ،
 .1در مواردی شورا از آغاز ماجرا یکسره پویا بوده و بر پایۀ فصل  3منشطور ،قطعنامطه صطادر
کرده است .در شورای امنیت در بحرااهای بوسنی و هرزگوین ،سومالی ،روآندا ،هائیتی ،تیمطور
شرقی ،دارفور و لیبی با احراز تهدید صلح و امنیت بینالمللطی و براسطاس فصطل هفطتم منشطور
اتیاذ تمامی اقدامات الزم را تجویز کرد .این نوع مداخلۀ نظامی بشردوستانۀ شورای امنیت مورد
تأیید برخی حقوقداناا قرار گرفته است (سجادپور و محمدی.)31 :1211 ،
 .2در برخی مطوارد ،شطورای امنیطت قطعنامطهای بطرای مداخلطه صطادر نکطرده ،امطا پطس از
دخالتهای نیروهای ائتالفی و سازمااهای منطقهای ،به کار آنها مشروعیت بیشیده است.
در موارد لیبریا ،سیرالئوا و کوزوو شورا مجوزی برای مداخله صادر نکرد ،با وجود این پطس
از مداخلۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای آفریقایی غربی به رهبطری نیجریطه در لیبریطا و سطیرالئوا
شورای امنیت آا را تأیید کرده است .هم نین پس از پایاا حمالت علیطه یوگسطالوی شطورای
امنیت مجدداً فعال شده ،با صدور قطعنامه در ژوئن  1333محتطوای توافطقنامطۀ منعقطده ،بطین
یوگسالوی و سازماا ناتو را تأیید و اجازۀ حضور نیروی بینالمللطی امنیتطی و غیرنظطامی تحطت
کنترل ناتو را در کوزوو صادر کرد (سجادپور و محمدی .)33 :1211 ،در مورد عراق بطا تصطویب
قطعنامۀ  211از سوی شورای امنیت در  2مه  1331توافقی بین نمایندۀ دبیر کل و دولت عراق
در مورد استقرار نیرو در آا کشور صورت گرفت و قرار شد نیروهای کالهآبی در نقاط گونطاگوا
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عراق که ضروری تشیی داده شده بود ،برای اقطدامات بشردوسطتانه مسطتقر شطوند .افطزوابطر
کالهآبیها ،دبیر هیأت حقیقتیاب نیز تشکیل داد (جلیلی و ایمانی.)14 :1213 ،

تأثیر مشروعیت مداخالت بشردوستانه برر حاکمیرت دولرتهرا پرس از
جنگ سرد
 .0مداخلۀ بشردوستانه در بحران بوسنی-هرزگوین  0998و اعادۀ حقوق بشر
در آغاز درگیریهای شدید داخلی در یوگسالوی سابق ،دبیر کل وقت سطاماا ملطل در مطه  1332بطا
تشکیل نیروی حافظ صلح در بوسنی میالفت کرد .پیامدهای انسانی جنگ از جمله تیریب روسطتاها
و جابه جایی افراد غیرنظامی ضطرورت اقطدام از ططرف سطازماا ملطل را افطزایش داد .بنطابراین تمرکطز
عملیات در بوسنی ،صریحاً جنبۀ انساادوستانه داشت .در نتیجه ،براساس قطعنامطۀ  332مصطوبۀ 14
سپتامبر  1332شورای امنیت مأموریت به بوسنی هم گسترش یافت (آقایی.)112 :1232 ،
شورای امنیت هم نین در  3اکتبر  1332براساس قطعنامۀ  311تصمیم به ایجطاد منطقطۀ
پرواز ممنوع در فضای هوایی بوسنی گرفت .شورا به دولتهای عضو اجازه داد تا اقطداماتی را در
سطوح ملی ،منطقهای یا سایر ترتیبات موجود برای کمک به نیروهای سطازماا ملطل متحطد در
اجرای ممانعت از پروازهای نظامی بر فراز منطقۀ پروازی لحاظ کنند و در صورت لزوم از نیروی
هوایی برای حمایت از این نیروها استفاده کنند (آقایی .)112 :1232 ،این عملیات حمایتی بنابر
توافقات بهعملآمده در اجالس  13ژوئن  1332منوط به حمله به نیروهای سازماا ملل متحطد
در مناطق امن و تقاضای آنها از ناتو بود .ناتو در مطوارد متعطددی هواپیماهطای خطود را بطر فطراز
بوسنی-هرزگوین به پرواز درآورد (کرمی .)124 :1231 ،در مورد مبنای حقطوقی اقطدامات نطاتو
همااطورکه گفتیم ،شورای امنیت با تصویب قطعنامۀ  ،311مناطق پرواز ممنطوع در بوسطنی را
ایجاد کرد .شورای امنیت در این قطعنامه مشی نکرده بود که براساس کدامیک از اختیطارات
تصریح شده در منشور اقدام به ایجاد مناطق پرواز ممنوع کرده است .شورای امنیت صرفاً اعطالم
کرد که اقداماتش براساس مواد مندرج در قطعنامۀ  333بوده است .این قطعنامه بهصطراحت بطه
فصل هفتم منشور اشاره کرده و از تمامی کشورها درخواست کرده بود کطه سطازماا ملطل را در
رساندا کمکهای بشردوستانه مساعدت کنند .بنابراین می تواا گفت کطه شطورا منطاطق پطرواز
ممنوع را برای امنیت ارسال کمکهای بشردوستانه که عاملی مهم در تطالشهطای شطورا بطرای
اعادۀ صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میرفت ،ایجاد کرد (آقایی.)33 :1232 ،

 .8مداخلۀ بشردوستانه در سومالی  0998و ارائۀ کمکهای انسانی
مداخلۀ بشردوستانه در سومالی نمایانگر موردی است که ارائۀ کمکهای بشردوستانه در نهایطت
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به اقدام نظامی منجر شد .درحالیکه خشکسطالی و قحططی نقشطی اساسطی در بحطراا سطومالی
داشت ،اما ویژگیهای اساسی آا ناشی از عملکرد انسانی بود (.)Roberts, 1993: 439
با سقوط ژنرال محمد زیادباره در  1331درگیری بین گروهها و قبایل میتلطف آغطاز شطد و
گرسنگی جاا پنج میلیوا نفر آر تهدید میکرد و حدود یطک میلیطوا نفطر نیطز بطه کشطورهای
همسایه فرار کردند .شورای امنیت در واکنش به این درخواسطتهطا ،قطعنامطۀ  322را تصطویب
کرد .در این قطعنامه وضعیت سومالی بهعنواا تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بینالمللی تلقی
شد و در عین حال خواستار آتشبس و تحریم تسلیحاتی طرفهای درگیر نیز شد .فعالیتهطای
دبیرکل در خصوص اجرای قطعنامۀ  322به امضای قرارداد آتشبس در مارس  1332انجامیطد.
اما با آغاز دوبارۀ درگیریها و حمله گروهها و قبایل درگیر و کاروااهای بشردوستانه و وقفطه در
فعالیتهای سازمااهای کمکرسانی ،دبیر کل طی گزارشی در  21آوریل  1332خواستار اعزام
نیروهای سازماا ملل برای نجات مردم سومالی از خطر گرسنگی و مرگ شد .این اقدام و صدور
قطعنامهها در راستای آا سبب ایجاد محیطی مناسب برای ارائۀ کمکهای انسطانی در سطومالی
شد (کرمی.)111 :1231 ،

 .3نقض حقوق بشر در یمن توسط حمالت هوایی عربستان و تحدیرد حاکمیرت
یمن 8102
با توجه به گسترش اختیارات شورای حقوق بشر ،این سؤال مطرح است که این شورا میتواند در
صورت وقوع نقض حقوق بشر آا هم بهصورت مستمر و ساماامند در خصوص دولتهای خاطی
اقدامی مناسب انجام دهد تا مانع از اقدامات دولت ناقض حقوق بشر شود؟ در پاسخ بطه پرسطش
پیشگفته ،باید گفت آا مسئله همواره با نقض حاکمیت کشورها و تحدید حاکمیطت دولطتهطا
همراه بوده است .احترام به حاکمیت ،استقالل و تمامیت ارضی کشورها از مصادیق قواعطد آمطره
است که غیرقابل عدول هستند .ازاینرو ،بیشتر دولتها این رویکرد را پذیرفتهاند و اجازۀ دخالت
به سازماا ملل و دیگر دولتها برای مداخله در امور داخلی خود نمیدهند .حال آنکطه ،دفطاع از
حقوق بشر نیز از اهداف اساسی منشطور اسطت (غالمطی .)43 :1233 ،در تصطدیق ایطن رویکطرد
میتواا به جنگ یمن و عربستاا در سال  2312اشاره کرد (فضائلی .)11 :1231 ،از مهمتطرین
مسائل منطقه ،موضوع یمن است کطه از نظطر حقطوقی بسطیار اهمیطت دارد .عربسطتاا سطعودی
بهعنواا یک کشور عربی به کشور عربی دیگری حمله کرده و سازماا ملل متحد و شورای امنیت
نتوانسته است به وظیفۀ انسانی خود در قبال یمن عمل کند .شورای امنیت بهعنواا رکن اصلی
سازماا ملل در حفظ صلح و امنیطت بطینالمللطی بطا صطدور «قطعنامطۀ  »2212نشطاا داد کطه
تصمیمات آا در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح
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واقعی در عرصۀ بینالملل ندارد .یمن بهعنواا کشوری مستقل مورد تجطاوز چنطد کشطور دیگطر
عربی قرار گرفته و ملت آا مورد تهاجم هوایی و زمینی از سوی ائتالف عربی و تروریسطتهطای
القاعده قرار گرفته است (سایت خبری خبر آنالین 23 ،اردیبهشت  .)1234امطا شطورای امنیطت
بهجای محکوم ساختن متجاوز و تروریستها ،به تحریم همهجانبۀ ملت یمن دست زده است که
این قطعنامه نشاادهندۀ چهرۀ واقعی این رکن سیاسی بینالمللی است .بهعبارت دیگر ،سازماا
ملل و شورای امنیت نهتنها سکوت نکرده ،بلکه بهمنظور حمایت از متجاوزاا و ناقضطاا قطوانین
بین المللی ،در جهت تحریم همهجانبۀ یمن (مردم و ارتش) از سوی متجاوزاا ،قطعنامطه صطادر
کرده است که این بهدلیل ترس از قدرت ملتها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت
رژیم صهیونیستی است .براساس قوانین حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانۀ بینالمللی ،منصطور
هادی نمیتوانسته از کشور دیگری درخواست کند تا به شهرونداا غیرنظامی یمن حملۀ نظامی
کند و این خالف قواعد آمرۀ بینالمللی است (فضائلی .)12 :1231 ،این تجاوز خارجی نقض اصل
حق تعیین سرنوشت است .منصور هادی در زماا درخواست ،هیچگونه جایگاه حقوقی در یمطن
نداشت .او رئیسجمهور مستعفی یمطن اسطت کطه بطرای بطرهم زدا اوضطاع یمطن ،اسطتعفا داد.
«استعفای غافلگیرانۀ دولت و ریاست جمهطوری یمطن یطک روز پطس از آا صطورت گرفطت کطه
رئیسجمهوری این کشور در بیانیهای از توافق با انصاراهلل بر سطر توافقنامطۀ صطلح و مشطارکت و
تعدیل پیشنویس قانوا اساسی خبر داده بود» .او پطس از اسطتعفا بطه عطدا فطرار کطرد و آا را
پایتیت یمن دانست تا تالشی باشد برای تجزیۀ یمن که این بطرخالف نط صطریح مطادۀ 133
قانوا اساسی یمن است که رئیسجمهور موظف به حمایت از وحطدت ملطی و اعمطال حاکمیطت
صلحآمیز است .منصور هادی تالش کرد تا الگوی لیبی را در یمن پیاده کند ،اما مطردم و ارتطش
قانونی یمن با حرکت به سمت جنوب مانع از تجزیۀ یمن شدند .منصور هادی سپس به عربستاا
گرییت و دوباره خود را رئیسجمهور یمطن اعطالم کطرد .ایطن فراینطد در هطیچ قاعطدۀ حقطوقی
توجیهپذیر نیست .ازاینرو رئیسجمهور مستعفی یمن تنها بهعنواا شهروند یمنی و بدوا جایگاه
حقوقی شناخته میشود .شورای امنیت نیز نمیتواند در فرایند قانونی انتقال قدرت در یک کشور
دخالت کند .بهعبارت دیگر شورای امنیت صالحیت تعیین رئیسجمهور برای یک کشور مستقل
را که دارای قانوا اساسی و ملت زنده است ندارد ،چراکه انتیاب رئطیسجمهطور براسطاس مطادۀ
 131قانوا اساسی نیز باید براساس قانوا اساسی انجام گیرد نه توس شورای امنیطت سطازماا
ملل .این در حالی است که شورای انقالب مردمی یمن در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشطت
نیز با صدور اعالمیۀ قانوا اساسی ،تشکیل شورای ریاست جمهطوری را بطه عهطدۀ مجلطس ملطی
سپرد .ازاینرو درخواست منصور هادی مبنای مشروعیت حملۀ رژیم سعودی به عربستاا نیست
و منصور هادی نیز شریک جرم در جرائم جنگی عربستاا و ائتالف عربی -آمریکایی علیه مطردم
یمن است .ضمن آنکه براساس قوانین حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانۀ بینالمللطی ،منصطور
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هادی نمیتوانسته از کشور دیگری درخواست کند تا به شهرونداا غیرنظامی یمن حملۀ نظامی
کند و این خالف قواعد آمرۀ بینالمللی است .تجاوز و حمله به مکااهای غیرنظامی ،غیرنظامیاا،
مراکز درمانی و ممانعت از کمطکهطای بشردوسطتانه از جملطه مطواردی اسطت کطه نامشطروعیت
درخواست منصور هادی را عیاا میسازد.

ب) حمله ائتالف عربی به یمن به رهبری عربستان در مارس 8102
توسل به زور در همۀ اشکال آا از مواردی است که در حقوق بینالملل ممنوع است .اصل منطع
توسل به زور ،قاعدۀ آمرهای است که دولتها را موظف میکند تا از تجاوز و اسطتفاده از نیطروی
نظامی بهعنواا نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر بپرهیزند .منشور سازماا ملطل
متحد در بند  1مادۀ  1خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشطاره کطرده و در بنطد 4
مادۀ  2مقرر کرده است« :کلیۀ اعضا در رواب بینالمللی خود از تهدید به زور یطا اسطتفاده از آا
علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگطری کطه بطا مقاصطد ملطل
متحد مباینت داشته باشد ،خودداری خواهند کرد» .بر این قاعطده تنهطا دو اسطتثنا وجطود دارد:
یکی دفاع مشروع است که در مادۀ  11منشور به آا اشاره شده است .دفطاعی کطه بایطد جمیطع
شرای آا موجود باشد؛ از جمله «وقوع حملۀ مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» .دیگر
استثنا بر اصل منع توسل به زور ،عملیات نظطامی بطینالمللطی اسطت« .طبطق مطادۀ  42منشطور
چنان ططه شططورای امنیطت تشططیی دهططد کططه اقططدامات پطیشبینطیشططده در مططادۀ  41منشططور
(مجازاتهای دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کطافی نیسطت ،مطیتوانطد وارد
مرحلۀ اقدامات قهری یا اسطتفاده از زور شطود و بطهوسطیلۀ نیروهطای هطوایی ،دریطایی و زمینطی
عملیاتی را که برای حفظ یا اعادۀ صلح و امنیت بینالمللی الزم میداند انجام دهطد» .امطا آن طه
توجیه عربستاا و دیگر کشورهای عربی برای حمله به یمطن اسطت ،هطیچیطک از ایطن دو دلیطل
نیست .بهعبارت دیگر ائتالف عربی نه در مقام دفاع مشروع بوده است ،زیرا حملطۀ نظطامی علیطه
آنها از سوی انصاراهلل یا دیگر گروهها اتفاق نیفتاده و نطه بطا مجطوز شطورای امنیطت بطوده اسطت.
بهعبارت بهتر ،حملۀ عربستاا تحت شمول قاعدۀ آمرۀ بینالمللی یعنی اصل منع توسل بطه زور،
یک حملۀ نامشروع و تجاوز به کشور مستقل یمن است و این حمله تهدیدی جدی علیه صلح و
امنیت منطقهای و بینالمللی است .به هر روی ،اکنوا که جنایات و اقدامات ضد حقطوق بشطری
رژیم سعودی بر همگاا محرز شده است ،قوانین و موازین بینالمللی اقتضا میکنطد تطا مجطامع
جهانی در چارچوب قانوا و خواست و ارادۀ ملتهای منطقه ،ضمن رسیدگی به جطرائم جنگطی
آلسعود در یمن ،مقدمات پیگرد قضایی این رژیم قانواگریز و بیمنطق را فراهم سازند.
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 .4مداخله در وضعیت سوریه  8102و نقض حاکمیت دولتی

بحراا سوریه با دخالت محور غربی_عربی و ترکی ،به جنگ همهجانبه علیه نظطام حطاکم بطرای
کشور بدل شده است .از جمله تفاوتهای بحراا در سوریه با دیگر کشورهای عطرب خاورمیانطه،
دخالت خارجی در این کشور در قالب کمکهای «انساا دوستانه» ،حمایتهای مالی و معنطوی
و تسلیحاتیِ دولطتهطای غربطی و کشطورهای عربطی ،میالفطت حکومطت دمشطق از میطالفین و
تروریستهای مسلح سوریه است (شیرازی.)31 :1231 ،
منشور ملل متحد ،معاهدهای بینالمللی است که افزوابر تعیین حقوق و تعهدات کشورهای
عضو ،اصول عمدۀ رواب بینالملل از برابری حاکمیطت کشطور تطا پیشطگیریِ اسطتفاده از زور در
سطح بینالملل به هر شیوۀ مغایر با اهداف ملل متحد را تدوین کرده است .در خصوص مداخلۀ
خارجی در سوریه و مسئولیت ناشی از تجهیز گروههای معارض مسلح پرسشهایی مطرح اسطت
که در پاسخ به این پرسش کطه آیطا کشطوری حطق دارد بطا حمایطتهطای مطالی و تسطلیحاتی از
گروههای معارض در امور داخلی کشور دیگری برای برانطدازی حکومطت وقطت مداخلطه کطرده و
نیروهایی را از کشورهای دیگر بهمنظور کمک به نیروهای معارض داخلی اعزام کنطد؟ مطیتطواا
گفت که براساس اصول و قواعد حقوق بینالملل ،این اقدامات نقض فاحش اصطل عطدم مداخلطه
در امور داخلی کشور موردنظر محسوب میشود و اصوالً تعیطین نطوع نظطام سیاسطی و انتیطاب
رهبراا و مقامات ارشد آا نظام ،از طریق مطذاکرات سیاسطی و برگطزاری انتیابطات همگطانی در
اعمال حق تعیین سرنوشت توس آحاد ملت صورت میگیرد که البته با درجطۀ رشطد و ارتقطای
سطح فرهنگ سیاسی آا جامعه مرتب است .مداخلۀ خارجی در این زمینه حتی اگطر بطا نیطت
کمک به مردم صورت گرفته باشد ،نتیجهای در بر نیواهد داشطت ،بلکطه بطا پی یطدهتطر کطردا
وضعیت امکاا تفاهم و سازش بین گروههای میتلف سیاسی و نیز با حکومت وقطت را دشطوار و
چهبسا غیرممکن میکند .اصل عدم مداخله که شامل هر نوع مداخله در امور سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی و غیره است ،بهعنواا یک اصل حقوق عرفی ،در بند  3مادۀ  2منشور جهطانی حقطوق
بشر به یک اصل قراردادی بین اعضای ملل متحد تبدیل شده است و امطروزه از اصطول بنیطادین
حقوق بینالملل محسوب میشود .البته الزم است به تنها استثنایی که بر اصل عدم مداخله بطه
موجب منشور ملل متحد وارد شده است ،اشاره کرد« .چنان طه در حیططه و قلمطرو امطوری کطه
اساساً داخلی تلقی میشوند ،حوادثی رخ داده و وضعیتی پیش آید که از سطوی شطورای امنیطت
تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب گردد ،این شورا میتواند جهت پیشطگیری و یطا
جلوگیری از تهدید صلح و امنیت بینالمللی مداخله نماید» .در غیر این صطورت ،هطیچ سطازماا
بین المللی یا کشوری حق ندارد در امور اساساً داخلی کشورهای دیگر مداخلطه کنطد (شطیرازی،
 .)32 :1231مداخله در امور داخلی کشورها که به نقض حاکمیت دولت هطدف مطیانجامطد ،بطه
شیوههای میتلفی صورت میگیرد که گاهی بهصورت مستقیم و اعزام نیروهای نظامی کالسیک
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و گاهی بهصورت غیرمسطتقیم و بطا تجهیطز و تسطلیح نیروهطای معطارض داخلطی و حتطی اعطزام
نیروهای مسلح شبهنظامی بیگانه نمود پیطدا مطیکنطد .براسطاس اطالعطات و اخبطار دریطافتی از
رسانههای میتلف ،آن ه در سوریه اتفاق افتاده و در جریاا است ،این واقعیت است که برخی از
کشورهای عربی منطقه و فرامنطقه بهصراحت به تسطلیح گطروههطای معطارض در سطوریه رسطماً
اعتراف کرده و سالحهای پیشرفتهای را در اختیار گروههای معارض مسلح قرار دادهاند .برخی از
این گروهها ،گروههای معارض سوری هستند و برخی دیگر از سایر کشورهای منطقه و حتطی از
کشورهای عربی شمال آفریقا به سوریه اعزام میشوند .بیتردید از منظر حقوق بطینالملطل ایطن
امر نقض فاحش حاکمیت سرزمینی و استقالل سیاسی دولت سوریه است .حاکمیت و اسطتقالل
سیاسی یک کشور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین و آمطرۀ حقطوق
بینالملل محسوب میشود .بنابراین برخی اقداماتی که از سوی کشطورهای خطارجی در سطوریه
ارتکاب مییابد ،نقض فاحش تعهدات بینالمللی بوده و موجب مسطئولیت بطینالمللطی آنهاسطت.
نگارندگاا بر این باورند که مداخلۀ نظامی در سطوریه و تجهیطز میالفطاا دولطت ،خطالف اصطول
اساسی حقوق بینالملل معاصر ،منشور ملل متحد ،اعالمیۀ اصول حقوق بینالملطل در خصطوص
رواب دوستانه و همکاری میاا دولتها و دیگر اسناد معتبر بینالمللی است ،که آموزههای آنهطا
امروزه بهخوبی در حقوق بینالملل عرفی نیز رسوخ کردهاند؛ بنابراین توسل به زور جز بطا مجطوز
شورای امنیت سازماا ملل یا با استناد به مادۀ  11منشور ملل متحد در مبحطث دفطاع مشطروع،
فاقد وجاهت قانونی در حقوق بین الملل معاصر است ،و پافشاری بر لطزوم مداخلطۀ بطدوا مجطوز
شورا ،نظام بینالمللطی را بطه نظطم حقطوقی پطیش از تصطویب منشطور ،عقطب مطیبطرد .مداخلطۀ
بشردوستانه بدوا مجوز شورای امنیت ،دارای پیامطدهای امنیتطی ،سیاسطی ،اخالقطی و حقطوقی
منفی زیادی بهخصوص برای کشورهای در حال توسعه و ضعیف است ،که طرفداراا نظریه قادر
به پاسیگویی مناسب به آا نیستند.

حمایت بینالمللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت
حقوق بینالملل بهعنواا نظمی حقوقی ،به علت فقداا «قدرت اجرایی متمرکطز» ،از نظطامهطای
حقوقی «ملی-داخلی» یا «درواسازمانی» متمایز میشود .نبطود ایطن قطدرت اساسطی ،در مطورد
حمایت بینالمللی از حقوق بشر محسوس اسطت .آا بیطش از قواعطد حقطوق بشطر کطه رعایطت
میشود ،با آا بیش از قواعدی که در این زمینطه توسط جامعطۀ بطینالمللطی بطهعنطواا قواعطد
الزماالجرا پذیرفته شده است ،تفاوت زیادی دارد .رکن اساسطی و مطؤثر حمایطت بطینالمللطی از
حقوق بشر در عهدنامههای بینالمللی تقریباً در همۀ طرحهای سیاسی-اجتماعی  13سال اخیر
ذکر شده است ،اما در عمل نادیده گرفته میشود .با توجه به استقالل و اقتدار عالیطۀ دولطتهطا،
حاکمیت بهعنواا عامل اساسی مسئولیت ناظر بر وضعیت تأسفبار حقوق بشر ،در اجرا و اعمال
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نظارت بین المللی حقوق بشطر شناسطایی مطیشطود .اگرچطه دیگطر موضطوعات (تابعطاا) حقطوق
بینالملل ،مانند سازمااهطای بطینالمللطی و تطا حطدی «اشطیاص» بطهعنطواا «بطازیگراا نظطام
بین المللی» درنظر گرفته میشوند ،اما هم ناا دولتهای دارای حاکمیطت اصطلیتطرین عنصطر
تشکیلدهندۀ نظام بینالمللی از لحاظ حقوقی و سیاسطی محسطوب مطیشطوند .بطر ایطن اسطاس
دولتهای دارای حاکمیت ،نهتنها قواعد و مقررات بینالمللطی حمایطت از حقطوق بشطر را وضطع
میکنند ،بلکه در عین حال روند اجرا نشدا حقوق موضطوعه را نیطز مططابق ارادۀ مطلقطهشطاا،
تعیین میکنند .از این نظر «حاکمیت دولتها» و «حمایت بینالمللی از حقوق بشطر» ناسطازگار
جلوه میکنند .با فرض ناسازگاری اصل «حاکمیت دولتها» و «حمایطت بطینالمللطی از حقطوق
بشر» ،دو مکتب فکری مهم و اساسی ظهور کرد که از استراتژیهای همسویی حمایت کردهانطد.
نیستین مکتب ،اندیشۀ «فوق ملیگرایطی» 1یطا «فراملیتطی» 2را در تلقطی حاکمیطت دولطتهطا
بهعنواا عنصر اساسی تشکیلدهندۀ نظام بینالمللی مورد توجه قرار داده است .در این مکتطب،
سازوکارها ،یا به عنواا یک الگوی «عمومی ،تطودهای ،2غیردولتطی» یطا بطا ماهیطت «فطوق ملطی،
عمودی ،سلسلهمراتبی» ،تلقی و شناسایی میشوند .در هر صورت ،حاکمیت ملی بهعنواا مانعی
در نظارت) و اجرای بینالمللی حقوق بشر باید از رهگذر تغییر ماهیطت سطنتی دولطت – کشطور
(که دارای صالحیت انحصاری در قلمرو سرزمینی فرض میشود) به یک عامل تبدیل شود یطا از
بین برود .ری ارد فالک ،به این نظریه متمایل است وقتیکه میگوید :بدوا ایجاد یک نظام نوین
جهانی که بر حاکمیت دولتها مبتنی نباشد ،حمایت بینالمللی از حقوق بشر محکوم است کطه
حاشیهای و فرعی باقی بماند ( .)Falk, 1979: 245با وجود این وی میپذیرد کطه حمایطت مطؤثر
بینالمللی از حقوق بشر ،حتی امروزه نیز ممکن میشود .اما مکتب فکطری دیگطری کطه شطامل
برخی نویسندگاا بهویژه «عملگراها» در زمینۀ سیاست خارجی میشطود ،بطه مفهطوم «حمایطت
بینالمللی از حقوق بشر» تمایل کمتری نشاا میدهد و حتی بهطور آشکار گرایش منفطی دارد.
صاحباا این نظریه بر این گماااند که اساساً حمایت از حقطوق بشطر ،موضطوعی داخلطی بطوده و
تحقیقاً موضوع مناسب و اساسی نیست تا از قبیل سیاست خارجی تعقیطب شطود .اصطل «عطدم
مداخله در امور داخلی دولتها» اولویت موضوعات و مسائل حقوق بشر را (بطهعنطواا موضطوعی
اساساً داخلی) فرض میگیرد .اگر کسی این استدالل را به «هطدلی بطال» نسطبت دهطد ،نظریطۀ
مزبور تفسیر جامعی از کارهای اوست .اما در این زمینه میتطواا از هنطری کسطینجر بطهعنطواا
«طراح برجسته سیاست خطارجی» نطام بطرد ( .)Heathcote, 2012: 439اگرچطه هطر دو مکتطب
مسائل مربوط به «اعمال حقوق بشر» را در سطح بینالمللی (با اهداف عملی نیز یک سلسطله از
دالیل نظری خیلی مهم) طرح کردهاند ،با این حال ،قانعکننده و رضایتبیطش نیسطتند .از یطک
1. Transnationalism
2. Supranationalism
3. Populist
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سو به نظر میرسد هرگونه بازگشت به مفهوم کالسیک «حمایت از حقطوق بشطر» کطه منحصطر ًا
موضوع داخلی دولتها تلقی میشود ،با عملکرد کنونی دولطتهطا و تئطوری حقطوقی – سیاسطی
بینالمللی (معاصر) ،تباین دارد .از سوی دیگر ،نظر به اینکه نظام بینالملل الزاماً و حتی بطهنحطو
فزایندهای به مفهوم «حاکمیت» وابسته میشود ،استراتژیهای مبتنی بر نظم نطوین جهطانی در
(نظارت) اجرای حقوق بشر ،نابهنگام و نامتناسب بهنظر میرسد .اما مهمتر اینکه هر دو دیطدگاه
سنتی و الگوی نظم نوین جهانی ،از برداشتی نادرست از قلمرو حد شمول سیاسی-حقوقی اصل
«حاکمیت» آاگونه که امروزه توسعه یافته است ،نشأت میگیرند .در عطین حطال ،الگطوی نظطم
نوین جهانی ،برگرفته از ارزیابی سطحی (نسنجیده) از نقش دولت در روند اجرایی قواعد حقوقی
(داخلی – بینالمللی) است.
حقوق بشر ،حاکمیت دولتها را تقویت میکند و دولتها نیز حقوق بشر را از طریق تطدوین
و تصویب به رسمیت میشناسند .در واقع تعامل این دو را میتواا با نظریۀ ساختیابی گیطدنز و
امنیت هستیشناختی تبیین کرد .آنتونی گیدنز از نظریهپردازانی است که بر مباحطث فرانظطری
اندیشمنداا رواب بین الملل تأثیر بسزایی داشطته اسطت (حجتطی .)34 :1232 ،حقطوق بشطر را
میتواا نوعی الزام و خودمحدودسازی دولتها دانسطت .بطرای گیطدنز ،واقعیطت اجتمطاعی یطک
برساخته است که از تعامل و تأثیر و تأثر متقابل کطارگزار -سطاختار بطهوجطود مطیآیطد .او بیطاا
میکند هنگامیکه در آغاز ،مفهوم حق مالکیت و نظریههای مطرتب بطا دولطت ،فرمولطه شطدند،
بهطور حیرتآوری نو بودند؛ امروز آا نظریهها تا اندازهای به بیشی از واقعیت اجتماعی غیرقابل
تردید تبدیل شدهاند که آنها به ایجطادش کمطک کردنطد .چطرا اینطک کطه بطا مفهطوم و واقعیطت
حاکمیت دولت بهخوبی آشنا هستیم ،نظریههای قرا هفدهم دربارۀ دولت ،مناسبت بطا اندیشطۀ
اجتماعی یا سیاسی امروز را حفظ میکنند؟ بیشک بهدرستی به این دلیطل اسطت کطه آنهطا بطه
ساخت جهانی اجتماعی کمک کردهاند که ما اینک در آا زندگی میکنیم (گیدنز.)21 :1232 ،
با توجه به فهرست ناق اعمال حقوق بشر در جهاا متشکل از دولتهای دارای حاکمیطت
میتواا این پرسش را طرح کرد که آیا سازماا اجرایی بینالمللی معاصطر ،بطرای ایطن تکلیطف و
مسئولیت خطیر کافی و قبول است؟ و آیا همیشه میتواند قابطل قبطول باشطد؟ پرسشطی کطه از
دیدگاه فراملیتها به آا پاسخ منفی داده میشود ،امطا وقتطیکطه راهکارهطای اجتمطاعی معاصطر
تحلیل میشود ،این تنها پاسخ ممکطن بطه پرسطش نیسطت و بطه بررسطی تیصصطی نیطاز دارد و
دولتهایی که بهدلیل نقض حقوق بشر مورد سؤال و انتقاد قطرار مطیگیرنطد ،فرصطت دارنطد تطا
مسائل خود را در این باره ،در چارچوب نظامهای سیاسی یطا شطبهقضطایی ارائطه کننطد .ازایطنرو
زمینهای برای آغاز مذاکرات بینالمللی در مورد مفاد یا ماهیت بطینالمللطی قواعطد حقطوق بشطر
مورد توافق ،بهویژه در موقعیتها و نشستهای میتلف فرهنگی فراهم میآید .حاکمیت کطه در
معنای کالس یک خود ،مقتدر ،منحصر ،یکهتاز ،و فطارغ از دغدغطۀ حقطوق بشطر اسطت ،بطهططور
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مشی در قرا بیستم از این مفهوم دور افتاد و در پیکار با حقوق بینالمللی ،تسطلیم مقطررات
حقوق بشری شد .از سویی واضح و مبرهن است که ظهور و بطروز اسطناد حقطوق بشطری نقشطی
عمده در تحدید و انقیاد حاکمیتها دارد و نمیتواا تأثیر آناا را در بطه نظطم در آوردا اعمطال
حکومتی در مسیر حقوق بشر نادیده انگاشت (نژندیمنش و همکاراا .)22 :1231 ،این اسناد با
محدودسازی ارادی حاکماا ،با ایجاد حقطوقی بطرای افطراد و ملطتهطا کطه در برابطر دولطت قطرار
میگرفت ،برقراری همکاریهای بینالمللی میاا حاکماا و لزوم وجود آا و در نهایطت بطا ططی
روند انسانی کردا حقوق بینالمللی توانست به این مهم دست یابطد .از دیگطر سطو ،دولطتهطای
حاکم بهعنواا تابعاا اولیۀ حقوق بینالمللی که خطود صطاحب اقتطدار و اختیارنطد ،در بطه اجطرا
درآوردا مقررات بینالمللی کمطال اثرگطذاری را داشطته و دارنطد .در واقطع هرچنطد بطر تحدیطد
حاکمیت و ضعف قدرت آا تأکید مطیکنطیم ،کماکطاا نیرومنطدترین تطابع حقطوق بطینالمللطی
بهمنظور جامۀ عمل پوشاندا به مقررات حقوق بشری ،احترام به آا حقوق ،اجرا ،تضمین اجرا و
برخورد با ناقضاا آا محسوب میشوند (نژندیمنش و همکاراا.)23 :1231 ،

نتیجهگیری
حقوق بشر ،مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که اساس زندگی بشطر را در حطوزۀ حیطات
شیصی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تشکیل میدهد ،و با توجه به مقتضطیات زمطانی در هطر
برهۀ تارییی این حقوق به چهار نسل تقسیم میشطود کطه هطر کطدام بیشطی از خواسطتههطا و
نیازهای اساسی حقوقی بشر را تأمین مطیسطازد .در نتیجطه رونطد تطارییی تحطول حقطوق بشطر
نسلهای میتلف آا شکل گرفت و در هر دورهای به برخی از حقوق بشر ،توجه بیشتری صورت
گرفت .نسل اول حقوق بشر یا حقطوق مطدنی و سیاسطی ،ریشطه در مفطاهیم مکتطب لیبرالیسطم
کالسیک دارد که هنجارهای آا مانند حق حیات ،منع تبعیض ،آزادی بیاا و غیره از مقتضیات
انقالبهای قرا هجدهم ناشی شده است .ویژگی حقوق مندرج در این نسل ،تأکیطد بطر اصطالت
فرد است .نسل دوم حقوق بشر تحت عنطواا حقطوق اقتصطادی ،اجتمطاعی و فرهنگطی در قطرا
نوزدهم ظهور کرد که برخالف حقوق نسل اول ،بر مداخلۀ دولت بطیش از بطیطرفطی آا تأکیطد
داشت .خاستگاه حقوق نسل دوم را در اعتقادات نئومارکسیستها میتواا یافت .ویژگی اساسطی
این دسته از حقوق ،توجه به اصالت جمع و نفع عمومی ،با استقرار برابطری و عطدالت اجتمطاعی
است .حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی از اوایل قرا بیستم متولطد شطد و در دوراا پطس از
تأسیس سازماا ملل متحد بالیدا گرفت .میتواا گفت تحول حقوق بشر در حقوق بطینالملطل
با شکلگیری نسلهای حقوق بشر با توجه به مقتضیات زماا و تاریخ انجام گرفته است .با توجه
به آن ه در مورد نسلهای حقوق بشری بیاا شد ،حقوق بشر مفاهیم و شاخصههایش روزبطهروز
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با گذشت زماا و بروز تحوالت اجتماعی میتلف از لحاظ کمی و کیفی دچار تغییراتی میشطود.
هرچند پیشرفت علم مایۀ سهولت و پیشرفت انساا در عصر حاضطر شطده ،امطا مطیتطواا گفطت
حیثیت و کرامت انسانی در مقابطل سوءاسطتفاده از علطم قطرار گرفتطه اسطت .موضطوعاتی ماننطد
سق جنین ،جایگزین کردا نطفۀ انساا در بدا حیواا ،اهدای عضو و دیگر موضوعات ،همطه از
آزمواهای علمیاند که موجب توهین به کرامت انسانی شدهاند ،ازاینرو ذکر و ارائۀ نسل چهارم
حقوق بشر یعنی توجطه بیشطتر بطه روشهطای حمایطت از حیثیطت و کرامطت انسطانی در مطورد
سوءاستفاده از علم ،ضروری بهنظر میرسد .بنطابراین حقطوق بشطر چطه معنطایی خواهطد داشطت
درصورتیکه مجموعۀ حقوق و آزادیهای میت به هر موجود بشری بهمنظور نیل به حطداکثر
شکوفایی ،در چارچوب استعدادهایش ،وجود نداشته باشد .یکی از موضوعاتی که امروزه سطازماا
ملل با آا روبهروست ،چگونگی ایجاد تعادل میاا حاکمیت دولتها با حقوق بشر است .در واقع
بیشی از معمای رابطۀ حقوق بشر و حاکمیت ،به قوانین بینالمللی مربطوط اسطت .درحطالیکطه
برخی از مفاد منشور سازماا ملل آشکارا به حمایت از حاکمیت دولتها مطیپطردازد ،در بیطش
دیگر به شورای امنیت اجازه میدهد تا بطا اسطتفاده از نیروهطای نظطامی هطر جطا بطرای حفطظ و
بازگرداندا صلح و امنیت بینالمللی الزم باشد ،وارد عمل شود .از سوی دیگطر ،اعالمیطۀ جهطانی
حقوق بشر نیز بیاا میکند که برای ترویج توسعه ،کشورها باید با یکدیگر رواب دوستانه داشته
باشند و به آزادیهای مندرج در اعالمیۀ حقوق بشر احترام بگذارند .بنطابراین دولطتهطای ملطی
حاکم بهعنواا مهمترین تابعاا حقوق بینالملطل ،نقطش اصطلی را در گسطترش و اجطرای قواعطد
حقوق بشر در کنار نهادهای دیگر بینالمللی و غیربینالمللطی بطر عهطده دارنطد .بنطابراین قاعطدۀ
بینالمللی حمایت از حقوق بشر معاصر ،مطابق نظریطات مططرح در ایطن بحطث در مطورد نقطش
دولت ،اساساً بر دولتهای دارای حاکمیت بهعنواا مرکز ثقل مطدیریت اجطرای اصطول و قواعطد
حقوقی ،متمرکز میشود .وظیفۀ حقوقداناا بینالمللی و نیز سیاستمداراا این است که بهدنبال
«ابططزار» و «انگی طزه» هططایی باشططند تططا کشططورها را وادار کننططد کططه در مس طیر اجططرای تعهططدات
بینالمللیشاا در خصوص حقوق بشر ،قرار گیرند .اینچنین نیست که حاکمیت دولت هم وا
سدی در برابر اجرای حقوق بشر باشد .با توجه به طبیعطت دوگانطۀ حاکمیطت ،نتیجطهای کطه از
رواب میاا حاکمیت و حقوق بشر در حطالتی بطهدسطت مطیآیطد ،ایطن اسطت کطه فهطم و درک
حاکمیت و حقوق بشر در چارچوب سیاق عمومی باشد.
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