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تاري كه در ذيللب  له در نظر اول، گف

آمده ممكن است  رانگيختله در رشته تحرير

كنللد يللا  از هيجللانش شللگرانگين وانمللگد

مد، چنانكه مگضگع آن  ه يقلين  پيروي از

 ارد. دفاع ودر حال و هگاي زمان جريان د

ارات  حث و جدل فراوان است، همچنين اظهل

گلگي سلتقت  پر سر صدايش در  لند پروازي

ر ايللد، و شللاهدي  كلله دلش مشاز سللاده

هلان دسلت ذا كگشد  لرآلگد مش هيجانش تب

الملللش در يازد، گگيش مسأله مداخله  ين

اي  شردوستانه همين ديروز عنلگان انگينه

آمد، آنهل  ست مشحلش زود  ه دشد و راهمش

  ه سادگش.

و اما اين مسأله هملگاره  لا خلا ر 

                                                           

. L' intervention international a titre humanitaire par Jacques Mourgeon, professeur à 

l'Universite de Toulouse l.  

Journal de Droit International, 1994, No 3, p. 643 - 652.  
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هايش  للله كهنسلللال و مسلللتمر و پريشلللش

سلر و كلار   غلرن هايش پر شلمار و داده

دارد كلله در حللد دارد، آنچلله  للر آن مللش

  لا ن صللفاي و گرايشواقع انهم  ا امكان

رهيللافتش  لحللا ،  للدين شللگد.مش  ررسللش

اري كملش حقگقش، كه شايد ه  در  حثهاي ج

 ايسلت امكانلاتش ناديده گرفته شلده، مش

ها تر دادهآورد كه  ه تحليب مطمئن فراه 

و دشللگاريهاي مللگرد  حللث دسللت يا للد، و 

سر از كنلد سرانجام  ه راه حلهايش عملش 

كه ه  از اين منيت  رخگردارند كه وجلگد 

ملايگش  عللت كل  دارند و ه  ممكن است  ه

 سازند. مگجب سرخگردگش شگند و خشمگين

در اين ديدگاه، جاي آن دارد كه حل  

 »دوستانه،  له عتلارت ديگلر خلة  شرمدا

اش را  ه دقلت  ررسلش كلرد.  1«قانگنمندي

 »هلا و هدم  ر آن الزم اسلت انگينولش مق

اش را  ه  2«پنداري مشروع »يعنش «اتشتگجيه

هاي ململلگ  همچنللين شلليگه سلللال كشلليد 

تر، تردهگسل صلگرتشاش و يا،  هكارگيري ه

تللگان ناديللده اش را نمش 3«گنينللشفرصللت»

 گرفت. 

                                                           

1. Legalite. 

2. Legitimite. 

3. Opportunité. 
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 ا اين وصف، قتب از پرداختن  ه اصب 

 مگضگع،  ايد معنش الفا  را روشن سازي .

در حلالتش  4كلله مداخللهاول اينالف. 

است كه شخصش )حقيقش يا حقلگقش  اقلدامش 

عمب آورد، خگاه  ه تقاضاي يك يا چند   ه

اي جراي قاعلدهشخص ثالث  اشد، خگاه در ا

حقگقش، قراردادي يلا ييلر آن. اوضلاع و 

آيد، در عمب مشاحگالش كه اقدام در آن  ه

هلا نله شلگد، نله انگينهنظر گرفتله نمش

نشلان سلاخت )و عكه،  ايد خا رمقاصد.  ه

اش همين است  كه مداخلله سلرخگد و مشخصه

آيد،  لكه يا  نا  ر مقدمه  ه عمب نمش ش

 آيد، يلا  نلاعمب مشهدرخگاست و تقاضا  

اعمال ح  و صالحيتش كه قتالً مقرر شلده   ر

 اشد.  نا راين، مداخله در كمترين وجله 

منگط  ه اجازة اقدام  ه مداخله اسلت، و 

در  يشترين وجه منگط  ه حل  اقلدام  له 

 مداخله. 

ايللن اسللت كلله مداخللله در اسللا  از 

كلله ايلن روزهلا  رسللر  5مداخلة ييرمجللاز

                                                           

در نظلر گرفتله interventionاي كه ترجمة واژة چنين مداخله .1

اي اسلت كله در  ع لش حلاالت مجلاز شده، در واقع مداخله

دانسته شده اسلت. اگللر متلرج  صلفت مجلاز را  له واژه 

در ملتن مداخله وصب نكرده است، در اين انگينه است كله 

 جگد ندارد.اصلش و

5. Ingérence. 
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شللگد. در يللن داده مشز انهللا اسللت، تم

مداخلة ها اتفاق نظر حاصب است كه لغتنامه

مجاملله  و  ش ييرمجاز )در  يانش كمش رك

كاري كه  له  صش دردال  ر اين است كه شخ

دخالت كند. اين مداخللله،  او مر گط نيست،

 تصمي  شخصش كه  لله چنلين عمللش دسلت جن

يازد،  ر هيچ عنلگان و صلالحيتش قلرار مش

اين، مداخلللة ييرمجللاز، نللدارد.  نللا ر

اي هماننلد كه مقگله 6جامداخلة  ش همانند

فكلر  ن است، در  يشتر وقتها مت من اينآ

در مگضلعگيري، اي استفادهنين هست كه سگء

 نمايد.مش رفتار يا عمب تداعش

 اين است كه ح   ه معنلاي دقيلل   له

آورد، يعنش امتيلازي نيسلت كله نمش وجگد

 شد.   ا اي حقگقشمتتنش  ر قاعده

ح  اقلدام  »تار لحا ، در اين گف دين

ادعللايش در نظللر  « لله مداخلللة ييرمجللاز

گرفتلله نخگاهللد شللد، آنهلل  تركيتللش كلله 

الفاظش  ا يكديگر ت اد دارند، و از نظر 

همچنلين در  حقگقش ه  قا ب قتلگل نيسلت،

تكليف اقلدام  له »قلمروي حقگق، انديشة 

 مگرد تگجه قرار نخگاهد «مداخلة ييرمجاز

گرفت، چنين تكليفش ممكن است القلايش از 

                                                           

6. Immixtion.  
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قش يا ملبهتش و ييلرة شخصلش ذهنيگري اخال

كننللده  اشللد، و نلله القللايش از همداخللل

 تعهدي حقگقش.

 1«دوسلتانه شر »دوم اين كه وصلف ب. 

ممكن است تا آنجا گسترش يا د كله آنچله 

 شريت اسلت،  8را كه مر گط  ه خير و صالح

 سلياري  كله از معنايش رگيرد. چنين  در

رو ايلللب تقريتلش و از ايلن جهات فراگير

است، مناسب حال نيست و مگرد تگجه قلرار 

تگان عرضه كلرد گيرد. معناي ديگري مشنمش

كه محدودتر ولش دقيقتر اسلت، و از ايلن 

منيت نين  رخگردار است كه در عل  حقلگق 

كلار  لرده  المللب  لهخصگص حقلگق  ين  ه

نسان اسلت، اشگد: آنچه مر گط  ه حيات مش

رود. در ايللن دوسللتانه  لله شللمار مللش شر

 پندار، دو رشته مالحظات قا ب ذكر است.  

كه حفظ و صيانت حيات انسلان اول اين

 ه مننلة هدفش نهايش، مستلنم افعال يلا 

ترك افعالش است كه  ه  لگر مسلتقي  يلا 

ييرمستقي  و ك  و  ليش  الفصلب مگجگديلت 

 كشللد:فينيگلگژيللك انسللان را پلليش مش

نگشاندن و يبا دادن، پناه دادن و پگشاك 

                                                           

7. Humanitaire. 

8. Le bien. 
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اي ها يا  ازداشلتهجايشدادن، حمايت جا ه

رفتارهاي »اجتاري، همچنين شكنجه و ديگر 

ه، ييرانسللانش يللا مغللاير شلللن  يرحمانلل

دامنه و حد شلمگل  شلر دوسلتش را «  شري

اند كه در تحليب آخلر آنچله چنان گسترده

رد، گيلآورد در  رمشرا كه رن   ه  ار مش

 جن مرگ.

چنين معناي دقيقش كه از  لرد و حلد 

اي نيلن  رخلگردار اسلت، در شمگل گسترده

 1141اوت  12ژنلللگ  كنگانسللليگنچهلللار 

گنجانده شده.  ه قراري كه خگاهلد آملد، 

  لهراجعكه در اصللب  كنگانسيگنهادر اين 

 3المللش است، ماده مخاصمات مسلحانه  ين

عمال هر يك نستت  ه مخاصماتش نين قا ب ا

المللللش ندارنللد. ناي  ياسللت كلله خصلليه

جنگنللدگان مكلللف  لله   نللا راين مللاده،

ها جايشانللد و مجللاز نيسللتند جا للهدرمان

و شكنجه روا دارند.  عمب آورنداجتاري  ه

 «اصلگلش»ك  و  يش در علداد همين مفهگم 

 1165كه صلليب سلرد در سلال  گرفته قرار

صلليب  اتخاذ كرده است.  نلا راين اصلگل

و احگال كگشد كه در هر اوضاع مش …» سرد

كنللد و كلاهش  رنجهاي انسان را پيشلگيري

همت خگد  وجهه را سالمت و اندهد. حمايت ج
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رساندن  ه اشخاص را  ياري …دهد. مش قرار

تن رنجهايشللان و  ر للرخ سللاخ تناسللب  لله

 حسلب تقلدمترين درماندگيشان را  رضروري

 «.دهللدمللگرد تگجلله قللرار مش …هللر يللك 

 كه اعالميله جهلانش پرسيد دان از خگتگمش

 اعلالم كله  1148 دسلامتر 18حقگق  شلر )

 امنيلت و آزادي هركه ح  زندگش،» داردمش

ترتيللب   و  للدين3)مللادة  «شخصللش دارد

تلرين شلرايطش هماهنل  را  ا الزم «حيات»

 گشا نتگده  اشد.ساخته، راه

سلل ه در ايللن را طلله آيللا مقگللله 

انتهلاي علة  ش شردوستش را  ايد تا مجمگ

حقگق  شر گسلترش داد   ع لش اوقلات  له 

خگري  كه  ه حكل  مطنل  چنين لغنشش  رمش

گر مسللتمر و  لله تجللگين سياسللتش مداخللله

انجامد )چنلين مساعد  ه حال حقگق  شر مش

انسلتيتگي  1181س تامتر  14است قطعنامه 

آنكلله ايللن چنللين الملللب .  شحقللگق  ين

يتها و در جهتگيري را كنار  گباري ، وضع

انلد،  ايلد نتيجه مسائلش را كله متفاوت

همچنان متماين نگهداشت. حقگق وا سته  ه 

هاي روانلش هاي فينيكش و حتلش جنتلهجنته

هاي هسللتش  شللر كلله در را طلله  للا جنتلله

شگند قلمروي خاص حقگق فينيكش استنتاط مش
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دهند. منشگر مللب متحلد  شر را تشكيب مش

ز نللگع ا المللللشمسللائب  ين … » للين 

پاراگراخ  «و فكري اقتصادي، اجتماعش (3 

  تفكيك قائب شلده اسلت.  لرهمين 1مادة 

 8روال، مقدمه دوملين پروتكلب الحلاقش )

، 1141   ه كنگانسيسگنهاي سال 1111ژوئن 

اين پروتكب را  ه صراحت  ه صگرت حقلگقش 

  شلر الملب عام حقلگقخاص درون حقگق  ين

 گفللت تللگانمش كلله اسللت ايللن آورد.مللش در

فرهنگش، مبهتش، اجتملاعش  فكري، هايجنته

دوستش، خلار  حيات انسان از شمگل  شر …

دوستش محدود است  له آنچله مانند،  شرمش

اساسش اسلت زيللرا آنچله اساسللش اسلت در 

 منشاء قرار دارد: حفظ فينيكش انسان.

ست كله  درست همين  رتري مگضگع آن ا

پنلداري  مداخله  شردوستانه را  ه مشروع

آلگد نيلن ناپبيري آراسته كله شلك ديدتر

 هست. 

 

3 

پنداري مشروع

 

تللگان  شللر دوسللت آيللا انسللان را مش

نماياند، دانست  وقتش خگد را نيكگكار مش
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آورد و تا حد دالوري  ه رحمش مشروي  ه دل

شتا د، آيا  ه حكل  فطلرت كمك ديگران مش

كند  شايد. وقتش درماندگش همنگعش عمب مش

كشللد،  انللك او شلليگن مشرا كلله در گللگش 

آورد و در جلگي چش  او جان استغاثه  رمش

يدة تحقيلر مشمش نگلرد، آيلا دهد،  له د

 ردهلاي قيدي او  تيعش نيست  شايد. پش ش

تجر ش  يانگر هر دو حالت است، ايلن يلا 

آن حالت يا هر دو  ا ه . هيچ چين امكان 

دهللد كلله اسللتمرار ايللن دو جنتگللش نمش

 ايلن سلاخت. در  ر لرخ ناپلبير راانكار

 ل سلن تگان  ه استعاراتصگرت، چگگنه مش

 1«اعترافلات»اگگستن در اثرش تحت عنگان 

تگانلد نينديشد، استعاره  ه دستش كله مش

اي از زمين  لند كند، هل   له ه  افتاده

تگان ارضلاء عمر او پايان دهد  چگگنه مش

 رد حاصب نكرد كه انسان خا ري از اين پش

قيدي ه  دوسلتدار همنلگع ر  شفطرتًا از س

خگد است ه  دشمن او، ه  قادر است زنلده 

نگهدارد، ه   ه چنگال مرگ رها كند  ولش 

افنايد كه دسلت را  ايلد اگگستن مش ل سن

كار گرفت نه در راه  در راه كمك كردن  ه

                                                           

9. Confessions. 
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در همين  10از پاي درآوردن، و خير و صالح

است. اين است كه  ر اثر عمللش فكلري دو 

كنلد  لر اي در آن واحد ه  دالللت مشجنته

تمين خگب از  د و ه   رتر دانستن خلگ ش 

 ر  دي، مگضگع  ه زمينلة اخلالق كشلانده 

دوستانه تكگين، اقدام  شر شگد. قتب ازمش

اش اي احتمللالش كلله  لله يللاريو مداخللله

آنچه  له صلگرت خيلر و صلال   ، در شتا د

 يا ند.كنند، مشروعيت مشتجلش مش

ضگع  ر زمينة ديگري قلرار درن  مگ ش

شگد: اقلدام گيرد و  دين صگرت  يان مشمش

 تگان خير و صلالحانه را در چه مش شردوست

نجلام دانست  در آنچه كه تكليفش اخالقش ا

ح در كه مسلي دهد. كدام تكليف  تكليفشمش

محتلت كنيلد »اين الفا  اعالم كرده است: 

مللن شللما را محتللت  يكللديگر را  چنانكلله

يكديگر محتت كنيلد. در ا ه   ه كردم، شم

همه در خگاهند يافت كه شلما  اين است كه

 نستت  ه يكديگر محتلت پيروان منيد، اگر

مانش كه  ه ده فرمان فر 11،«ديداشته  اش

تگ از  رادرت نفللرت  له دل »اضافه شده: 

 محتلت چنلان را همنگعت … راه نخگاهش داد

                                                           

10. Le bien. 

11. Jena, XIII, 34.  
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ترين در سلاده 12«كنش خگد  ه كه كرد خگاهش

تگان اظهار كرد كه چنين تكليفلش مش وجه،

تكليفش مبهتش، عقالنش  در  گل زمان همچگن

شده و  ا آيين احسا  مش «اخالقش»يا صرفًا 

هاي ديگر )اسالم  دان دامنه مسيح يا آيين

اي داده است  و يا اخالقيات جمعلش گسترده

سر و كار داشته است  خالصه اين كه، چنين 

مشترك  لگده و تكليفش تا آنجا در  شريت 

 اعالميلله جهللانش حقللگق  شللر»هسللت كلله 

كليه افراد  شر « كنديادآوري و اعالم مش»

 ايللد نسللتت  لله يكللديگر رفتللاري  …

 ، 1)مللاده  « رادرانلله در پلليش گيرنللد

كه  له همله  تحسين  رانگينتلرين متنلش 

دهد چنانچه چيكدة تعهدي اخالقلش فرمان مش

 ه ا الغ شده  اشد.است كه  ش قرنها  ه هم

 رسللد كلله مشللروعنظللر مشاز ايللن رو،  لله

پنداري اقدام  شردوستانه از جميع جهلات 

جمللله در جنتلله فيصللله يافتلله  اشللد، از

 اي كه در  ردارد.جگيانه مداخله

سه داده اي كله مغلاير  ا اين حال، 

ضرورت  رادري در سطح جهانش و  دين لحا  

يك  ه تنهايش و يلا در سطح  شري است، هر

تگانند مانع هلر اقلدامش مش هر سه  ا ه 

                                                           

12. Lévitique, XIX, 17 et 18. 
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شللگند و فكللري القللا كننللد كلله اقللدام 

 شردوستانه نه نتيجله املر مسللمش اسلت 

  رگرفته از  تيعت، نه از  داهت فكر.

اول اين كه تكليف  رادري ممكن اسلت 

 س رده ناشناخته  ماند و  ه دست فرامگشش

 حتلش گيلرد، قلرار تلگجهش ش مگرد يا شگد

ترتيلب  ، و  دينگباشته شگد كنار آگاهانه

 قيدي س ارد.قهرًا جاي  ه خگدخگاهش و  ش

نظر  رادري ممكن است تتعي ش  ه س ه،

آيد و جانب مشخصلش اختيلار كنلد، زيلرا 

 يانگر جنئش است از كب.  شريت، ييلر از 

يش جمعش تشكيب يافتله، افراد، از واحدها

 « لرادر»، «همنلگع»، «همسان»فقط كسانش 

گيت مشخصش عرضله شگند كه اوصاخ هتلقش مش

 دارند )نژاد، قگميت، مليت، مبهب، ز ان 

يك از اين اوصاخ،  له تنهلايش   و هر …

شلگند كله مداخللة ا ه  مگجب مشيا همه  

دوستانه تا حد اقلدامش متگجله  ع لش  شر

اش كله ذاتش افراد تننل يا د، و مشروعيت

 ر حفلظ حيلات  نلا شلده اسلت، گرفتلار 

رانگيند. آيلا آشفتگش شگد و اختالخ نظر  

تلللگان دم  رنيلللاورد كللله فرملللان مش

 خداونلد «قگم  رگنيلدة»فقط  13الويتگرات

                                                           
 13. Lévitique.  
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فرمان مسيح فقط  و دهد مش قرار مخا ب را

اش را و در  هتلرين وجله همله  «پيروان»

مسيحيان را و نه  يش  و آيلا  شردوسلتش 

ران جنگهاي ها در همان دوهاي شگاليهرسته

كل  و  ليش  «عشقش»صليتش  ارزترين مثال 

ايلراد گرفتله داشت  اگر محتاط عرضه نمش

حيثيت  …ايمان  ه »شگد كه تأييد جهانش 

)مقدمة منشلگر مللب  «و ارزش شخصش انسان

متحد  حفظ و صيانت انسان را  ه اعتتلار 

تلگان دارد، مشحيثيت و كرامت او مقرر مش

 دار كيست  متقا الً دليب آورد  حيثيت

ه جلگامعش  االخره، واحدهايش جمعش كل

 اند،  ه  رز  اجتنلابسياسش  ه نام دولت

اي انلللد كللله مداخللللهناپلللبيري مانع

عمللب آيللد، و تحللت دو   شردوسللتانه  لله

عنگان. من حيث تجمع، يعنش  نا ر اصلالت 

تش اش داراي ذات، دولت  نلا ر كيفيلت ذا

چنين گنارشش است كه هر عمب و اقدامش كه 

 ا اجتماع سر و كار پيدا كنلد، خلگد در 

دست گيرد. من حيث شخصش حقگقش  رخلگردار 

دهلد هلر از حاكميت، دولت  ه خگد حل  مش

هلاي اي خارجش را  رد كند، انگينهمداخله

چه  اشد چنلدان مهل  نيسلت،  اش هرحقگقش

حتش اگر داعيه اخالقش ممكن، جهان شلمگلش 
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  ه خگد نستت دهد.

در نتيجه، مسل  اين كه مسأله مشروع 

سللتانه حللب شللدنش دواخللله  شرپنللداري مد

گيلرد نيست، و در  ن  ستش منطقش قرار مش

گيرد كه در اسلا  هايش نشأت مشو از منط 

آرملان و منطل   مغاير يكديگراند، منطل 

رسلدكه فقلط نظلر مشواقعيت. همچنلين  له

اي كله دولتهلا در روا طشلان وضلع قاعده

كنند شايد  تگاند اين دو منط  را سلازش 

د، در قتلگل دهد و، اگر  هتلر گفتله شلگ

 مداخلة  شردوستانه تگافقش در حداقب  له

ترتيلب ديگلر در قيلد  عمب آيد، و  لدين

مشروعيتش همچنان نامطمئن  لاقش نمانلد، 

 خشش  لكه در حد امكان از قانگنمندي اثر

  رخگردار شگد.

1 

 قانونمندي

 

ايلللن فكلللر كللله معاضلللدتش  الفففف.

را  تللگان ناشللش از تعهللدي  دوسللتانه شر

 للش دانست و تحت اين عنگانالمنحقگقش  ي

اي را مجاز شمرد،  ه احتملال سلر مداخله

حلال  آورد و  ه هراي دور در مشگبشتهاز 
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حقللگق جنلل  و »گروسلليگ  از اثللر معللروخ 

گيرد. چنين فكلري مش   نشأت1625) 14«صلح

 15هاي هلانري دونلان عدها،  راثر كگشلش

هاي جن  وحشتتار يافت. صحنه تحق  سگئيسش

كله    او را  رانگيخت8511)  16گسگلفرين

آورد كله وجگد را  ه «صليب سرد»آياز  در

چند در  خش  )هر المللشاولين سازمان  ين

  له زمينله ايلن در ملبع و اقدام خصگصش 

 در انگيللنة تللدوين سلل ه رود.مللش شللمار

كله  كلرد المللش تلالشكنگانسيگنهايش  ين

علت مگضلگع   ه يافتند، ولش  عدًا انعقاد

شللمار ماندنللد هللا ع للگ كلل و عللدة دولت

 1125و  1106، 1862)كنگانسلليگنهاي ژنللگ 

مجروحلللان و اسللليران جنگلللش    لللهراجع

  لهراجع 1101و  1811كنگانسيگنهاي الهله 

 جن  زمينش و جن  دريايش .

اي كه جن  سا قهدار  شزيانهاي دامنه

 ايست  ه سيست   ار آورد مشجهانش دوم  ه

و در دو  انجاميللدتري مشحقللگقش گسللترده

اي كله  لش آن يافت: مرحلهمرحله تحق  مش

  لهراجع 1141چهار كنگانسيگن ژنلگ سلال 

الملللش و خسارات ناشلش از مخاصلمات  ين

                                                           
 14. De jure bellum ac pacis. 

 15. Henri Dunant. 

 16. Solférino. 
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وارد  للر جنگنللدگان، اسلليران، مللردم 

انللد  ييرنظللامش و امللگال انعقللاد يافته

اي كله  للش آن دو پروتكللب الحلاقش مرحله

اند كلله    لله تصللگيب رسلليده1111)ژنللگ، 

مخاصلماتش اسلت كله   لهراجعوتكب دوم پر

 داند.المللش عرضه نمشاي  ينويژگش

چنين مجمگعة قگاعد  ه تگفيل  قا لب 

يا د چنانچه كنگانسليگنهاي تگجهش دست مش

 له تقريلب ركلگرد الحلاق  له  1141سال 

 114شكند )المللش را مشكنگانسيگنهاي  ين

 ، و پروتكلب 1113الحاق در اول ژانگيله 

دهد )در هملان مطلگ ش قرار مش را در وضع

 108الحاق  ه پروتكلب اول و  118تاريخ، 

الحاق  ه پروتكب دوم . اين منيت را نين 

داراست كه در سطحش ك  و  يِش جهان شلمگل 

 « لرادري»د تكليفش را در معاضلدت و وجگ

ترتيللب، تتعللي  و دارد.  للديناعللالم مللش

نفع خصگص تتعي  نژادي را  ين اشخاص ذي ه

 رد.  ا اين حال،  ه دو دليلب  ين مشاز 

 نظرها را  ايد كمش تعديب كرد.

 كه وضعيت  حرانش پلر اياولين نتيجه

آورد،  ار كار رد قگاعلدي شدتش فراه  مش

را كه  ه منظگر مقا للة  لا آن در نظلر 

سلازد، حتلش  لر آن گرفته شده، سنگين مش
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دارد كه  ه عمد كنلار گباشللته شلگند. مش

ا كه  ه حال انسلانها هل  چنين تعارضش ر

آسلانش  لار،  لهدردناك اسلت هل  مصليتت

اي كه  ا آن تگان تگجيه كرد. در زمينهمش

سللر و كللار داريلل ، تصللاوير  لله چنللدين 

رسند. رفتار عراق در جن  خلي  )فار   مش

تگان در نظلر و در حال حاضر  گسنش را مش

گرفت. آن هل  دو دولتلش كله  له ع لگيت 

هاي سال و پروتكب 1141كنگانسيگنهاي سال 

 اند. درآمده 1111

س ه اين قانگنمندي آيازين ضعف خگدش 

كه نه فقلط   گريرا سازمان داده است،  ه

رود، از حاالت مخاصمة مسلحانه فراتر نملش

خصگص  ر حاكميت دوللت هل  قلرار  لكه  ه

دارد و حاكميت دولت مقلدم  لر هلر چيلن 

ست مانع هرگگنه مداخلة خارجش است. اين ا

كه چنلدي اسلت، جامعلة دولتهللا در تلالش 

دستيا ش  ه قانگنمندي نگينش است كه  لر 

قانگنمنلللدي مگجلللگد افلللنوده شلللگد، و 

ترتيللب دامنلله و اهميللت اقللدام و  للدين

آنكله يا د،  ش گسترشدوستانه مداخلة  شر

حال امكان دستيا ش  ه اين مداخلله  ه هر

 تعمي  يا د )  .

هاي حقللگق ناشللش از كنگانسلليگن»ب. 
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هاي ديگر مگضگع تحليلهلاي در  ررسش «ژنگ

ارزشمندي قلرار گرفتله اسلت، و در ايلن 

تگان  دين نكته مجمب اكتفا كرد گفتار مش

اي محللدود مجللاز كلله ايللن حقللگق مداخللله

دارد زيلرا از جميلع جهلات منلگط  له مش

  حاكميلت دولتلش …اعتملاديتصمي  )و  ش

وقللگع اسللت كلله مداخللله در سللرزمينش  لله

. در صالحيت انحصلاري هملين دوللت پيگندد

اي را خگاسلتار شلگد است كه چنين مداخله

يا   لبيرد و در اختيلار، نله دولتهلا، 

سللازمانهاي تخصصللش در اقللدامات   لكلله

 له   سلتهدوستانه قرار دهد كله يلا  شر

سازمان ملب متحدانلد )كميسلارياي علالش 

  و يلا از  لرخ …پناهندگان، يگنيسلف، 

اند )چنلدين م شلدهاين سازمان مجاز اعلال

المللش، و سازمان ييردولتش داخلش يا  ين

صليب سرد در رأ  آنها ،  ا ايلن تگضليح 

 كللله مداخلللله كننلللده  ايلللد همچنلللان

مطلل  نشلان  18« رفلش لش»يا  11« يفرضش»

تگانلد  له نظر مش دهد، وگرنه دولت مگرد

 فعاليتش پايان  خشد.

اولگيت اصب حاكميت و  نا ر اصب منع 

                                                           

17. Impartialité. 

18. neutralité. 
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نتيجة منطقلش آن اسلت، مگجلب مداخله كه 

جلدًا  2پروتكب شلمارة  3اند كه مادة شده

. 1» دولتها را از مداخلله  رحلبر دارد:

هيچيك از پروتكلهلاي حاضلر، در انگيلنة 

لطمه زدن  ه حاكميت دولتش مگرد استفاده 

اي در . هيچ مقرره2 …قرار نخگاهد گرفت 

اي مننلة تلگجيح مداخلله پروتكب حاضر  ه

ييرمستقي ، و  ه هر دليب كله  مستقي  يا

اي مسلحانه يا در املگر  اشد، در مخاصمه

داخلش يا خارجش دولت معظ  متعاهلدي كله 

پيگنلدد مخاصمه در سرزمينش  له وقلگع مش

. «اسللتناد قللرار نخگاهللد گرفللتمللگرد 

يلن كنگانسليگنها  له هاي سياسلش ازمينه

انگيختنلد: مش ر 11«ارادي»چنين  رخگردي 

  1141  سللرد در سللال زمينللة سياسللش جنلل

 عدها، جريلان اسلتعمارزدايش و پيلدايش 

ثتات. نظلام حقلگق دولتهاي نگخاسته و  ش

الملب  ه خصلگص در هملين جهلت تحلگل  ين

 ه  رك 20ي،يافت  حال و هگاي خگد محگرمش

متتنش است و  تل  آن  2مادة  1اخ پاراگر

هيچيك از مقررات منشگر حاضر ملب متحلد »

ه در امگري كله ذاتلًا دارد كرا مجاز نمش

                                                           
 19. Volontariste. 

 19. égocentrisme. 
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جنء صالحيت داخلش هلر دوللت اسلت دخاللت 

، اصللش كله مجملع عملگمش الزم «…نمايد 

  XXV) 2625يًا در قطعناملة پنداشت كه قگ

اصللگل حقللگق   للهراجع» 1110نللگامتر  4

ا لط دوسلتانه و الملب مر لگط  له رو ين

ملگرد تأييلد مجلدد  «همكاري  ين دولتها

 را لري » ويلژه اصلب ششل قرار دهد،  له

تماميلت »كه  ت  آن  «پبير دولتهاحاكميت

ل سياسلش دولتهلا مصلگن از و استقال ارضش

 .«اندتعرض

 لله  2مللادة  1مسللل  ايللن كلله  نللد 

نرمشهايش دست يافته است، چنانچه  نلا ر 

عملكردي كه حاصب شده، جامعة دولتهلا را 

ضگعش مت لمن »مجاز دانسته هملين كله  مگ

آيد، از مجلراي  ميان ه «المللشنفعش  ين

دولتها ه  كه نتاشد، از  ري  سازمانهاي 

 المللش مداخله نمايد. ين

 نا ر همين عملكرد، چنين مگضلگعاتش 

گيرد  ه  گر مسل  اقدامش را نين در  رمش

كلش در جهت رعايت حقللگق  شلر و  گركه  ه

حيلات و از ايلن رو معاضلدت  ه خصگص ح  

ي عملب آيلد. كنگانسليگنهادوستانه  ه شر

و از آن  يشتر پروتكلهاي سلال  1141سال 

كه در مجملگع در ايلن كلادر قلرار  1111
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هاي قتلب ، نتايلد دارند )رجگع  ه صلفحه

 گري تفسير شگند كه اقلدام دولتهلا را، 

كللرد.  نفللشالگاسللطه هلل  كلله  اشللد، مع

الناملش  1141وانگهش، كنگانسيگنهاي سال 

در هر »اند كه رعهدة دولتهاي ع گ گبشته 

را رعايت و  اع و احگال، حقگق انسانشاوض

  و 1)مللاده  «وادار  لله رعايللت كننللد

مخاصللمات   للهراجعپروتكللب الحللاقش اول )

الملللش عرضله اي  يناي كه مشخصهمسلحانه

صگرت نقص شلديد در»دارد: دارند  مقرر مش

كنگانسيگنها و پروتكلب حاضلر، دولتهلاي 

چه جمعًا چله فلردًا  اندمعظ  متعاهد ملنم

همكاري ملب متحد و  ت  منشگر اقلدام  ا 

 . در نهايت، فكر 81)مادة  «و عمب كنند 

شگد كه وادار  ه متگجه روشهاي كالسيكش مش

كنند، از قتيب فشارهاي روانلش، تعديب مش

دي لماتيللللك، اقتصللللادي. در عللللگض، 

 گر تلگيح هل  مجلاز كنگانسيگنها حتش  ه

دارند كه گلام آخلر را  رداشلت و در نمش

ن مداخله كرد، و اين خگد نستت  له سرزمي

كند كه خلار  الملب عام عدول مشحقگق  ين

از مگارد، وضلعيتها، شلرايط و ترتيتلات 

زيرا  گرفت، نظر تگان در سيار مشخصش نمش

 اند. سيار محدود مقرر شده
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ه  رفته، قانگنمندي آيازين ضعفش روي

در  ردارد كه گگيش همبات خلگد آن اسلت، 

اش را گانسللته كللارآيش لله قللراري كلله نت

رو نتگانسللته  للا گسللترش دهللد و از ايللن

وضعيتهايش مقا له كنلد كله  لله نيلت آن 

است. وانگهش آيا اين نكتله  استنتاط شده

معناي تلخش در  رندارد كه كنگانسيگنهاي 

، در  ين 1111و پروتكلهاي سال  1141سال 

ترين كليللة كنگانسلليگنهاي قا للب اعمللال

كنگانسيگنهايش نيلن المللش، در شمار  ين

 اند  قرار دارند كه كمتر رعايت شده

ايللن قانگنمنللدي كمتللگد ديگللري در 

نتاشلد زيلرا  ردارد كه شايد چندان جدي 

رسد، و مر لگط نظر مشپبير  هآسانتر اصالح

 لله ايللن اسللت كلله جللن در فرضللياتش كلله 

شللگند، در وصللف مش «مخاصللمات مسلللحانه»

فرضيات ديگر كار رد ندارد. ايلن كمتلگد 

در وحله اول شامب وضعيتهاي درمانلدگش و 

آفتهاي خطيري است كه از هر جهت خار  از 

يا نلد، خلگاه مخاصمات مسلحانه تحقل  مش

ناگهانش روي دهند ) الياي  تيعلش  خلگاه 

معلللگل وضللعيتش مللنمن  اشللند ) يشللتر 

گسعه نيافتگش   ترين مصائب ناشش از تسخت

اي كله گگنله هاي شگرشو در ثانش، آشفتگش
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هنللگز در زمللان و مكللان دامنلله چنللدان 

اند كه  ه صگرت مخاصلمه اي نيافتهگسترده

 عرض اندام كنند. 

شك، در چنين حاالت احتملالش نلگعش  ش

الملللب قا للب اعمللال  لله نظللر حقللگق  ين

رسللد، حقللگقش حللاك   للر  للازيگران مش

اي انسانش )ارگانهاي نهالمللش در زمي ين

الدولش دولتش و سازمانهاي سازمانهاي  ين

ييردولتش .  ا اين حال، مسلل  اسلت كله 

الملب كه خاص چنلين حلاالت نگعش حقگق  ين

احتمللالش  اشللد مطلقللًا وجللگد نللدارد. و 

تالشهايش كه  ه تازگش در انگيللنه  ر لرخ 

ظه  له تگد قا لب مالح عملب ساختن اين كم

ضللر چنللدان پيشللرفتش آمللده، تللا حللال حا

 اند.نداشته

و  1141 للين كنگانسلليگنهاي سللال ج. 

مصگب مجملع عملگمش مللب  131/43قطعنامه 

كلله  1188دسللامتر  18متحللد در تللاريخ 

ر قانگنمنللدي نللگينش در معاضللدت ا تكللا

عنلگان  اي تحت ايلندوستانه و مداخله شر

گبرد! در ايلن در دست گرفت، چهب سالش مش

لش جامعه دولتهلا انگينه كه سستش و  يحا

 از  ين  رود و دولتها  ه تكليلف رعايلت

حلال  روا ط  رادري جلب شلگند و در علين
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كه اگلر از  دكنن حاكميتش را همچنان حفظ

شلمار نخگاهنلد   ه دولت دست  دهند ديگر

يسلت پيشلرفتهايش در رسلميت و  ارفت، مش

شلد، المللش حقگق  شر حاصلب مش ين حمايت

 انش، ختلر ازسلو،  ه يلاري وسلايب خترر

ع عملگم چندين تراژدي  شري جمعش  ه ا لال

فشلار مسلتمر   ايسلترسيد، همچنلين مشمش

عقايد گگناگگن و از همله مهمتلر عقايلد 

دار رسللالتش سللازمانهاي ييردولتللش عهللده

 گرديد. شردوستانه اعمال مش

آيازين تلالش  علدي در دسلتيا ش  له 

 گر عمده از  رخ سازمان حقگق نگ نياد  ه

عملب آمللده، و سلازمان مللب،  له  هملب 

مقت اي وضعيتهاي ملمگ  و مگرد نظلر، دو 

راه در پلليش گرفتلله اسللت كلله تللا حللدي 

اي كله از جانلب اند: راه مداخللهمتفاوت

نستت  لله وقلايعش  آنه دولتش سر ننند و 

اي در ميان نتاشد: راه مداخله كه مخاصمه

اي در گرفتله دولتها در حاالتش كه مخاصمه

ش منحصللرًا  نلا ر تصلمي  و تحلت  اشد ول

 مرجحلاً المللش، نظارت مستمر سازمانش  ين

 سازمان ملب متحد.

)كللله  131/43 نلللا ر قطعنامللله . 3

 14تاريخ  100/45مگجب قطعنامه نحگي  ه ه
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ترتيلللب دادن   لللهراجع 1110دسلللامتر 

، جامعلة تمديد شده  21«داالنهاي انسانش»

معاضللدت »دولتهللا سللرانجام نسللتت  لله 

ستانه در ح  قر انيان مصائب  تيعش  شردو

را  «و وضعيتهاي اضللطراري از هملين نلگع

مقدمتًا در صالحيت دولت محب رجللگع مصليتت 

تگانللد دهللد، و ايللن دولللت مشقللرار مش

اي خارجش را خگاستار شگد  دلخگاه مداخله

اي  ه هر حال فرعلش يا قتگل كند، مداخله

كه هيچگاه نتايد منشلائش دولتلش داشلته 

چنانچله جلن از  ريل  سلازمانهاي   اشد،

تگانلد اعملال المللش ييرحكلگمتش نمش ين

حمايت »شگد، دولتها چنين سازمانهايش را 

شللگند. ولللش جانشللين آنهللا نمش «كننللدمش

مداخلة مستقي  دولتهلا كله  ه ا تكلار 

خگدشان دست  ه عمليات  ننند.  رد شلده: 

الملللش عالوه  ر اين و  نلا ر حقلگق  ين

تصريح شده )و چندان لنومش  له حقگق  شر 

گفتن نداشت  كه در اين  اب رعايلت اصلب 

 منع تتعي  النامش است.

ها نستت  ه در نظر اول، اين قطعنامه

آور نيستند، جلن زده النامدولتهاي مصيتت

ع عمگمش ملب متحد اين دولتها اين كه مجم

                                                           
 21. L" Couloirs humanitaires. 
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خگاسلتار »يا از آنها  «خگاندمش فرا»را 

اي تگسب جگينلد و له ه چنين مداخ «شگدمش

يللا آن را قتللگل كننللد.  للا ايللن حللال 

هايش كله تگان فرامگش كرد كه قطعنامهنمش

فاقد قلدرت  أردارند و در منشتگصيه در  

اند  ر اثر گبشت زملان اند تگانستهحقگقش

اعتتللللاري حقللللگق در حللللد اعتتللللار 

كنگانسيگنهايش كسب كنند كله كل  و  ليش 

ين حقگقش اند. مسل  اينكه چنمتروك مانده

)اگر حقگقش وجگد داشته  اشد  كل  مايله 

رسلد، چنانچله در عمللب جلن  له نظر مش ه

افتد. اراده دولت مگرد نظر  ه جريان نمش

 ه عكه در وضعيتهايش كه مخاصمه در ميان 

  اشد، ترتيتات ديگري مقرر است.

اي، چهللار چنللين مداخللله  للهراجع. 1

اتفلاق  وضعيت كه در زمانش نه چندان دور

افتللاده و همچنللان مسللأله روز  للاقش 

اند، و  ه حك  نتايجش كه در عمب و مانده

انلد، سلن  زير نلاي تجر ه  ه دسلت داده

اند كلله حلل  حقللگق نللگينش را گباشللته

اي در دسللللت و در  انحصللللار مداخللللله

 الدولش قرار داده است.سازمانهاي  ين

 

كمش په از پايلان جنل  خللي   ف عراق
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مللب متحلد  لش شلگراي امنيلت  22،]فار [

 1111آوريللب  5 لله تللاريخ  688قطعناملله 

عراق اجازه دهد كله »كه  «ورزداصرار مش»

المللللش انسللانش  يللدرن  سللازمانهاي  ين

 تگانند  ه كليله كسلانش كله در سراسلر 

عراق احتيا   ه كمك دارند دسترسش يا ند 

و كليلله وسللائلش را كلله  لله منظللگر 

الزم دارنللد در اختيارشللان فعاليتشللان 

)انگلستان،  متحد ، اع اي ائتالخ«بارند گ

ترتيب صالحيت  دين  …اياالت متحد، فرانسه

سلاختن و حمايلت يافتند  ه منظگر آسلان 

دوستانه در محب اقدام اين فعاليتهاي  شر

و عمب كنند، كب اين ترتيتات را فرستاده 

سللازد. ايللن ويللژه د يركللب هماهنلل  مش

اق قطعنامه  ه خصگص نستت  ه كردستان علر

 گر ملثري  ه اجرا گباشته شلد، آنهل   ه

راق كه در اول كار  ه  ا وجگد خگدداري ع

ناسللنا  «يرمجللازمداخللله ي»تنللدي عليلله 

گفت ولش سلرانجام  له همكلاري تلن در مش

 داد.

 

ر اين وضعيت، سلازمان مللب د ف  بوسني

ست. شلگراي ممتحد گلا ش فراتلر نهلاده ا

                                                           
 از  رخ مترج  اضافه شده است. «فار »كلمة .11 
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مله  15 ه تلاريخ  152امنيت  ش قطعنامه 

خا ر نشان ساخت كله در ايلن دوللت  1112

وجگد  «احتياجش فگري  ه كمك  شردوستانه»

 له  158دارد. كمش  عد،  نا ر قطعناملله 

اي ژوئن، هر اقلدام  شردوسلتانه 8تاريخ 

عمب آيد تحت اختيلار  اين كشگر  هكه در 

ملللب متحللد و تحللت حمايللت  «انحصللاري»

نيروهاي نظامش چند مليتش قرار گرفت كله 

ترتيب داده است. نظلر  له  23ملب سازمان

 كه اجراي اين قطعنامه در محب  ه مشكالتش

آورد و جنگندگان  ه آن ترتيب اثر  ار مش

دادند، شگراي امنيت سلرانجام متنلاي نمش

كار را  راسا  فصب هفت  منشگر ملب متحد 

  گباشت، و ايلن فصلب  له ايلن شلگرا حل

خگاسلتار »داد، تا  تگانلد گيري مشتصمي 

 ديناي را كه  دوستانهكه اقدام  شر «شگد

كليلله »ترتيللب سللازماندهش شللده از  للرخ 

پلبير شلگد امكان «نفعان ديگر رفها و ذي

اوت   تلگقعش  13 ه تاريخ  110)قطعنامه 

چنلد  لار  چنانچله گر مسلل   يجلا،   ه

 عنگان شده است.

 

 از ه   ه مگجب فصب هفلت  ف  سومالي

                                                           

23. FORPRONU. 
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گر منشگر مللب متحلد )و فصلب هشلت  منشل

ها و سلللازمانهاي مگافقتنامللله  لللهراجع

 ه  114شگراي امنيت )قطعنامه  اي ،منطقه

  تصللمي  گرفللت 1112دسللامتر  20تللاريخ 

پيش گرفتله عمليات نظامش دامنه داري در 

اش در عين حال آسان ساختن شگد كه انگينه

دوستانه است، پايان  خشليدن اقدامات  شر

  ه جنگش داخللش  له اميلد دسللتيا ش  له

حب سياسش مخاصمه نين  اشد، عمليلاتش راه

اع لاي مللب كه  ه نيروهاي نظامش  ع لش 

 لگر عملده، آمريكا  ه متحد )اياالت متحد

 اع للاي و پاكسللتانايتاليللا و فرانسلله، 

 و مسلتمر كنترل تحت و گرديد واگبار ديگر 

 رهنمگدهاي شگراي امنيت قرار داده شد.

 

)اگر در فرانسله سله ملگرد  فليبريا

كمتر مگرد تگجه قرار گرفتله،  لدان  فگق

علت است كه مستقيمًا در آن شركت نداشلته 

است . اين وضعيت از نگع واقعلله سلگمالش 

است،  ا اين تفاوت جالب كه، در  دو امر 

سازمان ملب را  ه گيرودار نكشاند،  لكه 

اي را كلله همللان جامعلله سللازمانش منطقلله

است در  24شاقتصادي دولتهاي آفريقاي ير 

                                                           

24. Communaue Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
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 12نه عمليللات وارد كللرد. در تللاريخ صللح

منظگر كمك  له ، اين جامعه  ه1110ژوئيه 

حب، آنه  در كشلگري دستيا ش  ه نگعش راه

كه عمالً فاقد قدرت حكگمتش است و دركلش و 

زد، اعلالم واكش جنگش خگنتار دست و پا مش

اوت ملاه  عللد، نيلروي  6صالحيت كرد. در 

رد منظگر مداخلله گلنظامش  ين دولتها  ه

هاي آورندة نيجريه )كه قسمت عمده سلهميه

كللرد ، نظللامش و مخللار  آن را فللراه  مش

سيرالئگن ترتيب داده شد كله ينا، گامتيا

اش را كمك  ه اقدامات  شردوستانه، وظيفه

و سلرانجام  رقلراري   لهدستيا ش  ه آتش

كله از  گرفتند. ايلن جامعله در نظرصلح 

لفظش  جن پشتيتانش «سازمان وحدت آفريقا»

منظگر درخگاسلت  دست نياورد،  ه چيني  ه

و كسب كمك  شردوستانه مه ،  لله سلازمان 

ملب متحد و جامعله اقتصلادي اروپلا روي 

آورد. جن اين، در عمليلات كگتلاه ملدتش 

شركت جست كه ايلاالت متحلده ترتيلب داده 

 گد و محدود  ه تخليه اتتاع اين دولت و 

ال ر آيلاز سلشلد. داتتاع خارجش ديگر مش

كار جامعه اقتصادي دولتهلاي  ، حاصب1113

آفريقاي ير ش تگفيقش نسلتش وللش دلگلرم 

 رسد.نظر مش كننده  ه
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در پرتگ اين وقايع، در  ع ش ملگارد 

 يقينهايش حاصب شده است. 

دوسللتانه اول ايللن كلله فگريللت  شر

مند از فگريت سياسلش اسلت )افسگ !   هره

كه يا در پيشگيري جنگش داخللش پرحلدت و 

لللش المللللش )عللراق  تجت و خطيللر  ينشللد

آتلش چنلين  نشاندن كند يا در تالش فرومش

اي  لين  شردوسلتش و جنگش. چنلين را طله

كه  شردوستش در عداد  دهدكان مشسياست ام

تهديد عليله صللح، نقل  اقدام در مگرد »

)عنلگان فصلب هفلت   «تجاوز صلح و اعمال

ب  قرار گيرد، خلگاه در را طله منشگر مل

كه مت لمن اسلتعمال نيلروي  ا يريتد» ا 

 ، خگاه در را طله 41)مادة « مسلح نتاشد

اي نظلامش در تدا يري قهري كه مشخصله  ا

 مللگرد تصللمي  42رداشللته و  تلل  مللادة  

 ديگرفته  اشلد. در ديل قرارشگراي امنيت 

 گسلتردگش لنوم  رقلراري صلللح، تر،گسترده

مقت لليات  شردوسللتش تللا حللدي  لله هلل  

معه دولتها يا در مجمگع اند كه جاآميخته

)چه سازمان ملب متحد  ه تنهلايش اقلدام 

الدولش كند، چه  ا همكاري سازمانهاي  ين

ديگر  يا از  ري   ع ش نهادها )سلازمان 

اي  له عنلگان اي  تصمي   ه مداخلهمنطقه
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 شردوستانه  گيرد، و نله فقلط  له ايلن 

اي كلله در  را للر آن عنللگان، مداخللله

مداخله را پلليش كشليد، تگان اصب منع نمش

 درست  ه همين علت كله وخاملت وضلعيتهاي

كله ايلن  كندسياسش و  شردوستش ايجاب مش

 اصب كنار گباشته شگد.

س ه، پر واضلح اسلت كله مداخلله از 

سلازمانش اسلت كله  تيلگلجميع جهات، در 

كله  از ا نارهلايش نيسلتند  ليشاع ايش 

تنگاتن  تا ع آننلد  لاالخره در مفهلگمش 

كه اقللدام شخصلش  تگان قيا  كردلف مشمخا

 شردوستش پبيرفتله  دولتها حتش  ه عنگان

اي كيفيت ييرمجاز مداخلله نيست و  ر اثر

اي رود نله مداخللهه شمار مش  25ييرمجاز

 وقتش جه گرفت كهتگان نتيحتش مش 26.مجاز

 ميلان در صللح نق  يا «صلح تهديد عليه»

مداخله  شردوستانه نله هملان در  نتاشد،

اللللدولش قلللرار سلللازمانش  ين اختيلللار

گيرد،  لكه در  هترين وجه در اختيار نمش

گيرد كه  ر سازمانهاي ييرحكگمتش قرار مش

و  1141حسب مگرد در كادر كنگانسليگنهاي 

كننلد اقلدام مش 131/43 ا قطعنامه  1111

                                                           

25. lngerence. 

26. Intervention. 
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 )رجگع شگد  ه فگق .

در اين رهگلبر، حتلش در جهلت عكله، 

نستت  له تگان  ه اين نكته پش  رد كه مش

در  1116ژانگيله  21سندي كه  له تللاريخ 

الملللش در  خلش پاريه در كنفرانسلش  ين

حقللگق و اخللالق »خصگصللش تحللت عنللگان 

ر دور  ه تصگيب رسليده،  سليا « شردوستش

را  «دولتهلا»اي ، آنه  سندي كله افتاده

 انيان در كسب ح  قر»متعهد ساخته كه در 

ت در جميع احگال شرك« معاضدت  شردوستانه

الدولش جگيند، و نقش ممكن سازمانهاي  ين

را  لله سللكگت  رگللنار كللرده اسللت. اگللر 

ندي نلگينش  عملكرد جديد كه منتع قانگنم

است، تلگيحًا در جهت نفش چنين مگضلعگيري 

است،  ه احتمال زياد چلگن سياسلش اسلت، 

 نامناستترين ه   گده است.

1 

 فرصت گزيني

 

كار رد هر قاعدة حقلگقش ممكلن اسلت 

پبيري مفر ش  يا د تا حد و ش و تغييرنرم

مرز حب مشكالت وجدانش پيش  لرود، و ايلن 

مالش تحقل  اح انتخلابخگد  رحسب چنلد  ت
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خالصله  «گنينلشفرصلت»يا د كه در اصالح مش

انلد  لله زملان و خصگص مر گطكنند و  همش

هاي كللار رد قاعللده )و در نهايللت، شلليگه

و از اين دو جنتله، نظلام  نتگد كار رد 

قگقش نگين حاك   ر مداخلة  شردوسلتانه ح

ندرت تحق  دارد كه ه   هكار ردي عرضه مش

آورد  ار ملشپبيرد )الف  و ه  مشكب  همش

رود كله )ب ،  ه قراري كه  ي  آن نين مش

 ضروري  يش از نفع داشته  اشد )  . 

اگللر  تللگان رعايللت قطعنامللة  الففف.

را در حلللاالتش  جلللن مخاصلللمات  131/43

اصگلش پنداشت، در عگض، تصميمات  مسلحانه

شگراي امنيت و جامعة اقتصلادي دولتهلاي 

آفريقاي ير ش كه در فگق آورده شلد، هلر 

اند كه دو  ه مگارد ملمگسش اختصاص يافته

در مجمگع نستت  ه آنها در نهايت احتياط 

انللد. و امللا ايللن مللگارد  رخللگرد كرده

 يانگر وضعيتهاي اسلتثنايش حتلش نهلايش 

يت دولتلش )همچلگن علراق  كله است: وضلع

داراي كليه اوصافش است كه مشخصلة دوللت 

رونلللد، وللللش از جهلللات شلللمار مش  للله

دي لماتيللك، نظللامش و سياسللش گرفتللار 

است، و چندي است )و هنلگز هل   ناتگانش 

داده  نظارت تنگاتن  ملب متحد قلرار تحت
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ليتريلا و  شد   ه عكه، وضلعيت دو دوللت

د دسلتگاه سگمالش  ه قراري است كله فاقلل

سللر كامللب  لله انللد و در آنارشللشحكگمت

و حالت، وضعيت دولتلش  رند   ين اين دمش

كه داراي دسلتگاه حكلگمتش  همچگن  گسنش

اي  لله اتگانش فناينللدهاسللت، ولللش در نلل

ياراي آن را ندارد در  را لر   رد وسرمش

عل  كنلد. ايلن  جنگش داخلش و فراگير قد

سلت اكه جامعة دولتها درصدد  رآمده  است

را جتران  كه كمتگد يا نتگد قدرت حكگمتش

 كند.

آيا جامعة دولتها نستت  ه دولتش ه  

كه ك  و  يش  ه  گر عادي وظايفش انجلام 

دهد اقدام خگاهد كرد، هر چنلد درگيلر مش

هاي داخلش مهمش  اشد كه  ه صلگرت آشفتگش

اي كنند  مسلألهمخاصمات مسلحانه تجلش مش

نش كه مخاصمات است  ه حسا ، آنه  در زما

اند، در حالش كله  ين دولتها رو  ه كاهش

الملللش اي كه خصلتش  ينمخاصمات مسلحانه

دارند رو  له افلنايش  له نظلر عرضه نمش

رسند )امروز آنگگال، ارمنستان، جمهگري مش

النكا  آذر ايجان، كلمتيا، هندوستان، سري

تللگان چنللين فللردا  .  لله حكلل  عقللب، مش

اي،  له ولتها مداخللهپنداشت كه جامعه د
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عنگان  شردوستانه يا  ه عنگان ديگر  له 

عمب نخگاهد آورد، خگاه  دين عللت  اشلد 

كه درخگاست و تقاضلايش در ميللان نيسلت، 

خگاه  ر اثر سستش يا  لر اثلر امتنلاعش 

متتنللش  للر اصللب منللع مداخللله. در ايللن 

انگينه كه  مداخله  شردوسلتانه از  لين 

اند  له يلاري منرود، تنها اقدامش كه مش

 خللت و اقتللال همللان تگسللب  لله حقللگق 

اثلر هاي ژنگ است كه آنه  ايلب  شپروتكب

رسد،  ه خصگص پروتكب دوم سلال  ه نظر مش

.  نا راين هل  پيشلداوري اسلت هل  1111

گگيش كه تصميمات ملب متحد و جامعه گنافه

اقتصادي آفريقاي ير لش را  رخلگردار از 

ة دولتهلا اي دانست كه جامعلل رد و آينده

دانلد هنگز خگاستار آن نيست زيرا خگد مش

كه در حال حاضر تگان ندارد كلله تلگفيقش 

  ه دست آورد.

حتش اگر مداخلة  شردوسلتانه محلدود 

 ه وضعيتهايش ك  شمار شلگد كلله  يلانگر 

 اند. ممكن است مشكالتش جدي  هحاالت نهايش

 هاي آن است. ار آورد كه ناشش از شيگه

هنگفت عمليات حفلظ  در ارة مخار ب. 

صلح، احتيا   ه قلمفرسايش نيست كه اگلر 

كمك و سلخاوتمندي  ع لش دولتهلاي شلركت 
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المللش تگان كننده نتاشد، سازمانهاي  ين

ندارند كه از په آن  رآينلد. گفلتن هل  

ندارد كه اين سازمانها  ا چنللدين مشلكب 

انلد كله ديگان سلاالري و لجيسلتيك مگاجه

عاليت  از دارند، ممكن است آنها را از ف

در شننار فرو  رند و  لين  ازيگرانشلان 

 تفرقه  ياندازند.

 لله عكلله، جنتللة سياسللش ايللن قتيللب 

مليللات و  ازتللا ش كلله  للر اقللدام ع

دوستانه خگاهد داشت،  يشتر جلب تگجه  شر

الملللش كند. مسل  اين كه مداخللة  ينمش

هميشه سياسش است، زيلرا دولتهاينلد كله 

گيرند )حتش وقتلش از شآن تصمي  م  هراجع

المللللش اقللدام مجللراي سللازمانهاي  ين

شگد  و دولتهايند كه آن را  له اجلرا مش

هايش كه  لا آورند، آنه  در انگينهدر مش

كللار دارد.  و نظللر سللروضللع دولللت مللگرد

مداخلة  شردوستانه تلا ع و پيلرو نسلتت 

اي اسللت و  للر حسللب تحللگل قللگاي پيچيللده

،  لا تگفيل  ن قرار دارددر آ وضعيتش كه

انجاملد، آورد يلا  له شكسلت مشدست مش ه

آنكه هيچگاه از مقصلد و هلدفش منحلرخ  ش

دوستانه نيسلت شگد كه در آياز اقدام  شر

 لكه صلح است، و صلح هدفش سياسلش اسلت. 
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تگانللد  شردوسللتش از سياسللت مش پيللروي

دوستش را هل  قلگت  خشليد و هل   له  شر

وضلاع شكنندگش كشاند. اين كيفيت  رحسب ا

و احگال متغير است. اين گناره وقتش  از 

رسد كله سياسلت  لر نظر مش تر  هه  صحيح

 اثر فشار نظامش وارد ميدان عمب شگد.

چنانچلللله در كشللللاكش وضللللعيت ج. 

آميني حلاد، آيلا مداخللة نظلامش مخاصمه

ياراي آن را دارد كه  ه درستش از اقدام 

دوستانه حمايت كند  مثالهايش كله از  شر

دهلد كله ر دست است امكلان مشپيش دچندي 

ا يقلين حاصلب كلرد. وضلعيتهايش ر  تگان

نيلروي  شاهدي  كه در جريان  رخگرد  للين

كننللده و جنگجگيللان  ازتا هللاي  مداخللله

اند  دوسلتانه داشلتهشگمش  ر اقدام  شلر

روي  خگشتختانه  يشلتر كه ديگر وضعيتهاي

دوسللتانه اقللدام  شر انللد،  لله حللالداده

جمگع  لي  اند. ولش در مدهسگدمند واقع ش

دوستانه و اقلدام رود كه اقدام  شرآن مش

درست سلازش نيا نلد، و  له زيلان نظامش 

 دوستش  يانجامد. شر

جانتله كله  كه مداخلة نظامش چند چرا

ذاتًا سياسش است حتلش وقتلش تحلت نظلارت 

المللللش قللرار داده شللگد، سللازمانش  ين
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جانتدار حتش ترجيحش اسلت، هلر چنلد  له 

اي نظامش كه يك يا ب كمتر از مداخلهمرات

 پليش چند دوللت  له ا تكلار خگدشلان در

دوسللتانه گيرنللد در اصللب، اقللدام  شر

گرايلد. در  رفش مشييرسياسش است و  ه  ش

هر يك از اين دولتها و رفتارها، نيتهلا 

اند كه منافعشان و مقاصد  ه قدري متفاوت

دير زمانش هماهن  نخگاهلد مانلد. ممكلن 

ه شگد هلر دو  له پايلان رنجهلا است گفت

انجامند. درست است. ولش فرامگش نشلگد مش

سياسلش از اشلتغال  لل كه مداخلة نظلامش

گيلرد، حلال آنكله خا ر دولتها نشلأت مش

انگينة اقدام  شردوستانه نگران حال  شر 

است، و در اينجا  ين اين دو ناسلازگاري 

 است.

رو، هنگز يقين حاصب نيست كله از اين

دوستانه كه خگد را دنتاله روي راقدام  ش

دسلت  ، چيلني  لهمداخلة نظامش قرار دهد

تلا  خالخ عقيلده  ع لشرآنكه   ياورد.  ش

دوستانه را آنجا پيش  روي  كه اقدام  شر

الملللش ترتيب دسلتاوين سياسلتش  ين دين

راهش و شلايد  احتياط كني  كه از  ي  ك 

 ه  قلب ماهيت در امان نيست. 

تگان كگششهاي اخيلر مش ا اين وصف، ن
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و دشگاري را محكگم كلرد كله  له تلازگش 

جامعة دولتها، چله از لحلا  حقلگقش چله 

قگت  خشيدن  لله كلارآيش   الفعب، در جهت

دوسللتانه، آنهلل  در اوضللاع و اقللدام  شر

كلار آميني  لهاحگال جنگهاي چنان فاجعله

آور المللش النام رده است كه مداخلة  ين

جا پيشرفت در همين شگد. ولش، اين روزها،

گردد. در كرانة ف اهاي گسلتردة متگقف مش

رگري كميتللله و وحشلللت، در هيلللأت نگلللا

سر از تصلگير  رداريهلا  21«دزاستر» كه 

 28آورد، مگر گگيايعادي عكسترداران درمش

 ديگري جاودانه سازد.

 

 

 

 

                                                           

27. Désastres. 

28. Coya. 
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