تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
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ديدخت صادقي

چکیده
"اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیاادی قواوب بای الملال
است که به موجب ای اصل عام کشورها از دخالت در اماور یکادی م مناد اد اناد
رعایت اصل مذکور موجب قفظ قاکمیت و استوالل کشورها و نتیجتاً صلح و امنیات
بی المللی خواهد بود
واضغان منشور ملل متحد سعی نمودند که با تکیه بم اصل "عدم توسل به زور" دولتهاا
را از مداخله در اماور یکادی م بازدارناد واراذارئ میا ولیت قفاظ صالح و امنیات
بی المللی به اعضائ دائم ورائ امنیت موجباتی را بمائ مداخله ای سازمان در امور
داخلی کشورها در مواردئ خاص فماهم آورد جامعه بی المللی در خالل جنا

سامد

تالش نمود که اصل "مند مداخله" را تا قدودئ رعایت نماید
بعد از فموپا ی وروئ ،ورائ امنیت با تفیایم ریاتمد از مفهاوم صالح و امنیات
بی المللی« ،صلح داخلی» را با «صلح بی المللی» ممتبط دانیت و بدی تمتیاب نیابت
به رخدادهایی چون نوض قواوب بشام و فجااید انیاانی در للمامو دولتهاا اقیاا
تکلیف و می ولیت نمود و الدام به مداخله نظاامی در کشاور ناالض قواوب انیاانی
نمود به ای تمتیب اصل "عدم مداخله" تا قدودئ تضعیف رمدید
* عضو هی ت علمی دانشکد علوم سیاسی ،دانش ا آزاد اسالمی واقد تهمان ممکزئ ،تهمان ،ایمان
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بعد از ولاید  11سپتامبم  1001ورائ امنیت خود را در لبال میائلی چون مباارز باا
"تمورییم بی المللی" و ممانعت از تکثیم سالقهائ کشتار جمعی می ول دانیت و در
موام یك ممجد لانونرذارئ بای المللای و باا تياویب دساتورالعملهاائ عاام بامائ
کشورها وارد للممو و داخلی آنها رمدیاد همننای ایاامت متحاد آممیکاا باا ات اا
دکتمی «دفاع مشموع پیش یمانه» اعالم نمود که خود را ملتزم به رعایت ضاوابط ناا م
بم عدم کاربمد زور در منشور ندانیته و در صورت به خطم افتادن مناافد آممیکاا خاود
رأساً الدام می نماید نتیجه رویکمد جدید آممیکا ،مداخلاه نظاامی در کشاورهایی مثال
عماب و افغانیتان از اعتبار تنها ممجد قفظ صلح و امنیت بای المللای کاسات و اصال
"عدم مداخله" را نیز خد هدار نمود
در قال قاضم با معمفی اصول قووب بشم به عنوان لاعد آمم  ،از نظم قوولی نه تنهاا
قکومتها باییتی آن را رعایت نمایند بلکاه در خاتماه دادن باه نواض آن نیاز مکلاف
د اند می ولیت اولیه قمایت از ممدم به عهد دولت است چناننه دولتی نتواند و یا
ن واهد از اتباع خاود و یاا جمعیات لمباانی در للمامو خاود قمایات نمایاد نظمیاه
"می ولیت بی المللی قمایت" جای زی اصل "عدم مداخله" میرمدد بام اساا

ایا

نظمیه همه دولتها می ولیت قمایت از افماد تحت ستم را در چارچوب مومرات منشور
بم عهد خواهند رمفت

واژگان كلیدي :اصل عدم مداخله ،حاكمیت ،مداخلـه بشـد دوسـها ه ،دفـا
مشدو پیشگیدا ه ،اصل عدم توسل به زور

تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل

49

مقدمه
جامعه بی المللی متشکل از دولتهایی است که با هم بمابمند تیاوئ دولتهاا نا ای
از قاکمیت آنها است اسا
"قاکمیت" کشورها نهاد

قفاظ

و الود روابط بی دولتها و نظم جهانی بم اساا

د است ژان بدن قاکمیت را التدار مطلق و مداوم دولات

می داند (لاضی ،1631 ،ص  )113قاکمیت به مفهوم لدرت بمتم و نهاائی و دائمای
دولت بم اتباع و دارایی آنها می با د که دارائ دو وجه است وجه داخلای کاه موجاب
نظم و ثبات امور داخلی میرمدد و وجه خارجی آن به مفهوم اساتوالل یعنای آزادئ از
دخالتهائ دول خارجی است
لزوم قفظ قاکمیت ،ضمورت عدم اعمال لدرت یك دولت بم دی مئ را میطلباد
در غیم اینيورت قاکمیت آن دولت مورد انکار والد د و مداخله در امور داخلی آن
دولت صورت رمفته است بنابمای اصل "مند مداخله" ریشه در اصال قاکمیات دارد
نظم دیوان دادریتمئ بی المللی در سال  1191مبنای بام اینکاه پایاه و اساا
بی الملل بم مبنائ اقتمام به قاکمیت و استوالل کشاورها نهااد

رواباط

اد اسات ( I.C.J.

 )Reports, 1949, Para.4مؤید اهمیات قفاظ قاکمیات و رعایات اصال "عادم
مداخله" در روابط بی ال ملل است چما که مداخله در امور دولتها و تضاعیف قاکمیات
آنها تبعات سویی از جمله اخالل در نظم بی المللی و تضیید قواوب انیاانی را در پای
خواهد دا ت که در قال قاضم نمونه بارز ان در افغانیتان و عماب اهد هیتیم
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مفهوم "عدم مداخله" قبل از تصويب منشور ملل مهحد
مداخله دولتها در امور داخلی یکدی م پدیدة جدیدئ در روابط بای المللای نییات
جامعه جهانی اهد منازعات بییارئ در ای مورد بود است بمائ پیبمدن باه مفهاوم
"عدم مداخله" ضمورئ است ابتدا مفهوم "مداخله" را تعمیف نمائیم در تعمیفای عاام
که بطور جامد و کامال "مداخلاه" و قادود آن را بیاان نمایاد ،توافاق وجاود نادارد
دایم المعارف قووب بی الملل "مداخله" را عبارت از نفو همما با فشار یك کشاور در
امور داخلی و یا خارجی کشور دی م به رونهائ کاه ارادة قااکم کشاور ماورد مداخلاه
نوض د  ،و آن کشاور را باه ات اا رفتاار خاصای وادار نمایاد ،تعمیاف ماینمایاد
 Encyclopedia of public International law vol.3 (A – M).P.233در
تعمیف فوب عمل مداخله با زور توأم است بدی معنی که کشورئ با توسل باه نیاموئ
نظامی یا ابزارهائ سیاسی و التيادئ کشور دی م را تحت فشاار و کنتامل لامار دهاد
دیوان دادریتمئ بی المللی از ای عنيم به "اجبار" تعبیم کامد و آن را عنيام اصالی
مداخله به مار آورد است (صفایی ،1631 ،ص )11
تا لبل از تيویب میثاب جامعه ملل" ،دخالات یاا عادم دخالات" در اماور داخلای
کشورها تابد اراد  ،منافد و لدرت کشور مداخلهرم از یك سو و منافد و لادرت کشاور
مورد هدف بود است (عباسی ا الوی ،1610 ،ص  )11بادی معنای کاه در قواوب
بی الملل سنتی دولتها از آزادئ عمل وسیعی در ادار امور داخلای و سیاسات خاارجی
خود بمخوردار بودند آنها در تدابیم امور داخلی و انت اب نظام سیاسی مبتنی بم ساختار
استبدادئ و یا دمکماسی اختیار کامل دا تند همننی در زمینه سیاست خارجی از نظام
قوولی مجاز بودند که به بهانه نوض یکی از مظاهم قاکمیت خود و یاا بناا باه دمیال
سیاسی – التيادئ کشورئ را مورد قمله لامار دهناد و کشاور "لمباانی مداخلاه" را
مجبور به ات ا سیاست خاصی نمایند لذا در ای دور  ،جن

از قووب طبیعی کشورها

محیوب میرمدید نظم واتل مبنای بام اینکاه هام کشاورئ بامائ دفااع از خاودش و
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قوولش تا آن قد که منحيماً و ضمورتاً بمائ ای امام مزم اسات ،دارائ قاق طبیعای
بمائ جن

میبا د ( فیعی ،1611 ،ص  )611مؤید ای امم است

با تيویب میثاب جامعه ملل ،توسل به زور به طور مشموط و نه مطلق ممنوع اعاالم
د مواد  11 ،16 ،11میثاب الدام به جن

را موکول به انوضائ یك مهلات ساه ماهاه

لبلی نمود  1دولتها به موجب میثاب متعهد د اند که تحت مایطی از توسل باه جنا
خوددارئ نمایند بدی تمتیب بعاد از جنا

جهاانی اول از آزادئ نامحادود کشاورها

بتدریج به سه علت کاسته د:
 – 1انعواد معاهدات بی المللی دو یا چند جانبه در چارچوب مفاهیمی چون "عادم
تعمض" و "مودّت و دوستی" که محدودیتی بمائ دولتها در مداخله در اماور یکادی م
فماهم میآورد
 – 1تعداد رو به افزایش مومرات محدود کنند "توسل باه زور" کاه میثااب جامعاه
ملل ایجاد نمود بود
 – 6بیط لواعد آمم  2که به موجب آن بعضای از اصاول عماومی از ساایم لواعاد،
اعتبار قوولی بیشتمئ یافتند و دولتها مجبور به اطاعت از آن رمدیدند (کاسیه ،قواوب
بی المللی در جهانی نامتحد ،1610 ،ص ص )91 – 99
مفهوم عدم مداخله در چارچوب منشور ملل متحد
عدم وجود ممنوعیت عام در مورد تحمیم کاربمد زور و توسعه طلبی دولتها منجم به
 -1ارم اختالف در نزد ورائ جامعه ملل ،یا دیوان دائمی دادریتمئ بی المللی و یا دیوان داورئ مطمح می اد،
توسل به جن
جن

لبل از سپمئ دن سه ما از تاریخ تيمیم داورئ یا لضایی یا رزارش ورا ممنوع بود همننای

علیه کشورئ که به تيمیم دیوان داورئ یا رأئ دیوان دائمی دادریتمئ بای المللای کاه باه اتفااب آرا باه

تيویب رسید بود ،تیلیم د بود ،ممنوع بود

 -1لاعد آمم قووب بی الملل عام ،لاعد ائ است که از ساوئ جامعاه بای المللای کشاورها در کال باه عناوان
لاعد ائ که ت لف از آن مجاز ممد نشد است و تنها از طمیق یك لاعد بعدئ قووب بی الملل عام باا هماان
ویژری لابل تغییم با د ،پذیمفته و به رسمیت ناخته د است

49

جن

فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم سیاسي و روابط بینالملل

جهانی دوم د بعد از جن

اصول و لواعدئ کاه در چاارچوب آنهاا ،کشاورها

بتوانند روابط دوستانه و مشموعی دا ته با ند ضمورت یافت بناابمای  ،ساازمان ملال
متحد به منظور بملمارئ صلح و امنیت بی المللی و توساعه رواباط دوساتانه بام مبناائ
بمابمئ و اقتمام به قاکمیت دولتها و رعایت آزادیهائ اساسی کل رمفت و باا تكکیاد
بم اصول بنیادینی چون اقتمام به "قاکمیت"" ،اصل عدم توسل به زور" و اصال عادم
مداخله سعی نمود که بم اسا

مکانییم امنیت دسته جمعی ،1صلح و امنیت بی المللای

را بملمار سازد منشور با اولویت اصل قاکمیت و بنابم اصل "مند مداخلاه" کاه نتیجاه
منطوی آن است (موژن ،1611 ،ص  )191روابط بی دولتها را بم اسا

اصل کلیادئ

"تحمیم کاربمد زور" استوار نمود و رعایت آن را جز تکالیف و الزام دولتهاا لامار داد
بند  9ماد  1منشور به صماقت هم نوع توسل به زور و یا قتی تهدید به استفاد از آن
را علیه تمامیت ارضی و استوالل سیاسی کشورها ممنوع اعالم دا ته اسات و همننای
در بند  1ماد  1بیان میدارد که هیچ یك از مومرات مندرج در ای منشور ،ملال متحاد
را مجاز نمی داند در امورئ که اساساً در صالقیت للمامو داخلای دولات لامار رمفتاه
است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمینماید که چنی میاائلی (بحمانای) را بامائ
قل و فيل تابد مومرات ای منشور لمار دهند لایک ایا امام ناافی اعماال الادامات
لهمئ پیش بینی د در فيل هفتم نییت  2بدی تمتیب طماقان منشور با تفاوت لائال
دن بی بحمانهائ بی المللی و بحمانهائ داخلی ،اورائ امنیات را اساسااً میا ول
قفظ صلح و امنیت بی المللی دانیتند (امی زاد  ،1611 ،ص  )1191و امورئ کاه در
قیطه للممو داخلی کشورها لمار می رمفت را از قوز التدار قووب بای الملال خاارج
 -1نظام امنیت دسته جمعی عبارت است یك نهاد منطوهائ یا جهانی که طی یك معاهد چند جانباه بای المللای
بوجود میآید و دولتهائ عضو سییتم موافوت مینمایند بطور دسته جمعی با متجاوز موابل نمایند

 -1تحمیم التيادئ و مداخله نظامی در امور داخلی کشورها نماید و اجمائ الادامات لهامئ در چاارچوب ایا
فيل بمائ تمام اعضا الزامی است
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نمودند با تبیی منشور از صالقیت هائ خود ،رواباط بای الملال مشاتمل بام دو ناوع
صالقیت ملی دولتها و "صالقیت بی المللی" سازمان ملل کل رمفت
به غیم از منشور ،اصل "مند مداخله" در اسناد م تلف بی المللای نیاز ماورد تكکیاد
لمار رمفته که قاکی از پذیمش اصل مذکور در سطوح منطوهائ و بی المللی مایبا اد
مجمد عمومی سازمان ملل متحد طی تيویب لطعنامههایی به ای اصل بنیاادی توجاه
نمود اسات از جملاه باه موجاب لطعناماه امار G.A/Res/2131 (xx) 1161
 1965قق کشورها جهت ادار امور خود را بدون همرونه دخالات خاارجی ناساایی
نمود است لطعنامه اعالمیه اصول قووب بی الملال در ماورد رواباط دوساتانه کاه باه
اجمااااع باااه تياااویب رساااید اسااات )(G.A Res / 2625 (xxv 1970
مداخله میتویم و غیم میاتویم دولتهاا را در اماور داخلای و خاارجی دی ام لویا ًا مناد
می نماید همننی "مند مداخله التيادئ" و قق کشورها بمائ انت اب نظام التياادئ،
سیاسی ،اجتماعی و فمهن ی بدون اجبار و تهدید خارجی در لطعنامه "منشور قووب و
و ایف التيادئ کشاورها" ماورد تكکیاد لامار رمفتاه اسات (G.A / Res / 3281
) (xxIx) 1974و نهایتاً لطعنامه  6619مورخ  1119که در تعمیف "تجاوز" تيویب
د " ،مداخله نظامی" یك جانبه به للممو یك کشور را عمل تجاوز تلوّی مینمایاد در
اسناد قوولی نیز "مند مداخله" مورد استناد لمار رمفتاه اسات در رأئ صاادر اد از
سوئ دیوان دادریتمئ بی المللی در لضیه تن ه کورفاو 1بام اصال "مناد مداخلاه" باه
صماقت تكکید د اسات Corfu channel case, Judgment of April 9 th,
 1949, P. 895.بم قیب نظم دیوان "بی دولتهائ میاتول" اقتامام باه قاکمیات
 -1در دعوائ آلبانی علیه ان لیس که ای کشور مبادرت به جمدآورئ می از تن ه کورفو والاد در آبهاائ آلباانی
نمود و عمل خود را جهت رفد مواند بمائ قق عبور از تن ه به علت نااتوانی ساازمانهائ بای المللای در انجاام
جمد آورئ می و در نتیجه مداخله مشموع در مورد آلبانی دانیته بود دیوان ضام محکاوم نماودن ان لایس باه
نوض قاکمیت آلبانی ،بم اصل عدم مداخله تكکید کمد
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سمزمینی یکی از بنیادهائ اساسی روابط بی الملل اسات (ممتااز ،1611 ،ص )1066
هم چنی دیوان در رأئ خود که در مورد دعوائ نیکاراروئه علیه اممیکا 1در  11ژوئا
 1113صادر نمود ،عدم کاربمد زور و "مند مداخله" را به عناوان یاك اصال عمفای و
بنیادی قووب بی الملل معمفی نمود (I.C.J year book, 1988 chapter VI, P.
) 148و بامخم کمیییون قووب بی الملل در ای مورد خاطمنشان کمد است :ضاابطه
منشور راجد به ممنوعیت استفاد از زور علیه یك دولت ،نمونه آ کارئ از یك لاعاد
آمم قووب بای الملال اسات )(ILC Report 1966 II Commentary, P 172
نتیجتاً می توان رفت که لاعد مند توسل به زور در منشاور ملال متحاد همروناه الادام
زورمدارانه را در مناسبات بی المللی در بم میریمد :جن  ،تهدیاد باه جنا  ،الادامات
زور مدارانه را در مناسبات بی المللی در بم می ریمد :جن  ،تهدید باه جنا  ،الادامات
موابااله به مثل ،محاصم دریایی و یا هام اکل دی ام اساتفاد از تیالیحات (ضایایی
بی دلی ،1610 ،ص  )11که کشورها از توسل به آنها مند د اند

اسهثنائات وارد بد اصل عدم مداخله
بم اسا

منشور دولتها و سازمان ملل متحد از دخالت در امور داخلی کشورها مناد

د اند منتهی در منشور به دو مورد استثنا بم لاعاد عاام عادم بکاارریمئ زور علیاه
دولتها ا ار

د است یکی بم اسا

ماد  11در موام دفاع مشموع کاه بیاان مایدارد

همرا کشورئ مورد تجاوز لمار رمفت ،میتواند به عنوان دفاع مشموع ،بم علیه متجاوز
متوسل به زور (نیموئ نظامی) رمدد ،تا زمانی که اورائ امنیات در موضاوع دخالات
 -1در لضیه کایت نیکاراروئه از آممیکا ،دولت آممیکا مدعی بود که دولات نیکاراروئاه باا ایجااد تیالیحات و
ابزارهائ جن ی بمائ ور یان الیالوادور از زور علیه الیالوادور استفاد نمود است و دولت آممیکا جهت دفااع
مشموع از الیالوادور به الدام نظامی علیه نیکاراروئه متوسل د است دیاوان ادعاائ اممیکاا را رد کامد و الادام
آممیکا را مداخله در امور نیکاراروئه تلوّی نمود

تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
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ننمود است مورد دوم ،منشور در بند  1ماد  ،1ای سازمان را از دخالت در امورئ که
"اساساً" در للممو صالقیت داخلی دولتها لمار رمفتاه اسات ،مناد ماینمایاد م ام در
موالعی که ورائ امنیت اجمائ الدامات لهمئ در چهارچوب فيل هفاتم را ضامورئ
بداند اساسنامه سازمان ملل ،و یفه قفظ صلح و امنیت جهاانی را بام عهاد

اورارئ

امنیت لمار داد است (ماد  69منشور) و در ای مورد ورا دارائ صالقیت انحيارئ
ق است هام اخاتالف و یاا وضاعیتی را کاه اقتماال دارد منجام باه منالشاه
بود و مح ّ
بی المللی رمدد و یا ادامه آن صلح و امنیت را دچار م اطم نماید ،اقماز کند (ماد 61
منشور) لذا ،در دو مورد دفاع مشموع و الدامات اجمایی فيل هفاتم ،باه منظاور قفاظ
صلح ،از سوئ ورائ امنیت میتواند قاکمیت دولتها کیته اود درج کلماه اساسااً
در بند  1ماد  1منشور به انداز کافی ای اصل را بمائ پذیمش تعدیل قاکمیت دولتهاا
در اثم تحومت بی المللی انعطاف پذیم نمود است به بیان دی م ای ماد از منشاور باه
قد کافی آزادئ عمل دولتها را در للممو روابط بی الملل تضمی نکمد اسات (افت اار
جهممی ،1611 ،ص  )61بنابمای به موجب فيل هفتم" ،قاکمیت دولتها" نمایتواناد
ماند از الدامات ا اااورائ امنیات در وضاعیت تهدیااااد صالح و یااااا ولاوع نازاع
میلحانه رمدد ضم آناکه کشورهاااا نیز با عضاویت در ساازمان ملال متحاد تعهاد
نمود اند کاه از مفااد منشاور اطاعات نمایناد ) (ICJ Report, 1949, para4پاس
استثنائات وارد بم اصل عدم توسل به زور ،نتیجة منطوی پذیمش قاکمیت نیبی دولتها
و تعدیل در اصل "عدم مداخله" است

مفهوم اصل "عدم مداخله" در دوران جنگ سدد
در دوران جن

سمد ،ورائ امنیت باا تفیایم مضایق و ن م ای محادود صالح و

امنیت بی المللی و تهدید و یا به خطم افتادن آن را که در منشور تعمیاف نشاد اسات،
توصیف مینمود بم ای اسا

لاعد آمم و عاام "عادم توسال باه زور" و در نتیجاه
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"عدم مداخله" در امور داخلی دولتها تا قدودئ مورد استناد و پذیمش ساازمان ملال و
جامعه جهانی بود ) (Brawnlie, 1998, P. 515و توجه اورائ امنیات باه دلیال
تعمیف محدود از نوض صلح ،به بحمانهائ بی المللی معطوف بود منشور غیم از قفاظ
صلح ،صالقیتهائ استثنایی در زمینه قفظ "قواوب بشام" و "نفای اساتعمار" را باه
سازمان ملل وارذار کمد و آن را مو ف نمود که در ای رونه موارد الادامات متوضای
ات ا نماید بدی تمتیب سازمان ملل از همان بدو تشکیل صالقیت خاود را ریاتمش
داد و صالقیت دولتها را در بعضی از امور محادود سااخته باود طمفاداران ریاتمش
صالقیت سازمان ملل معتودند که باییتی صالقیت و و ایف ای ساازمان جهاانی ،باا
توجه به تحومت جامعه بی المللی ،ضمورتها و نیازهائ جدیاد ،در محادود اهاداف و
مواصد سازمان سنجید

ود (افت ار جهممی ،1611 ،ص  )11نظم دیاوان دادریاتمئ

بی المللی نیز در ای مورد لابل تعمقّ است که "صالقیت داخلی" دولتها معنایی مطلاق
ندا ته و متاكثم از تحاومت بای المللای اسات )(ICJ Reports, 1978, Para. 32
موارد مذکور ای مفهوم را در بم دارد که ورائ امنیات مایتواناد صاالقیت خاود را
محدود و یا ریتمش دهد
از سال  1191سازمان ملال در زمیناة ممباوط باه قواوب بشام در ماواردئ چاون
"تبعیض نژادئ" و "می له خود م تارئ" و قق ممدم در "تعیای سمنو ات" خاویش
اعمال صالقیت نمود و علیمغم اینکه ای میائل در قیطة صالقیت ملی دولتهاا باود،
از بیم تهدید صلح و امنیت بی المللی ،از ممز صالقیت دولتها عبور نماود اسات و بام
اسا

ای ن مش که سازمان دارائ صالقیتهائ بالوو میبا اد ،خاود را محادود باه

مومرات مندرج در منشور ندانیته است
در دوران جن

سمد ورائ امنیت در دو لضیه مهم ،وضعیتهائ اساساً داخلای را

تهدیدئ علیه صلح و امنیت بی المللی اعالم کمد بود یکی در مورد رودزیاائ جناوبی
که رژیم سفید پوست آن در  1131بدون توجه باه "قاق تعیای سمنو ات" اکثمیات
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سیا پوست اعالم استوالل نمود ،ورائ امنیت نوض صلح را اقماز و ابتدا مباادرت باه
تحمیم التياادئ ایا کشاور نماود ) (S.C/Res/217/1965و ساپس طای تيامیم
دی مئ از کشورهائ عضو خواست که با توسل به نیموئ نظامی از بموز نواض تحامیم
التيادئ بم علیه رژیم نژاد پمست رودزیا جلاوریمئ نمایناد )(S.C/Res/232/1966
همننی

ورائ امنیت اعمال سیاست "تبعیض نژادئ" آفمیوائ جنوبی بام علیاه نامبیاا

در خالل دهه  1110را تهدیدئ علیه صلح و امنیت بی المللی دانیته و تحمیمهاایی را
علیه آن کشور اعمال نمود علیمغم اینکه در آن موطد زمانی عمدتاً عوید بم ای بود که
قووب بشم اممئ است قاکم بم روابط میان دولتها و اتبااع آنهاا و موضاوع رفتاار یاك
دولت با اتباع خود ،در قوز "صالقیت داخلی" آن دولت لمار میریمد ،معهذا مجماد
عمومی طی لطعنامه  1011خود "رویه آپارتاید" را جنایتی در قق بشمیت اعالم نمود
و ورائ امنیت نیز با تيویب لطعنامهائ درچارچوب فيل هفتم ،آفمیواائ جناوبی را
تحاامیم تیاالیحاتی نمااود ) (S.C/Res/418/1977و بااه جهاات ادامااه سیاسااتهائ
تبعیض نژادئ ای دولت ،ضم اعالم مغایمت لانون اساسی ای کشور ،با مفااد منشاور،
آن را فالد اعتبار دانیته و لزوم انت ابات آزاد در ای کشور را مورد تكکیاد لامار داد در
والد منشور با استناد بم قووب و آزادیهائ اساسی انیانی و ورائ امنیات باا الادامات
مذکور بیتم مناسبی را فماهم آورد که به تدریج ماوارد نواض قواوب بشام از امول
صالقیت دولتها خارج د و در چارچوب "صالقیت بی المللی" لمار ریمد
ارمچه در سالهائ قاکمیت جن

سمد ،جامعه جهانی بعضاً با مواردئ از مالقظاات

نظامی یك جانبه کشورها در امور داخلی یکادی م تحات عنااوینی چاون "قمایات از
اتباع" خود در سمزمی بی انه و یا "دفاع مشموع" مواجاه باود اسات اماا باا اساتومار
سییتم جدید امنیت دسته جمعی که همرونه مداخله لهمآمیاز یاك جانباه را در للمامو
یك دولت میتول مند می نمود باور عمومی جامعه جهانی عمدتاً معطوف به ممنوعیات
همرونه دخالت در امور داخلی کشورها بود
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مفهوم اصل عدم مداخله بعد از جنگ سدد
از دهه  1110عواملی چون پذیمش تکالیف دولتها در زمینه اقتامام باه قواوب بشام،
فمآیند جهانی دن ،فموپا ی کمونییم و کمی بعد یوریاالوئ ،تحاومت وسایعی را در
سیاست بی الملل بوجود آورد که نتیجة آن فمسایش و اضامحالل "قاکمیات دولتای" در
مفهوم سنتی خود بود در ای دوران ورائ امنیات باا ریاتمش تفیایم مفهاوم صالح و
امنیت بی المللی مبادرت به ریتمش قیطة عملکمد خود نماود در نتیجاه دی ام خاود را
مجبور به رعایت موارد سنتی که "مند مداخله" را محادود ماینماود ،نمایدیاد اعالمیاة
صادرة از سوئ اولی اجال
«نبود جن

سمان ورائ امنیت در  61ژانویاه  1111مبنای بام اینکاه

و درریمئ بی دولتها» به خودئ خود تضمی کنند صلح و امنیت بی المللای

نییت و منابد غیم نظامی عدم ثبات در زمینههائ التياادئ ،اجتمااعی ،انیاانی و زییات
محیطی ،اکنون تهدید نیبت به صلح و امنیت بی المللی به مار میآید (میمزایی ین جاه،
 ،1616ص  )11رواهی بم تغییم مفهوم صلح از نظم اعضائ ورائ امنیت است
در ای دوران نوض "قووب بشم" به عنوان یکی از چالشهائ مهم ،تبدیل به یکای از
دغدغههائ جامعه جهانی رمدید از سویی همااهن ی بیشاتم بای اعضاائ دایام اورائ
امنیت ای رک را در ات ا تيمیمات الزامآور بویژ در مورد "مداخالت انیان" دوساتانه
یارئ داد و منحنی دخالت در امور داخلی کشورها تحت "عنوان مداخالت بشم دوستانه"
سیم صعودئ را طی نمود که نتیجه منطوی آن تغییم مول و تعمیف اصل "مند مداخله"،
"اصل قاکمیت" و "اصل عدم توسل به زور" بود ورائ امنیت بمخالف عملکمد خاود
در دوران جن

سمد بم بمتمئ "قاکمیت دولتی" تاکید نمود سا نان پطامو

غاالی در

ای مورد لابل توجه است که :زمان قاکمیت مطلق دولتها سپمئ د اسات و دولتهاایی
که رفتار مجممانه دارند ،دی م نمیتوانند در درون ممزهائ خود و در پی دیاوار قاکمیات
کامالً در امان با ند ) (Boutros, Ghali, 1992, Para 170بنابمای

اورائ امنیات

در قوز قووب بشم به مجموعهائ از اصول عام و معاهدات بی المللی که در خياوص
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قووب انیانی تيویب د بود  1توجه نمود و ضم تاکید بم الزامات و تکالیف دولتها
دربار اجمائ آنها ،نظارت بم عملکمد دولتها را در قوز میا ولیت خاود پندا ات باه
موجب لواعد قووب بی الملل جدید ،دولتها نیبت به رفتار خود باا اتباعشاان در بمابام
قووب بی الملل می ولیت دا ته و می باییتی پاس

و با ند در امایطی کاه قااکمی

نیبت به اتباع خود رفتار میتبدانهائ دا ته با د که منجم به نوض ریتمد قووب بشام
رمدد ،جامعه بی المللی نمیتواند نیبت به افماد تحت لم و اواوت بایاعتناا با اد
بدی تمتیب بمخوردارئ از قق "مداخله" در للممو داخلی کشورها با هادف ت فیاف
"رنج و درد انیانی" و "تحمیال صالح" در رواباط بای المللای مطامح رمدیاد و ناوع
جدیدئ از مداخله تحات عناوان جدیادئ از مداخلاه تحات عناوان "ماداخالت بشام
دوستانه" در جامعه بی المللی مشموعیت یافت "مداخله بشم دوستانه" یعنی توسل باه
عملیات نظامی از سوئ یك دولات یاا رموهای از دول در للمامو دولات دی ام بامائ
صیانت از جان و آزادیهائ اساسای مامدم کاه دولتشاان لاادر یاا مایال باه قفا ات از
هموندان خود نییت رمچه در منشور به ای نوع مداخله ا ار ائ نشاد اسات ،ولای
رویکمد جدید ورائ امنیت در دهه نود ،یك استثنا سوم بام "اصال عادم توسال باه
زور" را در روابط بی المللی مطمح نمود
الف – مداخله در امور داخلي كشورها درچارچوب سازمان ملل مهحد
بمرسی موارد مداخالت "انیان دوستانه" ورائ امنیت در دهه نود ،ای والعیات را
آ کار می سازد که موارد و دامنه "نوض قووب بشم" لابل انعطاف است محوواً از بعاد
جن

سمد تاکنون ورائ امنیت بناا بام دمیال م تلفای وارد قامیم داخلای کشاورها

 -1در ای مورد اعالمیههائ جهانی قووب بشم  ،1191و میثالی  1133دربار قووب سیاسی و مدنی و قواوب

التيادئ و اجتماعی و فمهن ی ،کنوانییونهائ چهاررانه ژنو  1191و پموتکلهائ الحاالی  1111و کنوانیایون

مند کنجه  1111و ژنو ساید (کشتار جمعی)  1191لابل کم است
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رمدید است که کم اجمالی آن اید راهنمایی بامائ در بهتام رواباط بای المللای و
مفهوم و جای ا اصل "مند مداخله" با د
ا توجه ورائ امنیت به بمخی از بحمانهائ داخلی به دلیل "معضل و تاماژدئ انیاانی"
که منجم به هجوم و مهاجمت ریتمد آوارران رمدید  ،بود است بحمان عماب ،یوریالوئ
سابق و تیمور ملی در ای چارچوب لمار میریمند اولی مداخله "بشم دوستانه" اورائ
امنیت در عماب ،بعد از پایان جن

ای کشور با نیموهائ ائتالف ،جهت خموج نیموئ نظامی

عماب از کویت ،موع د در پی سمکوب ریتمد کمدها توسط صدام قیی که منجام باه
آوارری و مهاجمت وسید آنان به ممزهائ ایمان و تمکیه رمدید ورائ امنیت امار وساید
آوارران و بیثباتی منطوه را تهدیدئ علیه صلح تلوّی نمود و لطعنامهائ جهت جلاوریمئ از
نوض قووب انیانی تيویب نمود ( )S.C/Res/688, 1991و از دولت عماب خواست تا
دستمسی سازمانهائ بشم دوستانه بی المللی را به همه کیانی که در تمام ب شهائ عاماب
به کمك اقتیاج دارند فماهم نمود و تمام امکانات مزم بامائ ایا عمال در اختیاار آنهاا
ب ذارد ( والعی

 ،1611ص  )111ای لطعنامه از نظام باه رسامیت اناخت "و یفاه

مداخله بشم دوستانه" و تكثیمئ که بم ایجاد "قووب بشم دوساتانه" دا ات قاائز اهمیات
بود (فمهادئنیا  1631ص )61
قوادث خونبار نا ی از تجمیه یوریاالوئ در  ،1111ضامورت مداخلاه اورائ
امنیت در ای کشور را آ کار ساخت و طی لطعنامهائ ( )S.c/Res/757/1992نوض
فاقش قووب بشم و تلفات انیانی را تهدیاد علیاه صالح تشا ید داد و مباادرت باه
تحمیمهائ ریتمد علیه صمبیتان و مونتهن امو نماود اداماه سیاساتهاائ نژادزدایای
توسط دولت ممکزئ منجم به تيمیمات بعدئ ورائ امنیت در چارچوب فيل هفاتم
رمدید و از کشورها به صورت انفمادئ و یاا از طمیاق ساازمانهائ منطواهائ خواساتار
کمك به بوسینی همز روی رمدید ( )S.c/Res/770/1992ضمناً تولیاف و محاکماه
نالضی قووب انیانی را خواستار د ( )S.c/Res/808/1993و دستور تشاکیل یاك
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دادراااا بااای المللااای را جهااات محاکماااه عامااال کشاااتار مااامدم صاااادر نماااود
) (S.c/Res/827/1993در منالشات تیمور ملی که به دنبال استوالل ای کشاور از
اندونزئ در سال  1111موع د الدامات تمورییتی به نظامیاان طمفادار انادونزئ
موجب تلفات جانی و مار زیادئ آوار رمدید و ورائ امنیت نارزیم از تيمیم اد
و فجاید انیانی در ای کشور را تهدید علیه صلح دانیته و میا ولیت فامدئ کیاانیکه
ممتکب جنایات د بودند را مورد تكکید لمار داد ( )S.c/Res/1264/1999که بعداً
منجم به تشکیل دادراهی بمائ محاکمه آنان رمدید
ا مداخله نظامی ورائ امنیت در موارد "بیدولتی" و فودان یك قکومت کاه بتواناد از
قووب اتباع خود قمایت نماید بحمان داخلای ساومالی و روانادا در ایا چاارچوب لامار
میریمد جن

داخلی  1111سومالی 1و نوض ریتمد قووب انیانی به علت عادم وجاود

یك قکومت که لادر با د از آنها دفاع نماید با تهدید علیاه صالح پیوناد خاورد و اورائ
امنیت مجوز اعزام نیموهائ نظامی به سومالی را صاادر نماود ) (S.c/Res/794/1992کاه
ای نیموها عمدتاً آممیکایی بودند همننی از دبیم کل خواسات کاه جهات ایجااد محیطای
ایم در ای کشور تدابیم مزم بامائ تیامید عملیاات امادادئ ساازمان ملال و ساازمانهائ
بی المللی را ات ا کند (آلایی ،سید داود ،1611 ،ص  )13تيمیمات و عملکامد اورائ
امنیت در سومالی که مدت دو سال بود فالد قکومت بود مبیّ ریتمش صاالقیت اورائ
امنیت به امور داخلی کشورها و اقیا

تکلیاف جهات قمایات از قواوب اهموندان در

مولعیت بیدولتی میبا د چنانکه در رزارش دبیم کل به ورائ امنیت چنی ا هار د کاه
سومالی در قال قاضم فالد همرونه قکومت و قاکمیتی است و چار ائ نییت جاز آنکاه
بم طبق فيل هفتم منشور عمل نمود و اصلح است عملیات تحت فمماندهی ساازمان ملال
 -1بمائ اطالع بیشتم مماجعه کنید به مواله :آلایی سید داود "عملکمد ورائ امنیت در لباال بحامان ساومالی"،

اطالعات سیاسی التيادئ مار 1611 ،101 – 103
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با د ) (U.N. Doc/s/24888/1992همننی در بحمان داخلای روانادا 1در  1119کاه
فالد یك دوست بود ورائ امنیت تماژدئ انیانی در ابعاد وسید را عامل تهدید علیاه صالح
ناسایی نمود ) (S.c/Res/918/1994و مجوز کمك باه آوارراان و غیام نظامیاان را باا
استفاد از کلیه وسایل ضمورئ صادر نماود ) (S.c/Res/929/1994و فمانیاه فممانادهی
یك نیموئ چند ملیتی را بمائ کمكرسانی بم عهاد رمفات مولعیات در ماورد ساومالی و
رواندا که درریم جن

داخلی بودند مبایّ تحاول مهمای در بکاارریمئ اختیاارات اورائ

امنیت در ناسایی منازعات داخلی به عنوان عامل تهدید کنند صلح و امنیت است
ا به دنبال بحمان هائیتی در  ،1116توجه به ماهیات قکومات و تجااوز از اصاول
دموکماسی نیز در قیطه می ولیت ورائ امنیت لمار رمفت در پی کودتائ نظامی علیه
دولت منت ب ممدم در هائیتی و عدم رعایت اصول دمکماتیاك

اورائ امنیات ولاوع

کودتا را به تهدید علیه صلح و امنیت ممتبط دانیت و ابتدا از مکانییم تحمیم التياادئ
استفاد نمود و چون ای ساز و کاار ماوثم والاد ن مدیاد ،باا تياویب لطعناماهائ در
چارچوب فيل هفتم از جامعه بی المللای خواساتار قمایات از فمآیناد دمکماتیاك در
هائیتی د و مجوز اعزام نیموهاائ چناد ملیتای را باه فممانادهی آممیکاا بامائ اعااد
دمکماسی صادر نمود )(S.c/Res/940/1994
ا "جنایت در قق اللیت" یا نیل کشی از موولههایی است که اورائ امنیات طای
دو دهه اخیم خود را مکلّف به ممانعت از آن دانیته است عملکمد ایا رکا در لباال
نیلکشی در منطوه دارفور 2در جنوب سودان و کوزو قائز اهمیت اسات در منازعاات
لومی و نژادئ سودان منطوه دارفور با هولناکتمی تماژدئ انیانی لمن اخیم روبمو باود
 -1بمائ اطالع مماجعه کنید به:
www.UN.Org/en/peacekeeping/misssions/past/unamirFT.htm#HISTORICAL.
 -1بمائ اطالع بیشتم رجوع کنید به:
www.UN.org/en/pencekeeping/missions/past/etimor.htm.
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 1009نیلکشی و پاکیازئ لومی و ناژادئ در

دارفاااااور را بزررتااااامی بحااااامان انیاااااانی جهاااااان معمفااااای نماااااود
 www.cbc.Ca/news/background/sudan/darfur,htmeااورائ امنیاات بااا
تيویب لطعنامههایی در چارچوب فيل هفتم به بمرسی مولعیت دارفور پمداخت و در
راااام ن یااات ایاا کشاااور را ماااورد تحااامیم التياااادئ هماااه جانباااه لااامار داد
) (S.c/Res/1556/2004و کلیه تدابیم مزم را بمائ مداخله نظامی و تمتیبات قوولی
بکار رمفت سپس بم اسا

لطعنامه  (S.c/Res/1593/2005) 1116بمائ ن یاتی

بار وضعیت دارفور را به دیوان بی المللی کیفمئ 1ارجاع داد و نهایتاً در جاومئ 1001
دیوان عمم البشیم رئیس جمهور سودان را به نیلکشی متهم نمود
ا در قال قاضم جامعه جهانی اهد تحومت ریتمد ائ در کشورهائ خاورمیانه است
موج دموکماسی خواهی و لیام بم علیه قاکمان میاتبد در کشاورهایی چاون ميام،
تونس یم و لیبی از اوایل سال  1011آغاز د اراد را راسخ لاذافی بامائ مانادن در
لدرت لیبی بم خالف کنار ریمئ رهبمان ميم و تونس و جن

میان ور یان میالح و

ارتش دولت و تلفات انیانی و به دغدغه ائ بمائ جهانیان تبدیل رمدید ورائ امنیات
خود را مو ف به مداخله در ای کشور دانیت و دو لطعنامه در چارچوب فيل هفاتم
تيویب نمود اجمائ تحمیم تیلیحاتی قکومت لیبی بم اسا

ماد  91منشور ،انیاداد

دارایی هائ معمم لذافی و وابیت ان و خانواد اش همننی اجاز ورود بمائ کمكهائ
ضمورئ و دارویی بمائ ممدم لیبی و ارجاع وضعیت لیبی از تاریخ  11فوریاه  1011و
محاکمه عامالن کشتار غیم نظامیان آن کشور به دیوان بی المللی کیفمئ از مفاد بمجیاته
لطعنامه اول است ) (S.c/Res/1970/2011ارجاع لیبی به دادرا جنایی بای المللای
 -1در  1119مجمد عمومی سازمان ملل متحد تيمیم به تكسیس یك دیوان کیفمئ بی المللای رمفات و پاس از

تيویب اساسنامه دیوان توسط  30کشور در  ،1001دیوان در  1مار

 1006رسماً آغاز به کار کامد محادودة

صالقیت ای دیوان چهار موضوع ژنو سایم ،جنایت علیه بشمیت ،جنایت جن ی و تجاوز است
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دومی ارجاع بعد از سودان توسط ورائ امنیت میبا اد  1باه دلیال وخامات اوضااع
ورائ امنیت لطعنامه دوم خود را تياویب نماود ) (S.c/Res/1973/2011کاه در
بند  1آن به دول عضو اجاز می دهد که از "هم طمیق ممک " نیبت باه ایجااد منطواه
پمواز ممنوع در لیبی الدام نمایند بیان لطعنامه تش ید "هم طمیق ممک " را به عهاد
کشورها وارذار نمود است لذا آممیکا و فمانیه هم تنها را ممک را قملاه نظاامی باه
خا

لیبی دانیتند و بدی تمتیب ناتو قمالت خاود را باه لیبای آغااز نماود ارزیاابی

عملیات ناتو و مشموعیت آن از نظم قووب بی الملل در قیطه ای مواله نییت و بحا
دی مئ را میطلبد عملکمد ورائ امنیت در لیبی مبی ای والعیت است که ایا نهااد
نیبت به سمنو ت ممدم تحت ستم نظامهائ استبدادئ و لیام آنها بیتفاوت نییت
مداخله در امور داخلی کشورها بدون مجوز ورائ امنیت
بتدریج مداخالت ورائ امنیت در امور داخلی کشورها تحات عناوان "ماداخالت
بشم دوستانه" جای ا قوولی پیدا نمود به موازات الدامات ورا ،جامعه جهانی ااهد
مداخله سازمانهائ بی المللی و منطوهائ در امور داخلی کشورها به منظور ممانعات از
نوض قووب بشم بدون مجوز ورائ امنیت بود است ای مداخالت "انیان دوستانه"
به دلیل استفاد از قق وتو و ناتوانی ورائ امنیات در تيامیمریامئ توجیاه اد باه
جهت اهمیت و تكثیم این ونه الدامات خودسمانه بم نظم بی المللی به کام مياادیوی از
آن میپمدازیم در  ،1111با تيویب لطعنامه  311ورائ امنیت مبنی بم اجاز دولات
عماب جهت دستمسی سازمانهائ بشمدوستانه به خا ایا کشاور ،آممیکاا ،ان لایس و
فمانیه مبادرت به دخالت نظامی در مال عماب و ایجاد منااطق پامواز ممناوع در ایا
کشور نمودند سپس در اوت  1111به منظور قمایت از یعیان کمد آن کشور منااطق
 -1سودان و لیبی اسناسنامه دیوان کیفمئ ( )ICCرا امضا ننمود اند اماا اساسانامه دیاوان ایا اختیاار را بامائ
ورائ امنیت پیشبینی نمود که وضعیتهایی را که در صالقیت دیوان تش ید میدهد را مایتواناد باه دیاوان
ارجاع نماید ای اصل قاکی از یك تيمیم جدئ بمائ موابله با بیکیفمئ است

تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل

000

پمواز ممنوع در جنوب عماب را ایجاد نمود و ضد هوایی عماب در ای منطواه را ماورد
قمله لماردادند دولتهائ مذکور بم اسا

لطعنامه  311جمالت خود را موجّه دانیاتند

در قالیکه لطعنامه مذکور نه به طور صمیح و نه ضمنی مداخله نظامی و ایجااد منااطق
پمواز ممنوع را در خا عماب صادر ننمود بود در ای لطعنامه ورائ امنیات پاس از
ا ار به می ولیت خود در قفظ صلح و امنیت بی المللی به ماد ( 1 )1منشور مبنی بم
اینکه سازمان ملل از مداخله در امور داخلی کشاورها ممناوع مایبا اد ا اار نماود و
همننی تعهد کشورها در اقتمام به قاکمیت و تمامیت ارضی و استوالل سیاسی عاماب
و تمام کشورهائ منطوه را مورد تائیاد لامار داد (امای زاد  ،1611ص  )1111لابال
کم است که اعتماضات مکمر عماب در مورد جمالت ریتمد در مناطق پامواز ممناوع،
هیچرا در ورائ امنیت مورد بمرسی لمار ن مفت
لضیه لیبمیا از ميادیق دی م مداخله "انیاان دوساتانه" بادون مجاوز اورائ امنیات
است در  1110به دنبال موع جن

داخلی در ای کشور و بموز بحمان انیاانی جامعاه

التيادئ کشورهائ آفمیوائ غمبی 1باه رهبامئ نیجمیاه در  11اوت  1110مباادرت باه
مداخله نظامی در لیبمیا نمود (آلاایی ،لاسام ،1616 ،ص  )11باا اینکاه اورائ امنیات
هیچ رونه مجوز و یا مكموریتی بمائ قمله نظامی اکووا

صادر ننمود بود ،معهذا ورا با

صدور لطعنامهائ ) (S.c/Res/788/1992ضم اساتناد باه اختیاارات خاود در فيال
هفتم ،با تائید الدامات اکووا
با مكموریت اکووا

به آن مشموعیت ب شید و رمو نا مئ را بامائ همکاارئ

به لیبمیارییل دا ت ) (S.c/Res/866/1993لضیه لیبمیاا از ایا

جهت لابل توجه است که اولی مورد مداخلاه نظاامی یاك ساازمان منطواهائ در للمامو
داخلی یك کشور ،بدون مجوز ورائ امنیت بود و ساکوت جامعاه بای المللای و تكییاد
ورائ امنیت در ای خيوص ،مودمه و مجوزئ بمائ تکمار این ونه مداخالت رمدید
)1- Economic community Oryanization of west African states (EcowAs
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مداخله نظامی در خار از چارچوب اورائ امنیات باار دی ام در کشاور آفمیواایی
سیمال ون در  1111تکمار د در پی کودتایی نظامی که بم علیه رئیس جمهور منت اب
ممدم صورت رمفت ای کشور آفمیوایی درریم منالشات داخلای اد اورائ امنیات
موضوع را مورد بمرسی لمار داد است و وضعیت ای کشور را تهدیدئ علیاه صالح و
امنیااات دانیااات و از اکاااووا

خاااود اسااات تاااا را قلااای ارائاااه نمایاااد

) (S.C/Res/1132.1997در ای ماورد نیاز نیجمیاه رهبامئ را باه عهاد رمفات و
مبادرت به الدام نظامی بم علیه سیمال ون نمود پاس از امضاا معاهاد صالح ،اورائ
امنیت الدام نظامی اکووا

را مورد تائید لمار داد بنظم میرسد کاه مداخلاة نظاامی در

سیمال ون بمعکس آننه که ادعا می د به منظور رفد یاك بحامان انیاانی نباود بلکاه
هدف سمن ونی رژیم کودتایی ای کشور و بم سم کار آمدن دولت منت ب ممدم بود که
در قوزة "صالقیت ملی" یك دولت میبا د
بحمان کوزوو با هور و عملیات تمورییتی ارتش آزادئ ب ش کاوزوو ()K.L.M
جهت خودم تارئ ای ناقیه و م الفت و سمکوب دولات ممکازئ یوریاالوئ آغااز
د

1

ورائ امنیت در مار

 1111لطعنامهائ را در چارچوب فيال هفاتم تياویب

نمود ) (S.c/Res/1160/1998که بم اعطائ خود م تارئ ادارئ والعای کاوزوو باا
قفظ وابیت ی باه قاکمیات و تمامیات ارضای جمهاورئ فادرال یوریاالوئ تكکیاد
می نمود که با م الفت دولت ممکزئ روبمو ود اساتفاد افماطای و بادون تفکیاك از
زور توسط دولت یوریالوئ لمبانیان بییار بم جائ نهاد (ممتااز ،1611 ،ص )1060
موجب د که در ژوئ  1111وزرائ ناتو اخطار نمودند که در صاورت اداماه بحامان
در کوزوو و خشونتهائ نیموهائ امنیتی صمبیتان الدام موتضی اعمال خواهند نماود
 -1بمائ اطالع در ای مورد مماجعه کنید به:

ممتاز جمشید "مداخله بشم دوستانه ناتو در کوزو و اصل عدم توسل به زور" ،تمجمه :ممتضای م تاارئ امای ،
فيلنامه سیاست خارجی ،سال چهاردهم ،مار  ،9زمیتان 1611
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ادامه منالشات و بموز فاجعه انیانی موجب د کاه در  16اکتبام  1111اورائ نااتو
موع قمالت هوایی ناتو را بدون مجوز ورائ امنیت کاه باه علات و تاوئ چای و
وروئ در ای خيوص ناتوان از تيمیمریمئ د بود صادر نمود الادام کشاورهائ
ناتو خارج از چارچوب ورائ امنیت که می باییتی طبق فيال هشاتم صاادر رامدد

1

صورت رمفت و در تعارض با منشور بود (کاسه ،مشموعیت بی المللای الادامات بشام
دوستانه لهمآمیاز در جامعاه جهاانی 1610 ،ص  )13متعالاب آن اورائ امنیات باا
صدور لطعنامهائ ،نیبت به معاهد منعود بی یوریالوئ و سازمان ناتو توافق خود را
اعالم و نیبت به قضور یك نیموئ امنیتی و غیم نظامی تحت کنتمل ناتو ابماز رضاایت
نمود ( )S.c/Res/1244/1999الدامات سازمانهائ منطوه ائ و ناتو 2قااکی از آغااز
فعالیت و مداخله آنها در بحمانهائ داخااالی میبا اد کاه بنظام مایرساد الداماتشاان
ماااورد پذیمش ساااازمان ملل اسااات پطمو

غاااالی در "بمنامه بمائ صالح" در

 1111خواستار قیات مجدد تعهدات مااانشور در چاااارچوب فيال هشااااتم کاه
ماااورد بی اعتنایی لمار رمفته بود ،رمدید و تكکید نمود ساازمانهائ منطواهائ در ماورد
پذیمش می ولیت قفظ صلح و امنیت بی المللای بایاد فعاال رمدناد

(Ghali, An

)agenda for peace, 1992, Doc. Al47/277.s/24111
تحومت بعد از جن سمد بوضوح آ کار ساخت کاه تعمیاف سانتی اصال "عادم
مداخله" قدالل در بمخی از موارد خاص از لبیل قووب بشم فالد کارآیی رذ ته است
و بیان م ای والعیت بود که بحمانهائ بی المللای خيالتی عمادتاً داخلای و منطواهائ
یافتهاند (اقمدئ ،1611 ،ص  )11و به عنوان منبد و منشا بایثبااتی و تهدیاد کنناد
 -1رابطه بی سازمان ملل متحد با سازمانهائ منطوهائ در فيل هشتم منشور بیان د است (ماد  )16مبنای بام
اینکه ورائ امنیت می تواند بمائ عملیات اجمایی از نهادهائ منطواهائ اساتفاد کناد ولای هایچروناه عملیاات
اجمایی توسط سازمانهائ منطوهائ بدون مجوز ورائ امنیت صورت ن واهد رمفت
 -1ناتو یك سازمان منطوهائ که در فيل هشتم منشور از آن نام بمد
است که بمائ امنیت دسته جمعی دول عضو بوجود آمد است

د نمیبا د بلکاه یاك ساازمان نظاامی
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صلح و امنیت مورد توجه ورائ امنیت لمار رمفتهاند ا هارات پطامو  ،عاالی مبنای
بم اینکه جامعه جهانی از ای پس نمیتواند نیبت به تحومت داخلای رفتاار دولتهاا باا
یکدی م و نیبت باه اتباعشاان بایتفااوت بماناد (ابماهیمای  ،1616ص  )101مبایّ
رویکمد جدید ورائ امنیت جهت مداخله در بحمانهائ داخلی دولتها است

اصل عدم مداخله بعد از  11سپهامبد 1001
ولاید تمورییتی  11سپتامبم تغییماتی در تبیی مفهوم صلح و امنیت بی المللی و بعضای
از مفاهیم قووب بی المللی از جمله "قاکمیت"" ،دفاع مشاموع" و اصال "عادم مداخلاه"
بوجود آورد افزایش مداخالت ورائ امنیت در امور داخلی کشورها و یاك جانباه رمایای
ایامت متحد آممیکا و استماتژئ جهانی ای کشور در خيوص مبارز با "تمورییم" ،اصال
"مند مداخله" را بیش از هم زمان دی م کممن

و خد هدار نمود است

الف – عملکدد شوراي امنیت
یك روز بعد از قوادث یازدهم سپتامبم می له "تمورییم" در ورائ امنیت مطامح
و منجم به ات ا تيمیمات عام و بییار جدّئ در چارچوب فيل هفتم منشاور رمدیاد
لبالً نیز موولاه "تمورییام بای الملال" در اورائ امنیات مطامح اد و اورا طای
لطعنامههایی تمورییم را در همه ابعاد و ا اکال محکاوم نماود باود  1و در بعضای از
موارد متوسل به اعمال تحمیمهائ التيادئ رمدید بود  2رویکمد جدید ورائ امنیات
 -1جهت آراهی از الدامات سازمان ملل در مبارز با تمورییم مماجعه کنید به:

صادلی قویوی دیدخت "ممورئ اجتمائ بم الدامات مجموع عمومی و اورائ امنیات در موابلاه باا تمورییام

بی المللی" اطالعات سیاسی – التيادئ سال هفدهم – مار سوم و چهارم 1611

 -1تحمیم التيادئ لیبی طی لطعنامه  191مورخ  1111در پی قادثه مکمبی و همننی تحمیم التيادئ ساودان

طی لطعنامه  1019به دنبال تمور نافمجام رئیس جمهور ميم در  13ژوئ  1111در آدیس آبابا و پناهند
سه ت از مظنونی قادثه به سودان ،از سوئ ورائ امنیت بملمار رمدید

ادن
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و تيویب لطعنامه هائ عام در چارچوب فيل هفتم امل لانونرذارئ در ابعاد جهانی
و وارذارئ الزامات و تکالیف بم دولتهائ عضو مبیّ ریتمش همه جانبه صالقیت ایا
رک در امور داخلی کشورها می با د ورائ امنیت به عنوان یاك ممجاد لاانونراذار
جهانی در لطعنامه عاام  1616خاود )" (S.c/Res/1373/2001تمورییام" را یاك
جمم جهانی تلوّی نمود و دولتها را به تيویب لوانی داخلی مبنی بم ناسایی تمورییم
به عنوان جمم مکلّف نمود است و همننی ات ا الادامات و تادابیم فاورئ و جهات
موابله همه جانبه با تمورییم ) (S.c/Res/1930/2002و الزام به رازارش ادوارئ باه
ورائ امنیت در لبال اجمائ ميوبات و تدابیم ات ا
است همننی

د را به دولتهاا تکلیاف نماود

اورائ امنیات در لطعناماه  1190خاود ارتبااط بای "تمورییام" و

سالقهائ کشتار جمعی امل سالقهائ هیتهائ و یمیایی یا بیولوژیاك را ناساایی
نمود و سه نوع الزام به وضد لانون را بیان ماینمایاد (امینای نیاا  ،1613ص )161
ورا دولتها را به تيویب لاوانینی جهات ممنوعیات تولیاد و دساتیابی باه تیالیحات
هیتهائ و یمیایی ،وضد لوانی جهت کنتمل قمل و نول و صاادرات آنهاا و باامخم
ات ا لوانینی جهت تعهد و تضمی به معاهدات بی المللی و همکاارئ باا آژاناش بای
المللی اتمی ،سازمان مند سالقهائ یمیایی و کنوانیایون مناد ساالقهائ بیولوژیاك
مکلّف می نماید ضمناً ورا کلیه کشورها را به الحاب به  11کنوانییونی که بمائ موابله
با امحا تمورییم توسط سازمان ملل تيویب د است ،ملزم مینماید بنظم مایرساد
که الحاب به یك کنوانییون که نا ی از آزادئ ارائه و رضایت یك دولت اسات اماموز
دی م ارزش خود را از دست داد و عمالً ورایی امنیت میتواند در لالب فيال هفاتم
و بماسا

ماد  11منشور 1تيمیمات خود را به دولتها تحمیل نماید (صادلی قویوای،

ممورئ اجمالی بم الدامات ورائ امنیت در موابله با تمورییم بی المللی ،1611 ،ص
 -1ماد  :11اعضا ملل متحد موافوت مینمایند که تيمیمات ورائ امنیت را بمطبق ای منشور لبول و اجما نمایند
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 )10ه مننی

ورا دولتها را مکلّاف نماود اسات کاه در ماورد محاکماه و مجاازات

ممتکبان اعمال تمورییتی و تولیف منابد ماالی آنهاا (پولشاویی) و ارائاه رازارشهاائ
دور ائ به ای رک الدام نمایند
یکی از نتایج لطعنامههائ ورائ امنیات در موابلاه باا تمورییام ،تغییام در مفهاوم
"قمله میلحانه" و تیمئ آن باه عملیاات تمورییاتی اسات بادی معنای کاه قملاة
تمورییتی یك سازمان را به مثابه قمله میلحانة یاك کشاور تلوّای نماود و باه دفااع
مشموع استناد می نماید بدی تمتیب مفهوم دفاع مشموع ریتمش یافته اسات زیاما کاه
ماد  11منشور به م اصمات میان دولتی ا ار دارد و به قمالت میلحانه توسط یاك
سازمان غیم دولتی خارجی و یا قماالت تمورییاتی ا اار ائ نکامد اسات ( امیفی
 ،1611ص  )11همننی

ورائ امنیت قمالت تمورییاتی را جنایات علیاه بشامیت

تلوی نمود و آن را تهدید منطوهائ نمی داند و مبارز باا آن را تکلیاف جامعاه جهاانی
لمار داد و قیطه خود را در قد یك ممجد بی المللی که باه صاورت عاام لاوانینی را
بمائ دولتها تيویب مینماید ریتمش داد و از یك سازمان بای قکاومتی تبادیل باه
یك سازمان فما قاکمیتی رمدید است
ب – عملکدد اياالت مهحده و اصل "عدم مداخله"
قوادث  11سپتامبم را باید نوطه عطفی در کل دادن نظاام بای المللای و سامآغاز
تحومتی عمیق در اصل بنیادی "عدم مداخله" دانیت رویکامد جدیاد آممیکاا جهات
پاسخ به قمالت تمورییتی دو اثم مهم بم جائ رذا ت :یکی کیت "سییتم امنیات
دسته جمعی" و دوم تولّد مجدد "کاربمد زور در مناسبات بی المللی " به دنبال قمالت
رمو الواعد به آممیکا و بعد از آنکه ان لیس در رزار ی که وجود ارتباط نزدیك بای
رمو مزبور و دولت غیم رسمی افغانیتان را تكیید مینمود منتشم سااخت (آلا آکنال
 ،1611ص  )11آممیکا و ان لیس در  1اکتبم  1001قمالت خود را به افغانیتان باه
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دلیل عدم تحویل متهمان قمالت تمورییتی از سوئ طالبان و اقتماال قماالت آتای،
آغاز نمودند و در رزار ی به ورائ امنیت مبناائ مشاموعیت ایا قملاه را لطعناماه
 1631ورائ امنیت ( )S.c/Res/1368/2001که در آن قق "دفاع مشاموع" بطاور
فمدئ و جمعی بمائ دولت زیان دید

ناسایی د بود ،توجیه نمودند

قوادث  11سپتامبم فمصت طالیی را بمائ رهبمئ جهان در اختیار آممیکا رذا ات
و محافظه کاران جدید با استفاد از ای فمصت توانیتند نظام "تك لطبی" را که در دهه
 1110نتوانیته بود استومار یابد ،آن رونه که خود میخواهند ،تثبیت نمایند (ساجادپور
 ،1610ص  )111بنابمای زمامداران آممیکا با ات ا رویکمد جدیدئ نیبت به میاائل
بی المللی ،ساختار نظامی را جاای زی سااختار لاانونی نماود و اساتماتژئ "سیاسات
مهار" 1و "بازدارندری" 2را رها کمدند و بمائ دفاع از خود الدام به عملیات پیشا یمانه

3

و "دفاع پیشدستانه" 4را که از طمف نو محافظهکاران ابماز د باود ،بمرزیدناد لازوم
جن

پیش یمانه بم ای فمض استوار بود که آممیکائیان نمایتوانناد اجااز دهناد ابتادا

د منانشان دست به قملاه بزنناد (جلناان  ،1611ص  )11رویاه آممیکاا بام اساا
استماتژئ جدید در موابل دولتها و رموهها به سه صورت زیم لابل تيور میبا د:
 – 1قمله پیش دستانه در بمابم تجاوز به آممیکا یا متحدانش که در ایا خياوص
ای کشور فماتم از ممزها عمل نمود و وارد للممو کشورها میرمدد
 – 1قمله پیشدستانه به رموههائ غیم دولتی (تمورییتها) لبال از اینکاه بتوانناد
عملیات خود را آغاز کنند در ای مورد آممیکا خود را رهبم مبارز بام علیاه تمورییام
دانیته و اعالم کمد است که پس از ولاید  11سپتامبم ،قق موابله به مثل و مباارز  :باا
تمورییم را بمائ خود محفوظ می دارد و از آنجایی که تمورییم از سوئ ساازمان ملال
1- Cantainment
2- Deterence
3- Preemptive self – Defence
4- Anticipatory self – Defence.
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تعمیف نشد است ای سازمان صالقیت ندارد در ای مورد ا لادام کناد (تام ناژاد،
 ،1611ص  )61و با توجه به اینکه تمورییتها در سماسم دنیا پماکند هیتند و مکاان
خاصی ندارد پس ای امکان بمائ آممیکایی فماهم د است که در هم زمان و مکان که
ب واهند الدام به مداخله نظامی نمایند قمله اخیم کمانادوهائ آممیکاایی باه موامّ با
مدن در پاکیتان در  1مه  1011و نوض قاکمیت آن کشور و سا نان او باا مبنای بام
اینکه ای قمالت بنا به ضمورت و بمائ قفظ منافد آممیکا ممک اسات تکامار اود،
نمونه بارزئ از نوض قاکمیت یك کشور است
 – 6قمله پیشدستانه علیه دولتها بامائ جلاوریمئ از ریاتمش ساالقهائ کشاتار
جمعی مانند سالقهائ هیتهائ و یا میکموبی که قمله آممیکا به عماب به اتهاام دا ات
سالقهائ کشتار جمعی و تحمیم التيادئ ایمان به اتهام دستیابی به تیلیحات اتمای در
ای چارچوب لمار میریمد
قمله به عماب در  10مار

 1006بنابم نظم آممیکا در مورد تهدیدهائ جدید علیه

ای کشور که امل سه ب ش عماد یعنای "تمورییام" ،ساالقهائ کشاتار جمعای و
"رژیمهائ غیم می ول" بودند و آممیکا و همسه ایا عوامال را در رژیام عاماب جماد
می دید صورت رمفت (آسایش طلب طوسی  ،1611ص  )119اما طی قمله به عماب
و بازرسی هائ انجام د هیچ سالح کشتار جمعی در ای کشور بدست نیامد (کاالر
 ،1611ص  )66سازمان سیا نیز با انکار همرونه ارتباطی بای رژیام صادام قیای و
الواعد ادعائ آممیکا مبنی بم قمایت عماب 1از رموههائ تمورییاتی و ارتبااط باا آنهاا
اعتبار خود را از دست داد و دی م هیچ قواانیتی بامائ سیاسات ایا کشاور مبنای بام
مداخله نظامی در عماب بالی نماند نهایتاً کاخ سفید اعالم کمد که هادف آممیکاا دی ام
خلد سالح عماب نییت و اینك موضوع تغییم قکومت در میان است (جلناان،1616 ،
 -1دولت عماب در ولاید تمورییتی  11سپتامبم تنها دولتی بود که تمورییم را محکوم نکمد
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ص  ) 11بنابمای فمآیند تهاجم نظامی به عماب با هدف خلد سالح آغاز د و به بهانه
مبارز با تمورییم تداوم یافت و تحت لوائ ا اعه دمکماسی و آزادئ منتهی به ساووط
قکومت ای کشور رمدید
مبانی دکتمی "دفاع مشموع پیش یمانه" که بمائ از بی بمدن قمالت آیند و تهدید
از سوئ یك دولت مطمح می ود از منظم قووب بی الملل پذیمفتاه نییات  1زیاما کاه
"دفاع مشموع" به منظور دفد قمله میلحانه و یا در قال انجام با هادف جلاوریمئ از
قمالت آیند د م پس از قمله اولیه و یا از بی بمدن آثار قمله د م همانند پایان
ب شیدن به ا غال انجام میپذیمد (آل آکنال  ،1611ص ص  )111 – 110و توسال
به آن در موابل قمله لمیب الولوع اساساً دارائ وجاهت لانونی نییت به موجب مااد
 1لطعنامه تعمیف تجاوز ) (G.A/Res/39/3314/1974پیشدساتی یاك دولات در
کاربمد نیموهائ میلح باه بهاناه قملاه لمیابالولاوع ،الادامی تجاوزکاراناه محیاوب
می ود ورائ امنیت نیز دفااع پیشا یمانه را مامدود دانیاته و قملاه اسامائیل را باه
راکتورهائ هیتهائ عاماب در ساال  1111و اساتناد اسامائیل مبنای بام دفااع مشاموع
پیش یمانه را محکوم و عمال اسامائیل را نواض منشاور و لواعاد بای المللای دانیات
) (S.C/Res/487/1981بنابمای طماقی یك جن
اسا

فمضای و اقتماالی در آیناد بام

هنیات یك دولت نمیتواند به دفاع پیش یمانه مشموعیت ب شید
در والد طمح "دفاع مشموع پیش یمانه" نا ی از تفییم موسد دولت آممیکا از دفااع

مشموع ،بویژ بعد از رویداد  11سپتامبم است که به نحو بازر

تمایل ای دولت را در

کاربمد زور در روابط بی الملل مش د مای ساازد (صاادلی قویوای" ،همجاه نظاامی
آممیکا به عماب و ا غال آن از منظم قووب بای الملال ،1616 "،ص  )93لازوم قفاظ
 -1بمائ اطالع بیشتم از مشموعیت قمله آممیکا نظامی آممیکا به عماب مماجعه کنید به صادلی قویوی ،دیادخت "هجماه

نظامی آممیکا به عماب و ا غال آن از منظم قووب بی الملل" مجله ندائ صادب ،سال نهم ،مار 1616 ،63
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صلح و امنیت بی المللی میطلبد که قق دفاع مشموع به طور محادود تفیایم اود در
غیم اینيورت جن

مانند لبل از تيویب منشور به صورت ابزار سیاست ملی و لانونی

درآمد و ای اصل قوولی تبدیل به ابزار سیاست ملی میرمدد

هیجه گیدي
تحول مفهوم اصل "عدم مداخله" در چهار ممقله لابل ارزیابی است:
ممقله اول – لبل از تيویب منشور ای اصل بطور عام در روابط بی الملل تعمیف
نشد بود در ای دوران دولتها با تيویب و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه خود را باه
رعایت قاکمیت یکدی م ملزم مینمودند و مداخلاه در اماور کشاورها ،تاابعی از اراد ،
منافد و لدرت کشور مداخلهرم بود
ممقله دوم – با تيویب منشور کشورها به رعایت اصال بنیاادئ "عادم توسال باه
زور" متعهد دند منشور با تحمیم مداخله نظامی یك جانبه از ساوئ دولتهاا و تعیای
چارچوبی بمائ موارد مداخله سازمان ملل "در للممو ملی دولتها" ،توانیت معیار نیابتاً
فاهی از قدود و ثغور اصل "مند مداخله" ارائه دهد ورائ امنیت با تفیایم محادود
از مفهوم تهدید علیه صلح بی المللی سعی نمود از دخالت در میائلی که لواعد قووب
بی الملل اساساً قل و فيل آنها را به عهد دولتها وارذار نمود بود ،پمهیاز نمایاد لاذا
"عدم مداخله" به عنوان یك لاعد اصلی قووب بی المللای پذیمفتاه اد و "مداخلاه
بشم دوستانه" استثنا بم اصل بود
ممقله سوم – بعد از جن

سمد ،جامعه جهانی مواردئ از "مداخلاهرمایای ناوی "

توسط ورائ امنیت و سازمانهائ بی المللی و منطوهائ در بحمانهائ جارئ در داخال
کشور بنا به دمئل "ت فیف رنجهائ انیانی"" ،دفد تجااوز" و اعماال یاا اعااد صالح
تحت عنوان "مداخالت بشم دوستانه" را اهد بود است در ای ممقله مفهاوم صالح
و امنیت بی المللی بطور ریتمد توسط ورائ امنیت تبیی

د و مواردئ تهدیاد علیاه
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صلح تلوّی رمدید و در قوز صالقیت ای رک لمار رمفت که در دوران جنا
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سامد

ورا لائل به "عدم مداخله" در آن میائل بود ورائ امنیت در ماواردئ چاون نواض
"قووب بشم"" ،ت میب محیط زییت"" ،ماهیت قکومات و انت اباات" بطاور عمفای
مداخله بی المللی را ریتمش داد و وارد قمیم داخلی دولتها رمدید و این وناه توجیاه
نمود که منافد جامعه بی المللی در موارد مذکور با صلح و امنیت جهانی ممتبط باود و
لذا بمائ قل و فيل آنها باییتی به زور جمعی متوسل د البته قل بحمانهائ داخلای
فوط در انحيار ورائ امنیت نبود ،بلکه مواردئ از "مداخالت انیان دوستانه" توساط
سازمانهائ بای المللای و منطواهائ ،بادون مجاوز اورائ امنیات وجاود دا ات کاه
مشموعیت آن مورد تمدید است
آنتونی کییه عوید دارد که قفظ قووب بشم جز تعهدات آمم دولتهاا و نواض
ریتمدة آن موجب می ولیت دید آنها اسات بناابمای در ماورد اواوتهائ ادید و
"جنایات در قق بشمیت" که ممک است نا ی از عجز و ناتوانی دولت قاکم باود و
یا ناتوانی ورائ ام نیت در ات ا الدام لهامئ باه دلیال قاق وتاو ،در این وناه ماوارد
می تواند لاعد عمفی مطمح ود که توسل به نیموهائ میالح ،قتای بادون هایچروناه
مجوزئ از جانب ورائ امنیات ،بتادریج مشاموع تلوّای رامدد (کییامه مشاموعیت
بی المللی الدامات بشم دوستانه لهمآمیز در جامعاه بای المللای  ،1610ص ص – 11
 )16ارمچه ممک است الدامات ساازمانهائ بای المللای تبادیل باه عامف اود ،اماا
بمخالف منشور بود  ،و موجب سو استفاد و اخالل در نظم بی المللی میرمدد
ممقله چهارم – بعد از  11سپتامبم  ،1001جای ا اصل "عدم مداخلاه" کام رنا
رمدید موازئ با عملکامد اورائ امنیات در بحمانهاائ داخلای ،الادامات ساازمانهائ
بی المللی و منطوهائ و رویة دولت آممیکا در موام رهبمئ جهان که بامائ خودرساالتی
در قل بحمانهائ داخلی لائل د بود ،لابل بمرسی است
ورائ امنیت صالقیت خود به غیم از موارد نوض قووب بشم به ماواردئ از لبیال
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"مبارز با تمورییم" م الفت با میلح دن نامتناساب یاك دولات باه ساالح کشاتار
جمعی" ،جنایات علیه بشمیت" ریتمش داد و موارد فوب را از جمله عواملی دانیات
که می تواند تهدیدئ علیه صالح جهاانی با اد و این وناه توجیاه نماود کاه در جامعاه
بی المللی دارائ تعهدات و می ولیت در لبال سو جمیان در امور درون ممزها میبا د
کوفی عنان در رزار ی تحت عنوان "نوش سازمان ملل متحد در لامن بییات و یکام"
بطور دلیق به ای می ولیت و تعهد ا ار نمود و ا هار دا ت هیچ اصل قوولی ،قتای
"قاکمیت" نمی تواند جنایات علیه بشمیت را توجیه کند در جایی کاه چنای جنایااتی
رخ میدهد صلح و امنیت به خطم میافتد و یفه اخاللی اورائ امنیات اسات کاه از
سوئ جامعه بی المللی وارد عمل ود (ضیالی بی دلی ن م ی ناو باه مفهاوم مداخلاه
بشم دوستانه  ،1610ص  )9بنابمای در قال قاضم "مداخله بشم دوستانه" باه عناوان
یك لاعد و نه یك استثنا در قووب بی المللی به رسمیت ناخته د است
همچند که در ای ممقله ،ورائ امنیت قوز صالقیتش بییار ریتمش یافتاه امّاا
به علت اعمال نفو آممیکا ،تيمیمات ورا تا قد زیادئ تابعی از متغیم مناافد آممیکاا
رمدید است همننی با ات ا استماتژئ دفاع پیش یمانه از سوئ ایا کشاور مبنای بام
اینکه در امورئ که مناافد آممیکاا باه خطام افتاد بادون مجاوز اورائ امنیات ،او و
متحدانش عمل مینماید ،ای رک بیاعتبار د است اید بتوان رفت که "اصل عادم
مداخله" با تيویب منشور متولد د ،در دوران جن
رن

سمد به بلوغ رساید و بعاد از آن

باخت
در پایان کم دو نکته ضمورئ به نظم میرسد یکی اینکه "مداخالت بشم دوستانه"

از مواردئ است که در آیند عمصه اصل "عدم مداخله" را تن تم و محادودتم خواهاد
نمود ارم این ونه مداخالت در چارچوب ورائ امنیت و منحيماً در ارتباط با تهدیاد
علیه صلح با د لابل پذیمش بود و مشموعیت دارند و رمنه ساد اندیشای اسات کاه
تيوّر ود الدامات انفمادئ کشورها در ای خيوص منجم باه قفاظ صالح و قواوب
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انیانها خواهد د دوم اینکه مداخالت بشم دوستانه غالباً با کاربمد زور توأم اسات کاه
خود در تعارض با "قووب بشام دوساتانه" مایبا اد الادامات اخیام نااتو در لیبای و
افغانیتان که موجب از بی رفت غیم نظامیان رمدید و یا مداخلاه نااتو در قمایات از
آلبانیایی تبارهائ کوزوو که منجم به نابودئ صمبها اد از جملاه ماوارد لابال کام در
نوض قوولی انیانی است اصلح است جامعه جهانی بم اسا

لواعد قووب بی الملال

و اصول و ساز و کارئ را جهت آ تی دادن ای تعارض در نظم ب یمد
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