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تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسالم و
حقوق بین الملل موضوعه
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محسن عبدالهی
چکیده

با وجود ممنوعیت شورشیان از حقدعوت به مداخله در نظام حقوق بینالملل ،در برخی از
جنگهای داخلی ،به ویژه در تحوالت و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا ،شورشیان
در نزاع با دولت حاکم ،به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولتها تقاضای کمک نظامی
نمودهاند .این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر هستند و
مسؤولیتهایی که دول اسالمی براساس شریعت اسالمی برایکمک به آنها دارند از اهمیت دوچندانی
برخوردار است .لذا بررسی قواعد حقوقی ،ممنوعیتها و محدودیتهای حاکم بر اینچنین مداخالتی از منظر
نظام فقهی اسالم و حقوق بینالملل معاصر ضروری به نظر میرسد .اگرچه دعوت به مداخله از سوی
شورشیان با موانع و محدودیتهای مهمی ،هم در نظام حقوق بینالملل و هم در نظام فقهی اسالمی ،روبرو
بوده که مورد بررسیقرارخواهد گرفت؛ به نظر میرسد حقوق بینالملل میتواند در برخی موارد محدود ،با
مجوز و نظارت شورای امنیت سازمان ملل ،حقدعوت به مداخله را برای شورشیان ،جهت مقابله با دولت
سرکوبگر و دولتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به طور سیستماتیک نقض مینماید ،بپذیرد .نظام
فقهی اسالم با پذیرش و واجبدانستن مداخله به نفع گروههای مستضعف که در حال مبارزه با حکومتهای
ظالم هستند ،با کنارنهادن احتیاطهای موجود در حقوق بینالملل موضوعه ،تصویر روشنتری از حق دعوت
به مداخله این گروهها ارائه میدهد.
کلید واژهها :دعوت به مداخله  ،شورشیان ،بغی ،مخاصمات مسلحانه داخلی ،جهاد.
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 -1مقدمه
در کنار جنگهای بینالمللی ،جنگهای داخلی به عنوان واقعیت اجتنابناپذیر و دردناک تاریخ
بشری است که صرف نظر از ریشههای آن ،در طول تاریخ ،هیچگاه به طور کامل متوقف نشده است .هم
اکنون نیز برخی مناطق جهان مانند سوریه ،عراق ،لیبی ،یمن و برخی کشورهایآفریقایی ،درگیر جنگ
داخلی هستند .در این نوع از مخاصمات داخلی ،گروههای مسلح مبارز که ما آنها را گروههای شورشی
مینامیم و در حال نبرد با دولت حاکم میباشند ،ممکن است از سایر دولتها دعوت نمایند تا به آنها کمک
نظامینمایند .در حقوق بینالملل به چنین دعوتی که که ممکن است از سوی دولت حاکم یا شورشیان
صورت پذیرد ،دعوت به مداخله گفته میشود( .)Max plank, 2011,1تحقیق حاضر که اختصاص به
حق دعوت به مداخله گروههای شورشی و نه دولت حاکم 1دارد از این جهت اهمیت دارد که در جنگهای
داخلی مختلف از جمله مخاصمات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا ،توسط شورشیان مسلح مورد استناد
قرار گرفته است .اینگروههای شورشی برای رسیدن به هدف خود که سرنگونی دولت حاکم بوده است ،از
کمک سایر دولتها و گروههای غیردولتی بهرهمند بوده و در برخی موارد از سایر دولتها دعوت به مداخله
نمودهاند و دولتهای خارجی نیز به شیوههای مختلف ،از جمله تجهیز نیروهای شورشی مسلح ،به آنها
کمک مینمودند.
ضمن آنکه نمیتوان تأثیر چنین مداخالتیرا در تغییر وضعیت مخاصمات داخلی و نتیجه نهایی آن
که احتمال پیروزی شورشیان را افزایش میدهد ،نادیده انگاشت .همگان مالحظه نمودهاند که مداخالت
نظامی ناتو در سال  2011در لیبی که با هدف حمایت از شورشیان این کشور انجام گرفتهاست ،تأثیر
مستقیمی بر پیروزی نهایی این گروهها بر حکومت قذافی داشتهاست .همچنان که نمیتوان تأثیرات
کمکهای نظامی برخی از دولتهای منطقه به معارضان و گروههای مسلح در سوریه را در طوالنیشدن
جن گ داخلی و مصائب بوجود آمده در این کشور نادیده گرفت .با توجه به اهمیت وقایع اخیریکه در
خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است که از آن به بهار عرب یا بیداری اسالمی نیز یاد میشود ،همچنین
با توجه به جهان شمولبودن نظام حقوقی اسالم و اینکه هر از چندگاه در بخشهای از نقاط جهان ،مردم
به ستوه آمده از جور حاکمان ستمگر ،با لبریزشدن کاسه صبرشان ،راه مخاصمه را با حاکم ظالم و مستبد
 . 1در خصوص حق دعوت به مداخله دولت حاکم و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت داخلی مردم ر.ک به مقاله نگارنده در فصلنامه
تحقیقات حقوقی آزاد (نصیری الریمی)99-135 ،1393 ،
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انتخاب مینمایند و از سایر حکومتها تقاضا دارند تا به آنها کمک نمایند ،لذا الزم است موضع نظام
حقوقی اسالم نیز در این موضوع مهم به دقت تبیین و تشریح گردد .دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده
فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایاالت متحده در نیکاراگوئه با بیانی شگفتانگیز اظهار میدارد« :بسیار
دشوار خواهد بود دیدن آنچه که از اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل بر جای خواهد ماند ،مداخلهای که
به درخواست دولت حاکم در حال حاضر مجاز میباشد ،به درخواست گروههای مخالف و معارض نیز مجاز
شناخته شود…») .) ICJ Reports, 1986, 246دیوان با این عبارتپردازی در بیان انتقال این پیام به
جامعه بینالمللی است که اوالً دعوت به مداخله به درخواست دولت حاکم امری برخالف حقوق بینالملل
نیست و ثانیاً اگر دعوت به مداخله گروههای شورشی و انقالبی را نیز بپذیریم ،دیگر جایی برای اصل عدم
مداخله در حقوق بینالملل باقی نخواهد ماند.
دیوان در قضیه فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو نیز موضع قبلی خود در پرونده نیکاراگوئه را
مورد تأکید قرارداد .در حالیکه دیوان دخالت اوگاندا و حضور سربازان اوگاندایی در کنگو را قبل از تاریخ 8
آگوست  1998که بنا به دعوت لوران کابیال رئیسجمهور این کشور انجام گرفته را غیرقانونی نمیداند .اما
با خاتمهیافتن اعالم رضایت دولت کنگو بعد از تاریخ مذکور ،دخالت اوگاندا در این کشور که به منظور
حمایت از شورشیان انجام پذیرفت ناقض اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کنگو و نقض شدید اصل
ممنوعیت توسل به زور مندرج در منشور سازمان ملل تلقی گردیدهاست ).(ICJ reports ,2005 ,165
همانطور که مالحظه میگردد بررسی قواعد حاکم و رویه دولتها در خصوص حق دعوت به
مداخله شورشیان چه از دید فقهی و چه از منظر حقوق بینالملل معاصر واجد جنبههای نظری و عملی
است .اگرچه قاعده اولیه در نظام بینالملل ،ممنوعیت شورشیان از حق دعوت به مداخله بوده و آرای فوق
نیز موید همین نکته است اما با این وصف ،پاسخ به این پرسش اهمیت دارد که آیا شورشیان ،در برخی
شرایط خاص ،مانند زمانی که دولت حاکم ،مشروعیت خود را از دست داده باشد ،میتوانند برای احیای حق
تعیین سرنوشت خود ،از حق دعوت به مداخله برخوردار باشند؟ و به صورت کلی آیا استناد به حق تعیین
سرنوشت مردم ،میتواند معیاری برای مشروعیت دولت دارای حاکمیت تلقی گردد .درهمین خصوص
بررسی متون فقهی و اسالمی چه پاسخی به پرسشهای فوق میدهد.آیا دولتهای اسالمی میتوانند بنا
به دعوت شورشیان یا انقالبیونی که تحت ظلم حکومتهای مستبد و مستکبر قرار گرفتهاند و بخشی از
مردمان آن نیز در صدد احیای حق تعیین سرنوشت خود هستند ،به آنها کمک نظامی نمایند .جهت پاسخ
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به سؤاالت مذکور ،ابتدا وضعیت شورشیان در حقوق بینالملل با مفهوم بغی و احکام آن در نظام فقهی
مقایسه شده سپس به بررسی قواعد حاکم بر حق دعوت به مداخله شورشیان به همراه موانع و محدودیت-
های آن در نظام فقهی اسالم و حقوق بینالملل معاصر میپردازیم و در قسمت پایانی نیز موضوع کمک
نظامی به شورشیان و مردمان تحت حکومت ظالم بررسی خواهد شد.
 -2تعریف و وضعیت حقوقی شورشیان از دیدگاه حقوق بینالملل و مقایسه آن با
مفهوم بغی در متون فقهی
مقصود از شورشیان ،اشخاص یا گروههای انسانیهستند که بطور جمعی و صرف نظر از هدف و
مقصودی که دارند ،علیه حکومت قیام مسلحانه میکنند .در حقوق بینالملل معاصر از شورشیان به عنوان
نیروهای مسلح مخالف 1نام برده میشود که بنا به دالیل مختلف ،دست به مبارزه علیه دولت حاکم
میزنند.
تا چند قرنگذشته ،شورشیان ،اعم از جداییطلبان و انقالبیون هیچ حقی برای جنگیدن نداشتهاند و
نظریهپردازانی همچون گروسیوس ،صرفاً دولتها را دارای چنین حقی میدانستهاند .همچنین این اعتقاد در
بین دولتها وجود داشت که دولت حاکم میتواند برای حفظ حیات خویش ،ناآرامیها و شورشهای داخلی
را سرکوب نماید(ضیایی (181-180، 1389 ،و این طرز تفکر تا مدتها رویه رایج و مستقر عرصه بین-
المللی بوده است .اما به تدریج این تفکر که صرفاً دولتها از حق جنگیدن برخوردار بوده و مردم تحت
حاکمیت آن دارای چنین حقی نیستند تغییر یافت و واضح بود که تفکر و رویه پیشین نمیتوانست بیش از
این در جامعه بینالمللی دوام آورد؛ چرا که مردمان ،در اقصی نقاط جهان ،ممکن است با دولتها و
حکومتهایی روبرو گردند که حقوق اساسی آنها را به طور سازمان یافته نقض نمایند و راهکارهای
مسالمتآمیز ،مانند اعتراضات خیابانی و مذاکره با دولت حاکم نیز به بهبود وضعیت کمکی ننماید لذا به
ناچار بر دولت حاکم شوریده تا از این طریق به اهداف خود دست یابند .لذا وقوع جنگ داخلی بین گروهی
از مردم تحت عنوان گروههای شورشی یا نیروهای مسلح مبارز با دولت حاکم اجتنابناپذیر مینماید و
درست به همین دلیل حقوق بینالملل نیز ناچار گشته در بسیاری از مواقع موجودیت این گروهها را به
رسمیت بشناسد تا این گروهها از حمایتهای بینالمللیالزم برخوردار شوند .لذا امروزه این نظریه به صورت
1 . Dissident Armed Forces
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غالب پذیرفته شده است که هم دول حاکم و هم شورشیان نسبت به یکدیگر از حق مخاصمه برخوردار
بوده و میتوانند تا حد پیروزی با یکدیگر بجنگند(پیشین .)183 ،اما طرفین درگیر در حین مخاصمات داخلی
باید به مقررات حقوق بشردوستانه احترام گذاشته و در صورت ارتکاب جرایم بینالمللی ،امکان تحت تعقیب
قرارگرفتن آنها وجود دارد .اما در فقه اسالمی به جای استفاده از اصطالح شورشی ،در غالب موارد از
اصطالح بغی و باغیان استفاده میشود و مفهوم اخیر را در مواردی به کار میبرندکه گروهی علیه امام یا
حاکم مسلمانان دست به قیام مسلحانه میزنند(مقدس اردبیلی524 ،1409 ،؛ شیخ مفید.)8 ،1 ،1413 ،
برخی از فقها خروج از اطاعت «امام معصوم» را معنای بغی دانستهاند(شهید اول .)74 ،1411 ،اما
اکثر فقها در تعریف بغی از اصطالح خروج از «امام عادل» و نه امام معصوم سخن گفتهاند؛ که تقویتکننده
این نظر است که شورش علیه حاکم اسالمی ،اختصاص به دوران امام معصوم ندارد .در برخی دیگر از
متون فقهی نیز خروج از اطاعت امام عادل تحت عنوان بغی شناخته میشود(جبعی عاملی290 ،9 ،1410 ،؛
طوسی .)296 ،1409 ،شیخ محمدحسن نجفی نیز در تعریف بغی گفته است«:هو لغه متجاوزه الحد و الظلم
و االستعالء و طلب الشی ء و فی عرف المتشرعه الخروج عن طاعه االمام العادل» (نجفی،41 ،1403 ،
 )322بغی در لغت به معنی متجاوز از حد و ظلم و استعالء و طلبکردن چیزی است و در عرف متشرعه
خروج بر امام عادلاست .ابن ادریس و عالمه حلی نیز بغی را به خروج بر امام عادل تعریف
نمودهاند(ابنادریس حلی15 ، 2 ،1411 ،؛ حلی .) 351 ، 1 1410،البته حاکم اسالمی وظیفه دارد قبل از
هرگونه اقدام نظامی مقابل باغیان ،آنان را نصیحت و ارشاد نموده یا اگر حقی از آنان تضییع شده مورد
رسیدگی قراردهد .در متون فقهی در همین خصوص تأکید شده ،نبرد با باغیان پس از آن واجب میشود
که کسی به سوی آنان برود تا از سبب خروجشان ،پرسشنماید و شبهه احتمالی آنان را روشن و برطرف
نماید و راه صواب را برای ایشان روشن سازد .در استدالل بر ضرورت این کار فقها معتقدند :الن الغرض
کفّهم و دفع شرهم ،فاذا أمکن بمجرد القول لم یعدل الی القتل (حلّی .)410 ،9 ،1417 ،هدف از جنگ با
باغیان ،بازداشتن آنان از اقدامات خود و دفع شر ایشاناست؛ لذا ،چنانچه دستیابی به این هدف ،به صرف
گفتگو امکانپذیر باشد ،نباید به قتل یا اقدام نظامی توسل جست .اما اگر راهکارهای مسالمتآمیز فوقالذکر
به نتیجهای نرسد ،فقها معتقدند که در این شرایط ،جهاد با باغبان واجب خواهد بود .شیخ طوسی با ادعای
اجماع در وجوب جهاد با باغیان اظهار میدارد :ال خالف ان قتال اهل البغی واجب (طوسی،7، 1351 ،
 .)263در اینکه جنگیدن با باغیان واجب است ،اختالفی نیست.
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در عبارتهای ابنادریس حلّی نیز آمده است« :جاز لالمام قتاله و مجاهدته»(ابنادریس،2 ،1411،
« )15برای امام جنگیدن و جهاد با باغی جایز است» ،عالمه حلّی نیز ،در این باره ادعای اجماع میکند و
جهاد با اهل بغی را واجب میداند(حلّی .)983 ،2 ،1333،البته مسلمانان باید به این مهم توجه کنند که
مقابله با باغیان به صورت خودسرانه و بدون حکم حاکم اسالمی امکانپذیر نیست(ابن ادریس ،پیشین)15 ،
لذا هر گونه اقدامات خودسرانه ،موجب بینظمی در جامعه اسالمی خواهد شد.
همانطور که دیده میشود با وجود قرابتهای مفهومی ،بین مفهوم شورشیان در حقوق بینالملل و
مفهوم بغی در متون فقهی و قواعد حقوقی مترتب بر هر یک از آنها تفاوتهایی وجود دارد .در حالیکه
باغیان در یک نظام اسالمی ،پس از نتیجهبخشنبودن راهکارهای مسالمتآمیز ،مستحق مجازات مرگ
میباشند و از این جهت حقوق بینالملل نیز به دولتها حق سرکوب و مبارزه با شورشیان را میدهد؛ اما بر
خالف مفهوم بغی که تنها شورش مسلحانه علیه حکومت یا حاکم اسالمی را شامل میگردد ،اما در نظام
حقوق بینالملل به تمامیگروههای مبارز مسلحی که با هر انگیزهای با دولت حاکم ،وارد کارزار جنگ
داخلی میشوند ،شورشی اطالق میشود و همانطور که گفته شد ،به گروههای شورشی در جامعه بینالمللی
به عنوان یک واقعیت نگریسته شده و سایر دولتها سعی میکنند در اینگونه مواقع ،بیطرف باقی بمانند.
به همین منظور در جریانجنگ داخلی بین دولت حاکم و شورشیان ،طرفین متعهد به رعایت مقررات حقوق
بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی خواهند بود .لذا مفهوم شورشیان در مقایسه با اصطالح فقهی بغی،
به مراتب از دایره شمول گستردهتری برخوردار بوده و تمامیگروههای مبارز مسلحیکه با دولت حاکم وارد
جنگ داخلی میشوند را شامل میشود که الزم است قواعد حقوقی حاکم بر آن از منظر فقهی و حقوقی
مورد بررسی قرار گیرد.
 -2قواعد حاکم  ،موانع و محدودیتهای حق دعوت به مداخله شورشیان در نظام
حقوقی اسالم و حقوق بینالملل معاصر
 -1-2اصل ممنوعیت توسل به زور و جنگ
اسالم ،دین صلح و آرامش است و همیشه در این آیین ،گفتگو ،صلح و آرامش ،بر جنگ و
خونریزی برتری داشته و مقدم بوده است .پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) همواره قبل از شروع جنگ،
دشمنان را دعوت به صلح و گفتگو میکردند .در قرآن نیز دستورات روشنی مبنی بر پذیرش صلح و اولویت
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آن وجود دارد :وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  ...وَ إِن یُرِیدُواْ أَن
یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللّهُ هُوَ الَّذِیَ أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ (انفال )61-62 ،و اگر آنان تمایل به صلح
نشان دادند تو نیز به آن متمایل شو و بر خدا تکیه کن که او شنوا و داناست و اگر بخواهند تو را فریب
دهند خدا برای تو کافی است و همان کسی است که تو را با یاری خود و یاری مؤمنان تقویت کرد .در
سوره نساء نیز آمده است که « :فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ
سَبیالً»«اگرکافران و ظالمان از جنگ کناره گرفتند و دست کشیدند وبا شما طرح صلح انداختند دیگر بر
آنها دست نگشایید و شما را بر ایشان در آن صورت راه ودستی نیست» (نساء.)90 ،
اما با وجود دعوت ابتدایی اسالم به صلح و آرامش ،در مواقعی نیز جهاد به عنوان یک فریضه در
این نظام قلمداد شدهاست .لذا از منظر اسالم ،جنگی مشروعیت دارد که مطابق با مفهوم جهاد باشد .جهاد
در معنی خاص ،جنگ مقدس و یا جنگ به خاطر دین و در راه حق و دفاع از آزادیهای واالی
اسالمیاست(بیگدلی .) 23، 1380 ،آیات مختلف قرآن ،مسلمانان را به امر جهاد دعوت نموده و آن را واجب
دانستهاست .در سوره بقره آمده است:
«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسی أَنْ تُحِبُّوا
شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»«حکم جهاد برای شما مقرر گردید و حال آنکه بر شما
ناگوار و مکروه است ولیکن چه بسیار است چیزی را که شما ناگوار شمارید ولی بحقیقت خیر و صالح در
آن بوده و چه بسیار است چیزی را که دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است .خداوند میداند و
شما نمیدانید» (بقره .)216 ،در سوره مبارکه انفال نیز آمده است« :یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى
الْقِتَالِ» «ای پیامبر ،مؤمنان را به جنگ و کارزار تشویق کن» (انفال .)65 ،همچنین در آیاتی دیگری از
سوره انفال مالحظه میکنیم« :وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما
یَعْمَلُونَ بَصیرٌ »«باکافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و آیین همه دین خدا گردد
وچنانچه دست از کفرکشیدند ،خدا به اعمالشان آگاه هست» (انفال .)39 ،همانطور که مالحظه میگردد
قرآنکریم فقط جهاد فی سبیلاهلل را جنگ مشروع میداند .لذا زمانیکه هنوز در جامعه بینالمللی قاعدهای
برای ممنوعیت توسل به زور وجود نداشت و جنگ به عنوان یک ابزار حاکمیتی ،مورد استفاده حکومتها
بوده است ،اما شرع مقدس ،جز در مواقع جهاد در راه خدا و دفاع مشروع ،آن را مجاز نمیدانست .به عبارت
دیگر ،جنگ به منظور کشورگشایی ودستیابی به قدرت و ثروت از منظر حقوق اسالم تحریم و
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ممنوعگردیدهاست(ابراهیمی .)427 ،1 ،1379 ،لذا هرگونه کمک مسلحانه نظامی به شورشیان در جنگ
داخلی که در مغایرت با هدف پیش گفته باشد و به نوعی جهاد فی سبیلاهلل تلقی نگردد ،نقض اصل
ممنوعیت توسل به زور به حساب میآید .حقوق بینالملل نیز تا قبل از سال  ،1945قاعده ممنوعیت توسل
به زور را به طور کامل به رسمیت نمیشناخت .حتی پیشتر مفهوم جنگ عادالنه 1به عنوان مکانیزم حاکم
در جامعه بینالمللی وجود داشت که به موجب آن جنگ غیرقانونی بود مگر برای یک هدف عادالنه که
مصادیق آن نیز عمدتاً ورود خسارت غیرقانونی و سلب حق بوده است(مقتدر .)128 ،1373 ،این روند تا
اواخر قرن هفدهم ادامه داشت؛ اما در شروع قرن هجدهم ،اصل بر این است که دولت حاکم ،دارای حق
توسل به جنگ می باشد؛ بنابراین هر دولتی محق بود به هر دلیلی به جنگ متوسل شود .حقوق بینالملل
نیز علیرغم تنظیم رفتار متخاصمین ،ولی در مورد حق توسل به جنگ دخالتی نداشت و جنگ نیز به طور
کلی تحریم نشده بود(همان .)129 ،لذا دولت ها هر زمان که الزم میدانستند از این ابزار ،جهت تحمیل
قدرت خویش به سایرین استفاده نموده و حتی در منازعات نظامی دیگران نیز مداخله مینمودهاند .لذا در
این دوران عمدتاً اصل بر مشروعیت مداخالت نظامی بود.
حمایت فرانسه از جنگ استقالل آمریکا پس از سال  ،1776مداخله فرانسه ،بریتانیای کبیر و
روسیه برای حمایت از استقالل یونان در سال  ،1827تحریم دریایی در شهر آنور در شمال بلژیک برای
حمایت از انقالب بلژیک در سال  ،1830مداخله آمریکا در کوبا در سال  1898که به استقالل کوبا انجامید
و مداخله آمریکا برای جدایی پاناما از کلمبیا در سال  1903از جمله مداخالتی بوده که علیه دولت مرکزی و
با حمایت از شورشیان انجام گرفته است(ضیایی .)200 ،1392 ،اما پیمان پاریس در سال  1928میالدی،
اولین سند رسمی است که درآن جنگ ،همچون ابزار اجرای سیاست ملی ،مردود شمرده شده است .در ماده
دوم این پیمان تأکید شده است که طرفها میپذیرند که اختالفهای خویش را فقط از طریق مسالمتآمیز
حل و فصل کنند) .)The Kellogg–Briand Pact,1928,para 2البته این مهمترین گامی بود که
در جهت برقراری اصل عدم توسل به زور بمثابه هنجار عرفی حقوق بینالملل گذاشته شد .بعد از جنگ
جهانی دوم ،منشور ملل متحد تصویب شد .در منشور ،رهایی نسلهای آینده از فاجعه جنگ و پذیرش
رفتاری که درآن از نیروی مسلح هرگز استفاده نخواهد شد مگر بخاطر منفعت عمومی،یکی از اهداف عمده
تعیین گردید .در منشور ملل متحد ،نه تنها توسل به نیروهای مسلح بلکه توسل به زور به هر طریقی که با
1 . Just War
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اهداف ملل متحد ناسازگار باشد ممنوع است .مطابق بند چهارم ماده دوم منشور ملل متحد ،تمام اعضای
ملل متحد در روابط خویش از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقالل سیاسی یک دولت با
هر طریقی که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد ،اجتناب خواهد ورزید .اما در حقوق بینالملل فقط در دو
مورد امکان توسل به زور وجود دارد .اول آنکه هر دولت در صورتیکه علیه آن حمله مسلحانه صورت گرفته
باشد ،حق دارد از خود دفاع مشروع کند .مورد دوم نیز بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد،
زمانی که تهدیدی علیه صلح ،نقض صلح یا تجاوزی صورت گیرد ،امکان توسل به نیروی نظامی از سوی
شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد .بنابراین به غیر از موارد فوقالذکر ،استثناء دیگری در منشور سازمان
ملل برای توسل به زور پیشبینی نشده است .لذا با توجه به آنچه گفته شد قاعدتاً دولتهای خارجی بر
مبنای اصل عدم توسل به زور حق ندارند به شورشیان کمک نمایند و شورشیان نیز بر همین اساس از حق
دعوت به مداخله محروم میباشند.
 -2-2اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت و استقالل دولتها
سیاست ترک و اعتزال در متون دینی مترادف عدم مداخله است .این سیاست در عصر رسالت بنا
نهاده شده است .پس از پیامبر(ص) ،از خالفت راشدین و امویان تا جنگ جهانی اول روابط میان دول
اسالمی سنی مذهب با دول غربی بین جنگ و صلح در گردش بوده است .اما بیشتر وضعیت مخاصماتی
داشت .فتوحات قرون اولیه اسالمی در سرزمینهای مسیحی و فتوحات اروپای مسیحی در سرزمینهای
اسالمی از قرن شانزدهم به این سو گواه روشنی بر مداخله مسیحیت و اسالم در امور یکدیگر است .با این
وجود ،قبول اصل عدم مداخله توسط تمامی دولتها ،به عنوان حقی طبیعی و ضرورتی برای سیستم و
نظم موجود ،اجتنابناپذیر به نظر میرسد .ضمن آنکه عدم مداخله ،نتیجه منطقی اصول حاکمیت ،استقالل
و برابری دولتها است.
اما در اسالم تفاوت منبع و مبانی و اصالت فقه اسالمی ایجاب میکند که با روش متفاوتی اصل عدم
مداخله شناسایی و بررسی شود .مطالعه متون دینی و مبانی و اصول برگرفته از آنها مانند اصل عدالت،
اصل صلح ،قاعده نفی سبیل ،اصل اعتزال ،رفتار متقابل و اصل عدم سلطه و نیز مبان نظیر؛ بنای عقال،
منطقه الفراغ و احکام حکومتی و مقاصد الشریعه ،عدم مداخله را به عنوان یک اصل تقویت میکنند .اما از
بین همه اینها ،قاعده نفی سبیل و اعتزال را میتوان قویترین دالیل اصل عدم مداخله در اسالم دانست.
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اما نفی سبیل دو چهره دارد :نفی سبیلکافر بر مسلمان و نفی سبیل مسلمان بر کافر .فقهیان با قاعده
معروف نفی سبیل ،یک سوی این قاعده را تقویت کردهاند .صورت دیگر این قاعده اعتزال است .در
خصوص قاعده نفی سبیل خداوند در سوره نساء می فرماید« :وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ
سَبیالً» یعنی خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان ،تسلطی نداده است (سوره نساء .)141 ،در اثبات قاعده نفی
سبیل ،برخی فقها ،به ادله دیگری همچون اجماع و عقل استناد نمودهاند (الرحمانی167 ،32 ،؛ حسینی
شیرازی61 ،1413 ،؛ بجنوردی.)185 ،1 ،1419 ،
روایات زیادی بر علو و شرافت مسلمانان بر غیرمسلمانان داللت میکند .مهمترین آنها حدیث
نبوی «علوّ»است که شیخ صدوق آن را نقل نموده است .قوله (ع) :االسالم یعلوا و الیعلی علیه والکفّار
بمنزله الموتی الیحجبون و الیورثون(شیخ صدوق .)334 ،4 ،1381 ،در این روایت آمده است که اسالم
نسبت به سایر مکاتب برتری دارد و هیچ چیزی برتر از اسالم نیست.
لذا از منظر آیات و روایات فوق ،هرگونه مداخله ای توسط غیرمسلمانان در امور داخلی مسلمانان
جایز نیست .از سوی دیگر ،قرآن کریم روشی عادالنه ،منصفانه و ارتباط مسالمتآمیز با غیرمسلمانانی را که
به دنبال سلطهجویی و زورمداری نیستند ،توصیه مینماید و میفرماید« :الیَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ
یقاتِلُوکُمْ فِی الدّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبّ
الْمُقْسِطینَ؛» «خدا شما را از کسانی که در (کار) دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردهاند،
باز میدارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید ،زیرا خدا دادگران را دوست میدارد»(ممتحنه.)8 ،
یا در سوره نساء همانطور که پیش از این ذکر شد ،مسلمانان را از قتال با کسانی که از جنگ با آنها کنار
گرفتند و تسلیم شدند یا از جنگ دلتنگ شدهاند ،برحذر میدارد (نساء .)90 ،یا در سوره کافرون در رابطه با
مردم کفر و ایمان ،بیان میفرماید :من آنچه را که شما پرستش میکنید ستایش نخواهم کرد و شما هم بر
آن چیزیکه من پرستش میکنم ستایش نخواهیدکرد پس« لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»پس دین شما برای شما
و دین من برای من(کافرون .)2-6 ،به نظر میرسد آیات شریف فوق قاعده کلی و اساسی برای مسلمانان
وضع میکند که در برابر هر جمعیتی یا دولت غیرمسلمانکه نسبت به اسالم و مسلمین ،موضع خصمانه
نداشته باشند و در کار آنها دخالت نکنند ،اصل بر برقراری رابطه مسالمتآمیز و پایبندی به پیمانها و
برخورد عادالنه و منصفانه است.
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بنابراین بر اساس قاعده نفی سبیل ،مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اعتزال حق عدم دخالت در امور دیگران را باید محترم داشت .بنابراین بین اسالم و حقوق
بینالملل در ماهیت عدم مداخله به عنوان یک اصل اساسی اختالفی نیست .بدیهی است هر اصلی
استثنایی دارد و اصل عدم مداخله نه در اسالم و نه در حقوق بینالملل مطلق نبوده و نیست که در مباحث
آتی به این موضوع پرداخته میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامههای مختلف بر اهمیت اصل عدم مداخله تأکید
نموده و دامنه مفهومی آن را روشنتر نموده است .در قطعنامه شماره  2131تحت عنوان اعالمیه راجع به
عدم پذیرش مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقالل و حاکمیت آنها مصوب  21دسامبر 1965
) .)General Assembly Resolution , 2131,1965هر گونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در
امور داخلی یا خارجی کشور و مداخالت مسلحانه و سایر اشکال مداخله یا تهدید علیه شخصیت دولت یا
عناصر سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی محکوم گردیده است.
قطعنامه  91 /31مجمع عمومی ) (General Assembly Resolution, 9131, 1965نیز
ضمن تایید قطعنامههای پیشین در اینخصوص اعالم میدارد:
هر گونه مداخله آشکار یا پنهان ،مستقیم یا غیر مستقیم ،از جمله گردآوری و اعزام نیروهای مزدور از
سوی یک کشور با گروهی از کشورها و هر عمل نظامی ،سیاسی ،اقتصادی یا شکل دیگری از مداخله در
امور داخلی یا خارجی سایر کشورها را صرفنظر از چگونگی روابط متقابل و نظامهای اقتصادی و اجتماعی
آنها تقبیح میکند .همچنین هر شکل آشکار ،ظریف یا تکنیکهای بسیار پیچیده از اجبار ،براندازی و تهمت
را که هدف آن برهم زدن نظم سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشورهای دیگر باشد یا متزلزلکردن
حکومتهایی که در پی آزادکردن اقتصاد خود از سلطه یا دستکاری خارجی هستند محکوم مینماید
همچنین از کلیه دولت ها خواسته شده تا به موجب اهداف واصول منشور سازمان ملل تدابیر الزم را برای
جلوگیری از هرگونه عمل خصمانه یا فعالیت در سرزمین خود علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی و استقالل
سیاسی کشور دیگر اتخاذ نمایند .موضوع مداخله و اختالفنظر در مشروعیت یا نامشروعبودن آن ،چندین
بار در مراجع قضایی بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
در دیوان بین المللی دادگستری پرونده های زیادی مطرح شده است که در آنها یا اصل عدم مداخله
جوهره آن دعاوی بوده یا از مسایل مرتبط به شمار میآمده است .رویه دیوان در تمام دعاوی مرتبط با
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موضوع مداخالت خارجی این بوده که از تمامیت این اصل دفاع کند؛ زیرا معموالً دیوان در تمامی دادرسی-
هائی که میکند حاکمیت محوری را اصل و پایه قضاوتهای خویش قرار میدهد.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در بخشی از رای خود در قضیه نیکاراگوئه بر اهمیت اصل عدم
مداخله در حقوق بینالملل تأکید نموده است .دیوان کامالً روشن ساخت که حمایت ایاالت متحده آمریکا از
فعالیتهای نظامی و شبه نظامی «کنتراها» در نیکارگوا ،در آن وقت ،که با ،تمرین ،آموزش و تأمین اسلحه
و تهیه اسرار و اطالعات صورت میگرفت ،تخطی آشکار از اصل عدم مداخله است .دیوان با تأکید بر اصل
عدم مداخله ،حق هر کشور حاکم به اداره امور خود بدون دستاندازی خارجی را معنی اصل مداخله میداند
و این اصل را جزء جدانشدنی حقوق بینالملل عرفی تلقی مینماید .اگرچه این اصل در منشور سازمان ملل
ذکر نشده است ولی منشور در صدد بیان همه اصول حقوق بینالملل نیست همچنین این اصل الزمه
تساوی حاکمیت دولتهاست که در قطعنامه  2625مجمع عمومی نیز آمده است( I.C.J. Reports

 .)1986, 202در بخشی دیگر از رأی صادره ،از این موضوع سخن به میان میآید که آیا در حقوق بین-
الملل حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم برای حمایت از مخالفان داخلی دولت دیگر وجود دارد ؟ دیوان با
اشاره به عناصر احراز عرف یعنی عنصر مادی و عنصر معنوی اظهار میدارد که دولتهای مداخلهکننده
رفتار خود را باتوجه به یک حق جدید مداخله یا استثنایی جدید بر اصل عدم مداخله توجیه نکردهاند .ایاالت
متحده آمریکا نیز مداخالت خود را به دالیل سیاسی و نه به قواعدی از حقوق بینالملل توجیه کرده است.
لذا در حقوق بینالملل معاصر هیچ حق کلی به منظور مداخله به نفع گروههای مخالف مستقر در یک کشور
پیشبینی نشده است(همان.(206-209 ،
لذا با توجه به آنچه گفته شد ،اصل عدم مداخله که یکی از اصول حقوق بینالملل است ،در اسناد و
رویه قضایی بینالمللی هم به کرات مورد تأکید قرار گرفته و دارای مبانی فقهی و عقلی نیز میباشد ،به
غیر از موارد استثنایی ،حقی را برای دعوت به مداخله از سوی شورشیان به رسمیت نمیشناسد.
 -3-2نقض اصل بیطرفی در مخاصمات
مبنای اساسی بی طرفی آن است که کشورهای بیطرف ،ثالث شناخته میشوند و زیست چنین
کشورهایی نباید از جنگ تأثیرپذیرند و کشورهای متخاصم نباید آنها را در نبرد دخالت دهند .تکلیف
متخاصمان ،احترام به تمامیت ارضی و آزادی رفت و آمد کشورهای بیطرف است و در مقابل ،به عنوان
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تکلیف کشورهای بیطرف ،انتظار میرود که این دسته از دولتها از هرگونه دخالت من غیر حق در
مخاصمات خودداری نمایند(ضیائی بیگدلی.)283 ،1380 ،
واژه بیطرفی در ارتباط با حقوق و تکالیف دوگانه دول بی طرف و متخاصم بکار میرود .بر این
اساس یک کشور بیطرف نمیتواند آشکارا وارد جنگ و خصومت بین طرفین مخاصمه شده و به آنها یاری
رساند .بر اساس اصل بیطرفی ،دولت بی طرف ،حق ندارد برای طرفین مخاصمه تجهیزات نظامی فراهم
نموده و یا اطالعات نظامی در اختیار آنها قرار دهد و یا به دولتهای ثالث اجازه دهد از قلمرو سرزمینیش
به این منظور استفاده کنند .لذا اگر جنگی بین دو یا چند دولت بروز کند ،کشور ثالث اعالم مینماید که
جانب هیچ کدام از طرفین مخاصمه را نخواهد گرفت؛ یعنی دخالتی به نفع هیچ یک از آنها نخواهد کرد.
پس بیطرفی وضعیتی است که در آن یک کشور ،حق بیطرفی را بر میگزیند و تصمیم میگیرد که در
یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی وارد نشود .بیطرفی اختصاص به مخاصمه مسلحانه بینالمللی ندارد و در
زمان مخاصمه مسلحانه داخلی ،چنانچه هر دو طرف مخاصمه ،به عنوان متخاصم مورد شناسایی قرار
گرفته باشند ،مطرح میشود(وری .)86 ،1383 ،لذا انتظار میرود در مخاصمات داخلی نیز کشورهای بیطرف
به تکالیف و مسؤولیتهای ناشی از بیطرفی خود عمل نموده و از هر گونه دخالت در امور داخلی سایر
دولتها که درگیر جنگ داخلی میباشند ،خودداری نمایند.
در حقوق اسالم نیز به بیطرفی توجه شده است و جنگ با گروه بیطرف مردود شمرده شده
است .بخش دوم آیه نود سوره نساء که اختصاص به بیطرفی دارد مربوط به کسانی است که در جنگیدن با
مسلمانان و یا دشمنان آنان که از قوم خود بودند دچار یأس شدهاند و از جنگ با مسلمانان کنار گرفتند.
قرآن کریم در کاربرد مفهوم بیطرفی میفرماید« :إِالَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ أَوْ
جَآؤُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن یُقَاتِلُوکُمْ أَوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإِنِ
اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیالً ».در قسمت اخیر آیه مذکور
تصریح شده است :اگر آنان(گروه بیطرف) کنارهگیری کردند و با شما جنگ ننمودهاند و اعالم صلح کردند،
خداوند به شما اجازه جنگ با آنها را نمیدهد(نساء .)90 ،البته حکم فوق در صورتی است که گروه بی طرف
هم کامالً از جنگ کنارهگیری نماید و روش مسالمتآمیزی را در پیش بگیرد ،در غیر اینصورت جنگ با
این گروهها مجاز خواهد بود .لذا در ادامه آیه قبلی ،قرآن کریم میفرماید « :سَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن
یَأْمَنُوکُمْ وَیَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ کُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْکِسُواْ فِیِهَا فَإِن لَّمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُواْ إِلَیْکُمُ السَّلَمَ وَیَکُفُّوَاْ
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أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَ أُوْلَـئِکُمْ جَعَلْنَا لَ ُکمْ عَلَیْ ِهمْ سُلْطَانًا مُّبِینًا» .به زودی جمعیّت
دیگری را مییابید که میخواهند هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خودشان (که مشرکند.
لذا نزد شما ادّعای ایمان می کنند ولی ) هر زمان آنان را به سوی فتنه ( و بتپرستی ) بازگردانند ،با سر در
آن فرو میروند! اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردند و دست از شما نکشیدند ،آنها را
هر جا یافتید اسیر کنید و ( یا ) به قتل برسانید! آنها کسانی هستند که ما برای شما ،تسلّط آشکاری نسبت
به آنان قرار دادهایم( نساء .)91 ،همانطور که از این آیه استنباط میشود گروههای بیطرف ،مکلف به عدم
دخالت در مخاصمات سایر دولتها میباشند و لذا هرگونه کمک به طرفین جنگ داخلی با مفهوم بیطرفی
مغایرت خواهد داشت .البته در تاریخ اسالم هم میتوان به نمونههایی از پیمانهای بیطرفی اشاره نمود که
مهمترین آن پیمان بیطرفی بین ارتش اسالم با قبیله بنیضمره است .به موجب این قرارداد که در سال
دوم هجرت منعقد گردید طرفین متعهد گردیدند که بایکدیگر وارد جنگ نشوند و آن قبیله همچنین متعهد
گردید که سربازان دشمن را تقویت ننموده و به آنها یاری نرسانند(ابراهیمی ،پیشین .)417 ،لذا همانطور که
مالحظه میگردد یکی از تعهداتی که دولتهای ثالث و بیطرف بر عهده دارند عدم شرکت در مخاصمات
است .الزمه و مالک اصلی بیطرفی عدم شرکت دولت بیطرف در مخاصمه است و چنانکه دولت بیطرف
به منظور حمایت از یکی از طرفین ،به زور متوسل شود ،مبنای بیطرفی را نادیده گرفته و از بیطرفی
عدولکرده است .به موجب حقوق بینالملل نیز از جمله تعهدات کشورهای بیطرف ،عدم تجهیز و فراهم-
نمودن تسهیالت نظامی به نفع یکی از متخاصمین است .تهیه و فراهم کردن هر گونه جنگ افزار از قبیل
ناوهای جنگی ،هواپیما ،اسلحه ،مهمات و  . . .برای طرفین مخاصمه ممنوع است .ماده  6کنوانسیون
سیزدهم الهه ( 1)1907در این زمینه مقرر می دارد« :تدارک کشتیهای جنگی ،مهمات یا وسایل جنگی به
هر نوعی که باشد توسط یک نیروی بیطرف برای یک نیروی متخاصم ،بطور مستقیم یا غیر مستقیم
ممنوع است .عالوه بر تدارک تجهیزات و وسایل جنگی ،کشورهای بیطرف نباید نیروی نظامی خود را در
اختیار یکی از متخاصمین قرار دهد یا به نفع یکی از متخاصمین اقدام به جمع آوری نیرو نماید.
مواد  4و  5کنوانسیون پنجم الهه ( 2)1907اینگونه اقدامات را شدیدًا منع کرده است .لذا با توجه به
1.Hague Convention XIII Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War,
Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2415, 1 Bevans 723
2 . Hague Convention V Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in
Case of War on Land, Oct. 28, 1907, 36 Stat. 2310, 1 Bevans 654
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آنچه گفته شد و تسری اصل بیطرفی به جنگهای داخلی ،دعوت به مداخله شورشیان و دخالت خارجیان
به نفع آنها را میتوان خالف اصل بیطرفی در حقوق بینالملل تلقی نمود .نیک پیداست رعایت اصل بی-
طرفی در نظام حقوقی اسالم به معنی بیتفاوتی و عدم اهتمام در امور مسلمین نیست و رعایت این اصل،
فقط محدود به آنچه گفته شد و قراردادهای موجود بین دول اسالمی و سایر دولتها و مصلحت نظام
اسالمی ،قابل قبول به نظر می رسد .در غیر اینصورت ،همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد،
زمانی که گروهی از مردم توسط حکومتهای یاغی و ستمگر مورد ظلم آشکار قرار میگیرند ،بیطرفی
معنا و مفهومی نخواهد داشت و سکوت و بیتفاوتی در چنین مواقعی با قواعد و مقررات اسالمی ناسازگار
بوده و جایز نیست.
 -3بررسی امکان حق دعوت به مداخله شورشیان در شرایط خاص
موضوعی مهمی که مطرح میشود آن است که اگر دولت حاکم ،مشروعیت خویش را از دست
بدهد .برای نمونه مقامات آن مرتکب مهمترین جرایم بینالمللی گردند یا حقوق اساسی مردم توسط
حکومت مرکزی به طور سازمان یافته و گسترده نقض شود و برخی مردم به این دلیل ،دست به شورش
بزنند ،آیا باز هم نباید حق دعوت به مداخله به شورشیان داد؟ آیا شورشیان با استناد به این موضوع و اینکه
حق تعیین سرنوشت خود را مطالبه مینمایند ،میتوانند از سایر دولتها دعوت به مداخله نمایند؟ و اینکه در
این فرض ،استناد به حق تعیین سرنوشت مردم ،میتواند معیاری برای سنجش مشروعیت یک دولت باشد؟
نظام فقهی اسالم و حقوق بین الملل چه تدابیری را در این موارد استثنایی اتخاذ نمودهاند و چه احکامی را
تجویز می نمایند.
در دین اسالم ،مبارزه با ظلم ،استعمار ،استبداد ،دیکتاتورى و حمایت از امت اسالمى و دفاع از همه
مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران مورد تأکید قرار گرفته است و این امر ،یکى
از اهداف جنگهاى مشروع در نظام حقوقى اسالم و از مصادیق جهاد فى سبیل اللّه مىباشد؛ جهان شمول
بودن نظام حقوقی اسالم ،اقتضاء مینماید که مسلمانان نسبت به تعدی و ظلم نسبت به حقوق سایر
انسانها و سرنوشت سیاسی ملتها بیتوجه نباشند.
قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است .در سوره حج
میخوانیم«:أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ .الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ
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إِالَّ أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُوَلَوْالدَفْعُاللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ َّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا
اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا (»...حج 39 ،و  .)40این آیه ،علت إذن در جهاد را«مظلومیت» و مورد ظلم قرارگرفتن و
اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان از وطن خود از سوى ستمگران مىداند .همچنین آیه دیگری از
قرآن کریم میفرماید« :لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبیلٍ ...إِنَّمَا السَّبیلُ عَلَی الَّذینَ
یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ»(شورى 41 ،و « )42کسانى که بعد از
آن که مورد ظلم قرار گرفتند ،یارى بطلبند ،ایرادى بر آنان نیست ،ایراد و مجازات بر کسانى است که به
مردم ستم مىکنند و در زمین به ناحق ظلم روا مىدارند» .همچنین در آیه دیگری میخوانیم «:وَ مَا لَکُمْ لَا
تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیرًا »(نساء)75 ،؛ چرا در راه خدا و براى
رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شدهاند) پیکار نمىکنید؟! همان افراد
(ستمدیدهاى) که مى گویند :پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند ،بیرون ببر و از طرف خود
براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود ،یار و یاورى براى ما تعیین فرما .در سنّت نبوى (صلى اهلل علیه
وآله) و ائمه معصومین (علیهم السالم) نیز سفارش زیادى به موضوع حمایت از مظلومین شده است; چه
این که در اسالم ،مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفهاى همگانى است که باید همه یکپارچه ،در برابر
عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند(جاوید .)73 ،1392 ،چنانکه
حضرت على(علیه السالم) در این رابطه میفرماید« :کونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً» « دشمن ستمگر
و یاور ستمدیده باشید» (نهجالبالغه ،نامه  .)47همچنین آن حضرت در اهمیت جایگاه افراد ستم دیده و
ضعفا و بازستانی حق آنها از ظالم میفرماید« :الذَّلِیلُ عِنْدِی عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِیُّ عِنْدِی ضَعِیفٌ
حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ» ضعیف در نزدم عزیز است تا حقّش را از ظالم بگیرم و قوى نزدم ناتوان است تا حق
مظلوم را از وى بستانم(نهجالبالغه ،خطبه  .)37امام صادق (علیهالسالم) به نقل از رسول خدا (صلّی اهلل
علیه و آله) فرمودند:
« مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ
بِمُسْلِم» «کسی که صبح کند و اهمیتی به کارهای مسلمانان ندهد او از آنان نیست و کسی که صدای
مردمی را بشنود که فریاد کمک خواهی از مسلمانان را سر دهد و پاسخش را ندهد مسلمان نیست»(کلینی،
 .)164 ،2 ،1414در روایت دیگری از پیامبر(ص) نقل شده است «عَوْنُکَ لِلضَّعیفِ اَفْضَلُ مَنِ الصَّدَقَهِ»
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«یارىنمودن ضعیفان ،بهترین و با فضیلت ترینصدقه هاست» (الحر العاملی .)559 ،11 ،با توجه به روایات
فوق روشن است که مسلمانان باید به حل معضالت و گرهگشایى یکدیگر اهتمام ورزیده و در این راستا
تمام تالش خود را به کار گیرند؛ در غیر این صورت نمیتوان آنها را مسلمان واقعى دانست .همانطور که
مالحظه میگردد ،آیات و روایات فوق تردیدی در کمک به گروههای مبارز مسلحی که در هرکجای جهان
با دولت مستبد ،ظالم و سرکوبگر در حال جنگ میباشند باقی نمیگذارد و حتی حکم به وجوب چنین
مداخالتی میدهد.
لذا مبارزه با فساد در سطح بینالمللی ،وظیفه اخالقی و انسانی همه انسانها میباشد و تنها
محدود به مرزهای داخلی یک کشور نیست و این چیزی است که ندای وجدان پاک هر انسان ،جامعه
بشری را به سوی آن فرا میخواند .لذا اگر مردمی در هر نقطه از دنیا فریاد ستمزدایی و اعتراض به ظلم را
به راه انداختهاند ،نه تنها جای مالمت نیست ،بلکه به حکم وجدان هر انسان پاک ،در خور مدح و ستایش
است؛ چرا که فساد ایجاده شده در سرنوشت همه انسانها مؤثر بوده و مقابله و واکنش به این ظلمها و
نظامهای زورگو ،نه تنها به معنای مداخله در امور داخلی دولتها نبوده ،بلکه وظیفه دینی و کمک مؤثر به
سعادت جامعه بشری است(ابراهیمی .)405-404 ،1 ،1379 ،به عبارت دیگر ،دفاع از مظلوم محدود به
کشور یا مردمان خاصی نیست و هر کشور و در هر وضعیتی را شامل میشود و هدف اسالم نیز مبارزه با
فساد و ایجاد زمینه مناسب برای سعادت همه انسان هاست .البته باید به این نکته توجه نمود که این
مسئولیت نسبت به جوامع اسالمی بیشتر بوده و دفاع از آنها با اهمیت تر محسوب می شود .ضمن آنکه
اقدامات اینچنینی که برای حمایت از ملت های تحت ظلم انجام میگیرد را نمی توان به معنای دخالت در
امور داخلی و یا نقض اصل بی طرفی دانست؛زیرا دولتی که روش ظالمانه ای با مردم خود یا دولتهای دیگر
در پیش گرفته است را نمی توان بیطرف نامید و چنین دولتی نمی تواند تحت عناوینی مثل اصل عدم
مداخله و  ...برای خود مصونیت به دست آورد(همان .)464-465 ،شاید بتوان دکترین جنگهای آزادیبخش
را که در گذشته مطرح گردیده در این چارچوب مطرح نمود .دکترین جنگهای آزادیبخش که در سال-
های پیش به صورت جدی مطرح شده بود ،میرفت تا استثنایی جدید بر قاعده ممنوعیت توسل به زور
وضع نماید .بر اساس این دکترین که توسط برخی از کشورها و ناظران حقوقی مورد ادعا قرار گرفت ،مردم
تحت استعمار یا اشغال خارجی حق دارند در برابر قدرت اشغالگر یا استعمارگر به زور متوسل شوند؛ متعاقب
این تئوری مردمان تحت استعمار یا تحت اشغال که برای احیای حق تعیین سرنوشت خود در حال مبارزه
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بودهاند حق داشتهاند تا علیه قدرت موجود تقاضای مداخله و کمک نظامی خارجی نمایند .لذا تأکید دولتها
بر این دکترین سبب گردید تا موضوع فلسطین از سوی سازمان ملل متحد به عنوان نمونهای از حق تعیین
سرنوشت مورد پذیرش قرار گیرد( ضیایی ،منبع پیشین .)200-201 ،همین وضعیت استثنایی در مورد سایر
گروههایی که خواهان حق تعیین سرنوشت خود بودهاند و کمک به آنها مطرح بوده است.

1

البته به منظور جلوگیری از سوء استفاده در این زمینه و اینکه هر دولتی قاضی اعمال خود نباشد و
جلوگیری از بینظمی در عرصه بینالمللی ،بهتر است برای این موارد ضوابطی تعیین و اقدامات الزم از
طریق مجامع جهانی صالحیتدار صورت پذیرد(ابراهیمی ،پیشین .)465 ،ضمن اینکه در عصری به سر
میبریم که به موجب منشور سازمان ملل متحد ،توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی سایر دولتها منع
گردیده وکلیه دولت ای عضو سازمان ملل ملزم به رعایت اصل منع توسل به زور می باشند و نادیده گرفتن
آن ،جز در مواقع استثنایی مانند دفاع مشروع و اقدامات نظامی در چارچوب فصل هفتم(اصل  ،)42از
موجبات مسؤولیت بین المللی دولت متخلف است .لذا توصیه میشود که کلیه دولتها ،به خصوص دولت-
های اسالمی در مواقعی اینچنینی که ملتی تحت ظلم دولت ظالم قرار گرفته است با همکاری یکدیگر از
ظرفیتهای موجود در سازمان ملل که آن را همگی پذیرفتهاند ،اقدامات مقتضی را علیه حکومت موردنظر
انجام دهند .البته دولتهای اسالمی همچنین میتوانند از سایر ظرفیتهای خود از جمله افکار عمومی
مردمان خویش و برخی تدابیر و محدودیتهای اقتصادی و حتی قطع روابط دیپلماتیک تا حدی که به
موجب حقوق بینالملل مجاز باشد ،استفاده نمایند و به نوعی حکومت یاغی و ستمگر را در عرصه بین-
المللی منزوینمایند .اقدامی که جامعه بینالمللی پیش از این در خصوص رژیم تبعیض نژادی آفریقای
جنوبی انجام داد و منجر به تأسیس دولت مردمی در این کشور گردید.
برخی از محققین نیز با توجه موقعیت دولتهای اسالمی در جامعه بینالمللی معاصر معتقدند
رسالت جامعه اسالمی در حمایت از حقوق مستضعفین از طریق سازمان کنفرانس اسالمی ،نتایج ارزندهتری
را در پی خواهد داشت(جاوید و محمدی.)81 ،1392 ،
اما از دیدحقوق بین الملل ،دعوت به مداخله به نفع شورشیان با هر عذر و بهانه ای مخالفانی هم
دارد .همانطور که در گذشته نیز شبیه اینگونه از مداخالت که با نیت احیای دموکراسی و حق تعیین
 .1در همین خصوص ر.ک به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان مللGA Res. 3314 (1974),2625 (1970), 2621 :
)(1970
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سرنوشت انجام گرفته با انتقادات و احتیاط های جدی از سوی برخی از حقوقدانان مواجه گردیده است.
(ر.ک به واالس  )355-351 ،1387 ،مخالفان این نوع از مداخالت اظهار می دارند اوالً در صورت پذیرش
چنین مداخله ای همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه استدالل نمود از اصل عدم
مداخله در حقوق بینالملل چیزی باقی نخواهد ماند؛ ثانیاً چنین مداخلهای با اصل حاکمیت دولتها و حفظ
تمامیت ارضی آنها در تعارض خواهد بود.
تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر و فرر 1اظهارنظر کردهاند که بهانه هایى همچون«اعاده
دموکراسى» ،به هیچ وجه نمىتواند موجب خدشهدارشدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلى
آنها گردد .اینان اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم مىکنند(سیفی .)264 ،1374 ،شاختر مى گوید :اگر
نیروهاى طرفدار دموکراسى در کشورى به حد کافى توسعه یافته باشند ،آنها بدون حمایت خارجى هم غلبه
خواهند کرد .اگر آنها توسعه نیافته باشند و یا اصال وجود نداشته باشند ،یک دوره از مداخالت خارجى در
کشور مورد مداخله آغاز خواهند شدکه این خود نافى حق تعیین سرنوشت آن ملت خواهد بود(همان.)265 ،
در حمله آمریکا به گرانادا نیز نمایندگان آمریکا و سایر دولتها قرائتهای متفاوتی از حق تعیین سرنوشت
مردم داشتهاند 2.در حالی که نماینده ایاالت متحده آمریکا در خطابه خویش در  27اکتبر  1983تأکید نمود
که مداخله انجام شده توسط ایاالت متحده برای احیای حق تعیین سرنوشت مردم گرانادا بوده و این مداخله
به منظور تضمین و اثبات آزادی مطبوعات ،آزادی تجارت و آزادی انتخابات خواهد بود و به خاطر آوردن
این مسأله که رژیمی که با مداخله ایاالت متحده برکنار شد ،رژیمی سرکوبگر و مستبد بوده و مسؤولیت
قتل نخستوزیر پیشین آقای بیشاپ 3و وزرای متعدد کابینه و افرادی که در طول تظاهرات کشته شدهاند
را برعهده دارد؛ اما اکثر دولتها قرائت متفاوتی از آنچه ایاالت متحده ادعا مینموده ،داشتهاند و معتقد
بودهاند که مردم گرانادا قبل از مداخله ،حق تعیین سرنوشت خویش را اعمال نمودهاندLouise .

) )Doswald,1986,205در مورد این مسأله نیز که آیا استناد به حق تعیین سرنوشت میتواند به عنوان
مبنایی برای مشروعیت یک دولت به کارگرفته شود بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد .خاطرنشان
میسازد جامعه بینالمللی پیش از این در مورد برخی وضعیتهای استعماری و دولتهای تبعیض نژادی
1 . Shakhter and Ferer
2. See:Security Council Debate, 26 October 1983: UN.DOC.S/PV.2489 Security Council
Debate, 25 October 1983: UN.DOC.S/PV.2487 Security Council Debate, 27 October 1983:
UN.DOC.S/PV.2491
3. Bishop
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آفریقای جنوبی و رودزیا به حق تعیین سرنوشت استناد نموده و حتی منجر به مداخله بین المللی گردیده
است.لذا برخی مداخالتی که از سوی سازمان ملل صورت گرفته و حمایت سیاسی و اقتصادی دیگر
کشورها از ملتهایی که تحت سلطه استعمار و یا تبعیض نژادی بودهاند نه تنها مغایر حقوق بین الملل تلقی
نشده ،بلکه مورد تشویق نیز قرار گرفته است در مواردی این حمایتها از ملتهای فاقد حق تعیین سرنوشت،
از حمایت سیاسی صرف فراتر رفته و در آن شورای امنیت مبادرت به وضع مجازاتها و حتی تجویز توسل
به زور به موجب فصل هفتم را نموده است (امیدی .)233-234 ،به موجب قطعنامه شماره  216و  217در
سال  1965شورای امنیت اعالمیه استقالل رودزیا و تاسیس رژیم تبعیض نژادی را محکوم مینمایدو از
سایر دولتها میخواهد تا از شناسایی این رژیم و ارائه تجهیزات نظامی به آن خودداری نمایند .به موجب
قطعنامه  221نیز ،این شورا مبادرت به وضع تحریم صادرات نفت به رودزیا نموده و از انگلستان خواسته در
صورت ضرورت با توسل به زور مانع صدور نفت به رودزیا گردد .در این نکته که حق تعیین سرنوشت ملت-
ها در جریان استعمازدایی رشد پیدا کرده و تکامل یافته است تردیدی نیست اما استناد به این اصل و
محدود نمودن آن به وضعیتهای استعماری و رژیمهای تبعیض نژادی محل بحث حقوقدانان بوده است.
به عبارت دیگر در اینکه حق تعیین سرنوشت در غیر از وضعیت استعماری ،مبنایی برای برای سنجش
مشروعیت دولتهای دارای حاکمیت گردد بین حقوقدانان اختالفنظر است.
به نظر برخی از کشورها ،خصوصاً کشورهای جهان سوم ،اصل تعیین سرنوشت ملتها کاربرد ضد
استعماری دارد و فقط در وضعیت های استعماری قابل استناد است .به عنوان مثال دولت هند در هنگام
پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق شرطی را در ماده یک میثاق گنجاند که به موجب
آن اصل تعیین سرنوشت تنها شامل ملتهایی است که تحت استعمار بودهاند و و مشمول دولتهای حاکمه
مستقل نمیگردد(سیفی ،پیشین .)257 ،البته این نظریه در میان حقوقدانان غربی نیز طرفدارانی دارد در این
زمینه پروفسور جیمز کرافورد بر این اعتقاد است که در مرحله فعلی از توسعه حقوق بینالملل اصل تعیین
سرنوشت ملتها نمیتواند مبنایی برای سنجش مشروعیت دولتهای دارای حاکمیت باشد .به نظر ایشان
الزمه توسل به اصل تعیین سرنوشت آن است که ملتی بتواند خود را به عنوان یک شخصیت سیاسی بین-
المللی سازمان دهد .بعد از شکل گیری و سازمانیافتن این شخصیت بینالمللی و قرار گرفتن در قالب یک
دولت ،اصل منع مداخله در امور داخلی دولتها مانع از آن است که سایر کشورها بتوانند در خصوص
ماهیت و مشروعیت دولت حاکم در یک کشور اظهارنظر نمایند .به اعتقاد کرافورد در مورد دولتهای
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حاکمه مستقل اصل تعیین سرنوشت تنها میتواند مکمل حق حاکمیت دولتها در مقابل مداخله خارجی
باشد و با این دیدگاه نقض حاکمیت یک دولت از خارج میتوان نقض حق تعیین سرنوشت مردم نیز تلقی
گردد(امیدی ،پیشین.)235 ،
در برابر نگاه فوق ،برخی از حقوقدانان با تفسیری موسع از اصل تعیین سرنوشت ،معتقدند هر چند
اصل تعیین سرنوشت در مسیری ضد استعماری تکامل یافته است و اصلی عام است شامل همه ملتها ،از
جمله ملتهای دارای حاکمیت مستقل نیز میگردد .از جمله کسانی که حامی چنین نگرشی است آرچاگ

1

قاضی و رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری است .به نظر ایشان اصل تعیین سرنوشت اصلی عام است
و همه ملتها را شامل میگردد و میتواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم بر کشورها
عمل نماید.
بدین معنی که دولت حاکم بر یک کشور باید نماینده همه مردم آن ،بدون در نظرگرفتن تفاوت
نژادی ،عقیده و رنگ باشد .تنها در چنین صورتی است که مداخله در امور داخلی و حاکمه این کشور مغایر
حقوق بینالملل است در غیر این صورت ،نمیتوان اعمالی را که در حمایت بینالمللی از اصل تعیین
سرنوشت ملتها و در مسیر اعمال آن در یک کشور خاص صورت میگیرد ،مداخله غیرقانونی تلقی نمود
(همان .)236 ،در مقابل دیدگاه دیگری مطرح شده است مبنی بر آنکه حق حاکمیت دولتها از مفهوم
کالسیک و سنتی و مطلق خود فاصله گرفته است .سؤالی که مطرح میشود آن است که از حاکمیت کدام
دولت باید دفاع نمود؟ دولتی که به حقوق اساسی مردمان خود توجهی نمینماید ،به حق تعیین سرنوشت
مردم احترام نمیگذارد و به اصل حاکمیت قانون وقعی نمینهد چگونه میتوان از حاکمیت مشروعش
سخن گفت؟ آیا دولتی که اینگونه حاکمیتش از منظر مقررات بینالمللی از دست رفته است ،میتواند بدون
هیچگونه مانعی به اعمال سبوعانهاش ادامه دهد و در مقابله هر مداخله احتمالی خارجی به اصل حاکمیت یا
اصل عدم مداخله استناد نماید .آیا حقوق بینالملل در اینگونه موارد نباید راهکار اطمینانبخشی ارائه دهد.
در مداخله به منظور احیای دموکراسی این موضوع مورد توجه طرفداران اینگونه از مداخالت
قرارگرفته است .به نظر این دسته از حقوقدانان مداخالت یک جانبه کشورها براى برقرارى دموکراسى در
کشورهاى دیگر مغایر حقوق بینالمللنیست .اساس استدالل این نویسندگان این مطلب است که مفهوم
«حاکمیت» در عصر حاضر ،در حقوق بین الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمى دارد تا
1.Archeage
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حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمى است که در حقوق بینالملل محترم است .طبق این نگرش،
حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجى قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد ،مىتواند توسط
حاکمان و عوامل داخلى نیز مورد تجاوز قرار بگیرد ،در حالت اخیر ،اصل حاکمیت نمىتواند به عنوان مانعى
در برابر مداخالت خارجى قرار بگیرد این نویسندگان حتی مداخله آشکارا و غیرقانونى امریکا در پاناما که
طى آن بدیهى ترین اصول حقوق بینالملل ،یعنى ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته
شد ،موّجه تلقى کردهاند(سیفی ،پیشین.)263 ،
پروفسور دوماتو  1یکى از طرفداران نظریه مداخله براى دموکراسى ،در مقالهاى در مجله امریکایى
حقوق بین الملل در سال  1990اظهار نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است
و اقدامى موجّه تلقى مىشود ) (D'Amato, 1990, 515-525همچنین میتوان به تئوری مسئولیت
برای حمایت 2نیز اشاره نمود این تئوری که برای پاسخگویی به انتقادات و محدودیتهای مطرح شده در
طرح مداخالت بشردوستانه ظهور یافته است ،از برخی مداخالت حمایتی علیه دولت حاکم سخن به میان
میآورد و طرفداران آن نیز از دیدگاه اخالقی آن را توجیه مینمایند.
تئوری مسؤولیت برای حمایت ،قرائتی جدید از حمایت بشردوستانه و مکمل آن است .تازهبودن این
ایده در چگونگی تضمین حقوق آحاد بشری است .این نظریه درصدد آن است تا تکلیف حمایت از حقوق
بشر در مواقع بحران ها را بر دوش دولتهای ملی تحمیل کرده و مداخله و توسل به قوای قهریه بیرونی را
بسان تیغ جراحی به عنوان آخرین حربه تجویز نماید(سواری .)175 ،1390 ،به عبارت دیگر زمانی که
تئوری مداخله بشردوستانه نتوانست مورد استقبال جامعه جهانی قرار گیرد و از سوی اکثر دولتها
غیرقانونی تلقی میشد حقوقدانان سعی نمودند نظامی را ایجاد نمایند که نقصهای پیشین را نداشته یاشد،
به حمایت از حقوق بشر کمک نماید و ناقض اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در حقوق بین-
الملل نباشد .کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در سال  1999در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد سعی نمود نگرشی جدید در حمایت از حقوق بشر را مطرح نماید که بعد از آن زمینه را برای ظهوری
تئوری مسؤولیت برای حمایت فراهم نمود(عنان .)217-219 ، 1384 ،هیأت عالی رتبهای که از طرف دبیر
کل سازمان ملل در سال  2003ماموریت یافت تا در خصوص چالشهای موجود در زمینه صلح و امنیت

1. Domato
2 .Responsibility to Protect
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بینالمللی گزارش تهیه نماید نیز در بخشی از گزارش ،اینگونه به نظریه مسؤولیت حمایت پرداخت « .با
امضای منشور ملل متحد ،دولتها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره میبرند ،بلکه همچنین مسؤولیتهای
ناشی از حاکمیت را نیز به عهده میگیرند .هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی در ابتدا از
مفهوم حاکمیت کشور غلبه یافته باشد ،امروز صریحاً تعهد یک دولت به حمایت از رفاه مردم خود وایفای
تعه دات خود در قبال جامعه بین المللی گسترده تر ،با خود به همراه دارد .ولی در عین حال ،تاریخ ،به
روشنی این درس را به همه ما میدهد که نمی توان فرض کرد که هر دولتی همواره قادر یا مصمم خواهد
بود که مسؤولیت خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیانرساندن به همسایگانش اجتناب
ورزد و در این اوضاع و احوال ،اصول امنیت جمعی این معنی را می دهد که بخش هایی از این مسئولیت
ها باید توسط جامعه بین المللی بر عهده گرفته شده تا به اقدام به موجب منشور ملل متحد و اعالمیه
جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت الزم کمک نماید»(سواری ،پیشین.)180،
همانطور که گفته شد در این که مداخالت خارجی حتی اگر به دعوت قبلی باشد ،ممکن است
اصل حاکمیت دولت ها را به چالش کشاند و یا در تعارض با اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور باشد
بحثی نیست؛ اما واقعیت آن است دولتی که به حقوق اساسی شهروندان بیتوجه است ،به اصل حاکمیت
قانون احترام نمیگذارد ،زمینه ارتکاب جنایت بینالمللی را فراهم میکند و خالصه آنکه حق تعیین
سرنوشت مردم را نادیده میگیرد ،بیش از این نمیتواند به عنوان نماینده واقعی مردم محسوب شود؛ به نظر
میرسد چنین حاکمیتی دیگر قابل احترام نباشد؛ زیرا مشروعیت چنین دولتی سخت محل تردید است .لذا
باید فکری نو در انداخت و در اینگونه مواقع به دعوت شورشیان پاسخی مثبت داد .جامعه بینالمللی نمی-
تواند نظارهگر اعمال غیرانسانی یک دولت مستبد و نامشروع در نادیده گرفتن حقوق اساسی انسانها باشد
و از خود دم نزند .شاید از این جهت بتوان کمی به طرفداران ایده مداخله برای دموکراسی و طرفداران
مداخالت بشردوستانه و مسؤولیت برای حمایت حق داد .سند نهایی سران کشورهای جهان در سال 2005

1

که به مناسبت شصتمین سال تأسیس سازمان ملل متحد برگزار گردید حاوی نکات مهمی در خصوص
نظریه مسؤولیت برای حمایت است و البته اشاره به نگرانی هایی که برشمردیم و ضرورت مقابله جامعه
بینالمللی با دولتهایی که به مسؤولیت خود عمل ننمودهاند دارد.
در بخشهایی از این سند آمده است«:تمامی دولتها در قبال جمعیتشان نسبت به نسلزدایی ،جرایم
1. UN, World Summit Outcome Document 2005
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جنگی ،پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت ،مسؤولیت حمایت دارند .این مسؤولیت مستلزم پیشگیری از
چنین جرایمی از طریق روش های ضروری و متناسب می باشد .ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با
آن عمل خواهیم نمود .جامعه بین المللی در زمان مقتضی باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این
مسئولیت را اجرا نمایند و از ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار دهنده زودهنگام حمایت نماید .همچنین
جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا از روش های مناسب دیپلماتیک ،بشردوستانه و سایر روش های صلح
آمیز استفاده نماید تا به موجب فصل ششم و هفتم منشور از مردم در برابر جرایم علیه بشریت ،نسل زدایی،
جرایم جنگی و پاکسازی قومی حمایت به عمل آورد .در همین رابطه ما آماده ایم تا اقدامات جمعی را
قاطعانه و به موقع به موجب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به صورت مورد به مورد و با
همکاری سازمانهای منطقهای انجام دهیم که البته در این مورد باید اطمینان حاصل نمود که روشهای
صلحآمیز پاسخگو نبوده و مقامات ملی دولتها نتوانستهاند از جمعیتشان در مقابل جرایم جنگی ،نسلزدایی
جرایم علیه بشریت و پاکسازی قومی حمایت به عمل آورند ) .(UN,GA, 2005.138-139بنابراین
همانطور که گفته شد ،زمانی که یک دولت ،به تعهداتش برای حفظ حقوق مردم خود عمل نمینماید و
مرتکب نقضهای آشکار و گسترده حقوق انسانها میگردد ،نمیتواند به اصل عدم مداخله استناد نماید.
همانطورکه مطرحشدن اصل مداخالت بشردوستانه و اصل مسؤولیت حمایت در حقوق بینالملل نیز ،استناد
به اصل عدم مداخله را در مواقع اینچنینی ،با چالش روبرو نموده و در بسیاری از مواقع ،چنین استنادی قابل
قبول نیست.
 -4نتیجهگیری
همانطور که مالحظه شد ،جامعه بینالمللی نمیتواند در مقابل اعمال دولتی که به مسؤولیتهای
بینالمللی خود عمل نمینماید سکوت نماید .نمیتوان انتظار داشت که یک دولت ،مرتکب فجیعترین
اعمال ضدبشری گردد و حق تعیین سرنوشت مردم را نادیده انگارد و تابعان حقوق بینالملل برای مقابله با
آن قدمی پیش نگذارند .لذا بهتر است در مواقعی اینچنین استثنایی که دولت حاکم ،مشروعیتش را از دست
میدهد ،به شورشیان حق دعوت به مداخله داد .به نظر میرسد در اینگونه مواقع ،نه با استناد صرف به
دعوت شورشیان ،بلکه به دلیل وضعیت خاص برشمرده شده ،چنین مداخلهای به نفع شورشیان مجاز
شمرده میشود .با این روش ،دولتهای مستبد و طغیانگر به این نتیجه میرسندکه اقدامات انجام شده
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توسط آنها دارای آثار و تبعاتی خواهد بود و نمیتوانند از پذیرش مسؤولیت خود شانه خالیکنند .پذیرش این
حق برای شورشیان در شرایط ذکر شده ،نه تنها با قواعد حقوق بینالملل و آرای دیوان بینالمللی
دادگستری در تعارض نمیباشد ،بلکه تقویتکننده یکی از اصول مهم حقوق بینالملل یعنی حق تعیین
سرنوشت مردم است .در نظام حقوقی اسالم نیز افراد ستمدیده و مظلوم که مورد تاخت و تاز حکومت ظالم
قرار گرفتهاند مورد توجه قرار گرفتهاند و کمک به این افراد ،نه تنها منع نشده ،بلکه به عنوان تکلیفی الهی
دیده شده است و از این جهت احتیاطها و مصلحتهای موجود در حقوق بینالملل موضوعه ،در نظام فقهی
اسالم به چشم نمیخورد؛ لذا در چنین مواقعی ،مسلمانان به عنوان یک وظیفه انسانی مکلفند به دعوت
همنوعان خود که علیه حکومت ظالم شوریدهاند ،پاسخ مثبت دهند .البته با توجه به اینکه امروزه دولتها،
به خصوص دولتهای اسالمی ،عضو تعهدات بینالمللی هستند که آنها را از هرگونه اقدام خودسرانه علیه
سایر دولتها باز میدارد و حفظ نظم بینالمللی نیز چنین منطقی را میپذیرد ،لذا هر گونه کمک به گروه-
های شورشی و انقالبی باید با هماهنگی و تصمیم مراجع صالحیتدار بینالمللی باشد .همچنین در روابط
بینالمللی ،تجویز چنین استثنایی نباید مستمسکی برای برخی دولتها باشد تا بتوانند با استناد به آن ،در
سایر کشورها مداخله نمایند .مسلم است اقدامات یکجانبه و خودسرانه دولتها ،نه تنها کمکی به حفظ صلح
و امنیت بین المللی نمیکند ،بلکه این مفهوم را با خطرات بیشتری مواجه میسازند و حقوق بینالملل را
چند گام به عقب باز میگرداند .با توجه به آنچه گفته شد ،جامعه بینالمللی در انجام ماموریتهایی
اینچنینی باید با دقت و اطمینان عمل نماید و اقدام نظامی نیز باید به صورت محدود ،استثنایی و در مدت
زمان مشخص شده و زیر نظر سازمان ملل متحد انجام پذیرد .لذا باید در انجام این مداخالت برخی
مالحظات ذیل را در نظر گرفت:
 -1این نوع از مداخالت جنبه استثنایی داشته و همچنان اصل بر عدم مداخله خواهد بود.
 -2این نوع از مداخالت به صورت یکجانبه مجاز نبوده و تنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل و
با نظارت این سازمان امکانپذیر است.
 -3این نوع از مداخالت باید به صورت محدود و در حد ضرورت و تا زمانی که خطرات واقعی دفع
گردد ادامه یابد و بعد از اطمینان از فراهمشدن مقدمات تحقق واقعی حق تعیین سرنوشت مردم ،پایان یابد.
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