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  ندیپابجعفری سیدفرشید دکتر
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لملل و به طور خاص انیشده در حقوق ب تیاز اصول تثب یکیمداخله به عنوان تفوق اصل عدم
وجود به نظر  نیبا ا افت،یادامه  زین کمیو  ستیقرن ب نیآغاز یهامنشور سازمان ملل، اگرچه تا سال

ها و با چالش یاقتدار نیچن د،یدر پرتو تحوالت پرشتاب حقوق بشر در عصر جد رسدیم
 یحکومت یهاسمیتوسل به مکان یبه جا نباریکه ا یمواجه شده باشد. تحوالت یاساس یهاتیمحدود

ه حقوق بشر، با دور زدن در روند توسع یعطفسابقه و به عنوان نقطهیب یحقوق بشر، در اقدام
پرسش  نیرانده است. در واقع ا هیآن را نشانه رفته و عمالَ به حاش یارکان اساس ،یمل تیحاکم

مداخله حقوق بشر معاصر، اصل عدم یطرح است که در چارچوب گسترش هنجارها لقاب یاصل
رو بوده است؟ وبهر ییهاتحوالت با چه چالش نیرا شاهد بوده و ا یو ساختار یچه تحوالت هنجار

آن بر  یرگذاریثأت یتحوالت و چگونگ نیا یبه بررس یلیتحل یفیدر پژوهش حاضر با روش توص
 قیتحق نیا یکل ندیاوت پرداخته شده است. برآفمت یاهیو گستره اصل عدم مداخله از زاو تیماه

 ت،یحما تیمسئول یتئور یریو شکل گ تیبه مسئول تیحاکم لیاست که تبد تیواقع نیاز ا یحاک
دست  نیاز ا ییهانمونه سمیبه قصد مبارزه با ترور یهدفمند و مداخله نظام یاقتصاد یهامیتحر

قدرت بالمنازع  ز،یاصل عدم مداخله، در عمل ن ییبا مطلق گرا کیهستند که عالوه بر تعارض تئور
 اند.تنزل داده یریدر عرصه حقوق بشر به نحو چشمگ ژهیوهها را بدولت
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  مقدمه
از اصول مصرح در  یکیو  1648 یمعاهدات صلح وستفال راثیم عنوانبه مداخلهعدماصل 

اصل  نی. اشودیمحسوب م هادولت نیادیبن فیمنشور سازمان ملل متحد، در زمره حقوق و تکال
منشور است، از  2ماده  1منطبق با بند  هادولت تیاصل احترام به حاکم جیخود از نتا آنکهعالوه بر 
بردن  یپ منظوربه. شودیمحسوب م زین یالمللنیب یاسیو س یدر نظم حقوق تأثیرگذارو  معناصر مه

 انیرا در جر  1جان فاستر دالس آمریکا ندهیاظهارات نما توانمی، هادولتاصل نزد  نیا تیبه اهم
 یمنظور طراح نی( بد2ماده  7مقرره )بند  نیا :داردمی انیشد که ب ادآوری سکویکنفرانس سانفرانس

 یاصول اساس از یکیبلکه به  یو حقوق فنیفرمول  کی صرفاًرا نه  یداخل تیشده است که صالح
مقرره از  نیانتقال ا یرا برا نویسپیشانشا کنندگان  میتصم یمبنا و نیبر ا»کند.  لیسازمان تبد

( به فصل هکنفرانس دامبارتن اکس بود یهاشنهادیپاختالفات )که در  آمیزمسالمت وفصلحلفصل 
 مید در پارادارسمیوجود به نظر  نیبا ا .((Ahmed , 2006: 185 «داندیسازمان موجه م یاصول اساس

ساختن قواعد و مقررات و  یانسان یآن در راستا یو ادامه روند تکامل  المللبینحقوق  یکنون
نفوذ و  وزه، حهادولت گسیختگیلجامدر مقابل  یاساس هایآزادیحقوق بشر و  نیتضم نیهمچن

 ازدهیکه دو دهه پس از  گونههمان»مواجه شده باشد. یجد هایچالشبا  مداخلهعدماقتدار اصل 
و هم در بعد  یاسیحقوق بشر هم در بعد س د،یهزاره جد کمیو  ستینخست قرن ب مهیسپتامبر و در ن

  .(Zakerian, 2021: 35)(؛35: 1399 ان،یذاکر)«است افتهی یشتریوسعت و عمق ب یحقوق
معاصر  المللنیحقوق ب کردیدر رو یرییتغ نیاست که چن نیدر پژوهش حاضر ا یپرسش اصل

 یالمللنیب تیدر تقابل با حفظ صلح و امن یالمللنیب اتیاز حقوق بشر و مقابله با جنا تیحما ویژهبه
؟  اددامنه نفوذ و اقتدار آن خواهد نه ایو  مداخلهعدماصل  انیبر بن تأثیری، چه محوردولت

نوظهور  یتوانسته به مدد هنجارها ریاخ انیدر سال المللبیناست که حقوق  نیا هیفرض ترینمحتمل
را سست  مداخلهعدمعبور کرده و اصل  یمل تیاز سد حاکم هاییعرصهدر حوزه حقوق بشر در 

و  تیحما تیناقض حقوق بشر، مسئول یهادولت هیهدفمند عل جانبهیک هایتحریمگرداند. وضع 
هنجارها به شمار  نیاز ا ییهانمونه  تیبشر هیعل تیجنا کی عنوانبه یالمللبین سمیبا ترور بارزهم

 ریاخ انیسال یدر ط مداخلهعدمکه معتقدند اصل  اندتهرف شیتا آنجا پ یکه برخ ایگونهبه» .روندمی
ارزش نامناسب  کیاز  شیکه امروز ب یخود را از دست داده به نحو یاسیو س یوزن حقوق

خود در  یالمللبینتعهدات  رغمعلی هادولت یکه برخ یدر برهه کنون (Simma, 2015: 301)«ستین
 هیعل اتیدر قبال جنا تیمصون یبرا یزیرا دستاو یمل تیحاکم یحقوق بشر در موارد متعدد نهیزم

 ه،یدر سور یاسیو س یمنازعات نظام گرید یند و از سودانمیحقوق بشر  مندنظامو نقض  تیبشر
از  انتیو ص سمیبه بهانه مبارزه با ترور جوارهم یکشورها یمداخله نظام نیهمچن ،و عراق منی
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 یپ در مداخلهعدمدوگانه از اصل  یریبا تفس ریدرگ یهادولتخود که در آن  یرضا تیتمام
 مداخلهعدمدر مفهوم اصل  پژوهش دیو تجد یهستند، بازنگر خود نظر به اهداف مورد یابیدست

 نیو همچن هادولت انیم هید. افزون بر آن، اختالف رورسمیبه نظر  یضرور ازپیشبیش
 نیا تردقیق یبررس ازمندی، نمداخلهعدمدر مواجهه با اصل  قدانانحقو انیموجود م ینظرهااختالف

است. پژوهش حاضر با توسل به روش  المللبیننظام  هایدگرگونیانطباق آن با  ثیاصل از ح
در حوزه حقوق بشر از  ریتحوالت چند سال اخ ییو شناسا یو با هدف بررس یلتحلی – یفیتوص
 تینوظهور حقوق بشر در ماه یهنجارها ترینمهماز  یبرخ تأثیرعدم  ای تأثیر یو چگونگ سویک

است که  یهیاست. بد دهیبه انجام رس المللبینحقوق  یو اعتبار آن در نظام کنون مداخلهعدماصل 
 است. تریکاملفرصت  ازمندیپژوهش خارج بوده و ن نیا تیهنجارها از ظرف ریپرداختن به سا

 
  نهیشیپ-1

در  مداخلهعدماصل  گاهیناظر بر جا عمدتاً  مداخلهعدماصل  رامونیانجام شده پ هایپژوهش
 تأثیرپذیری نظرنقطهاز  ایخاص منشور سازمان ملل و  طوربهو  المللبیناصول مصرح در حقوق  انیم
 هبود یقیتطب یبا نگاه زین یدر دوره معاصر و در موارد تیاصل از تحوالت مربوط به حاکم نیا

 د.شومیبه سه مورد اشاره  ذیالً است، که 
: 1390 ،یرمحمدیم«)المللبیندر اسالم و حقوق  مداخلهعدماصل »با عنوان  یدر پژوهش یرمحمدیم

ارزشمند  یدر تالش مداخلهعدمبه اصل  یقیتطب یبا نگاه (Mirmohammadi, 2012: 1-421)؛(421-1
 قدر دو گستره اسالم و حقو مداخلهعدماصل  رامونینشان دادن نقاط اشتراک و افتراق پ یبرا

در  یو ساختار یعدم تطابق اثر با تحوالت هنجار ،معاصر بوده است. در نقاط ضعف آن المللبین
 حقوق بشر است.  هایدگرگونیخاص  طوربهو  مداخلهعدمحوزه اصل 

و کاربرد زور در پرتو تحوالت  مداخلهعدماصل  یبررس»با عنوان گرید یدر پژوهش یرفخرائیم
تالش دارد تا با بازگشت به  .(Mirfakhraee, 2015: 23-46)؛(23-46: 1393 ،یرفخرائیم)«یجهان

بزرگ را از مداخله  هایقدرترفتار  منشأ،مداخلهعدممطرح در خصوص اصل  هاینظریهگذشته و 
دقت  رغمعلی.دینما میخصوص را ترس نیرو در ا شیپ هایافقو  حیکشورها توض ریسا اموردر 

 بعدیتکنگاه  به دلیلدر مواجهه با اصل مذکور،  هادولت کردیرو یواکاو یبرا سندهینظر نو
آن بر اعتبار اصل  یو نحوه اثرگذار هادولت گیریجهتبر  یمالحظات حقوق بشر تأثیر، مؤلف

 غفلت واقع شده است.  دمور مداخلهعدم
 «....معاصر:  المللبیندر حقوق  یمل تیحاکم شیفرسا»با عنوان  یاو طلعت در مقاله یزمان

ظهور  رامونیپ یبررس یدر پ .(Zamani & Talaat, 2020: 59-88)؛(59-88: 1398و طلعت،  ی)زمان
 ،، از نقاط قوت اثرانددهمعاصر بو و یسنت المللبینو حقوق  یاسیس شهیدر اند تیمفهوم حاکم

در  ویژهبه تیحاکم شیفرسا نیو همچن تیحاکم لیروند تعد دنیکش ریبه تصو یتالش برا
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 ریعدم تمرکز بر سا ز،ین بر آنشدن است. نقد وارد یجهان دهیچارچوب مداخالت بشردوستانه و پد
 است.  آن قیپرداختن به مصاد ویژهبه مداخلهعدماصل  دکنندهیتحد هایحوزه
 ارزشمند صورت گرفته، هایتالش رغمعلیکه  افتیدر توانمیشده  ادیدر آثار  دقت یکم با

صل اروزافزون آن بر  تأثیرهمسو با تحوالت پرشتاب در حوزه حقوق بشر و  حاصله، جینتا
لعه حاضر، انطباق آن مطا یژگینبوده است. و هادولت یداخل تیخاص صالح طوربهو  مداخلهعدم

 ثیح نوظهور در ساحت حقوق بشر چه به لحاظ موضوع و هم از یو هنجار یتاربا تحوالت ساخ
 سمیارزه با ترورمب جیرا دهیپد رینظ مداخلهعدماصل  دکنندهیتحد قیبا ذکر مصاد یچارچوب نظر

 .سازدیم زیصورت گرفته متما هایپژوهش ریبوده که آن را از سا هیبر بحران سور تأکیدبا 
 

 ینظر یو مبان یچارچوب مفهوم -2
 نیا یساختار میمفاه یبررس افتیاز ره طبعاً مداخلهعدماز اصل  یچارچوب مفهوم کیارائه 

خواهد بود. چرا که مبنا و شالوده اصل  پذیرامکان یداخل تیو صالح یمل تیحاکم یعنیاصل 
است. افزون بر آن، تعارضات  افتهیاستقرار  هادولت یمل تیاستقالل و حاکم انیبر بن مداخلهعدم
مذکور، در گستره تحوالت شتابان حقوق بشر  میو مدرن از مفاه یسنت ینظر یمبان انیم یاساس
( به شرح و بسط 1576) یدر اثر برجسته خود، شش کتاب جمهور  1ژان بدن». ستین انکارقابل
 تیمطلق در بطن آن قرار دارد. در نظر بدن حاکم تیپرداخته است که آموزه حاکم  2یاسیس هینظر

 جهیدر نت. »(Haddock, 2012: 133)«آن محدود باشد زمانمدت ای ف،یوظا اید از نظر قدرت توانمین
از  هادولت تیو مصون  3مطلق تیحاکم یاست که سنگ بنا یکس نیگفت که بُدن نخست توانیم

 نیاول یسیحقوقدان سوئ 4،اعتقاد وجود دارد که واتل نی. انهدمی انیرا بن یهرگونه مداخله خارج
تحت عنوان حق مردم  یارائه داده است. کتاب و مداخلهعدمروشن از اصل  یفیتعر هاست ک یکس

 ی. وخوردیهم در آن به چشم م یعمل هایجنبهبه  یلیتما یاستوار بود ول یعیبه اصول حقوق طب
 یبرخ هایتالش. (Shaw, 2010: 33)« مطرح ساخت مللالبینکشورها را در حقوق  یبرابر نیدکتر

نقش  انیم نی. در ادیگرد مداخلهعدماصل  تیدر ماه یراتییقرن نوزدهم منجر به تغ راز متفکران د
 ندهیاست. کوبدن نما ترپررنگ گرانیاز د  لیکوبدن  و استوارت م چاردیر ییایتانیبر پردازاننظریه

 هورمش مداخلهعدمدادن اصول تجارت آزاد و  قیتلف لیبه دل ایتانیدر مجلس عوام بر برالیبرجسته ل
 استیاز مداخله و گسترش س یریجلوگ یکه او در راستا یاریبس هایتالش رغمیعل»است.
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 اراتیکه حکومت را از اعمال اخت یقدرت عوامل ،دهدیو تجارت آزاد از خود نشان م مداخلهعدم
 کمدسترا  هادولت یبرا مداخلهعدماصل  نیا یایو مزا داردبازمیبه مداخله  لیگسترده و م

 (.Mirfakhrae, 2014: 32)؛(32: 1392 ،یرفخرائیم)«گیردمی
 ی( مطرح شد مبتن1960تا  1824) ینیآرژانت ریکالو که توسط کارلوس کالو حقوقدان شه شرط

و  ییقضا تیاز حق درخواست حما انیدر موارد اختالفات خارج از قرارداد، خارج»بود که  نیبر ا
اختالف به  وفصلحلکه  ندینمایو موافقت م نظرصرف شیخو یاز دولت مل کیپلماتید

در جهت محدود ساختن مداخالت  شود پرواضح است که شرط کالو واگذار یمحل هایدادگاه
 یروهایاعزام ن یبرا یفرصت ایبود که اغلب به دنبال بهانه  یبزرگ غرب یهادولت یحقوق و یاسیس

 نی. دکتر(Casesse, 2009: 69)« اشکال مداخله بودند ریسا ایو  یاسیس دیشد یمسلح، اعمال فشارها
و حقوقدان  پلماتیخارجه، د ریدراگو وز ایمار سیتوسط لوئ ستمیقرن ب لیکه در اوا 1دراگو
بزرگ و استفاده آنان  هایقدرتجهت محدود نمودن مداخله  یگریمطرح شد تالش د ینیآرژانت

آن  موجببهکه  اینظریه»بود.  فیضع یهادولت علیهابزار استثمار  عنوانبه المللبیناز حقوق 
متوسل شوند. آموزه دراگو  زوربه گریخود از دول د ونید گیریبازپس یحق ندارند برا هادولت
به آنها حق  گریدول د ای گانگانینسبت به ب عموماً ونیکه قصور دولت در پرداخت د نمایدمیمقرر 
 (. Bledsoe, 1996: 185)«اقدام کنند وامجهت وصول  یمسلحانه و نظام صورتبه دهدنمی

برخوردار  داالستقاللیجد یهادولتکشورها و  توجهقابل تیدراگو همچنان از حما هینظر
 مداخلهعدمناظر بر  یسنت یمبان تیتثب یدر راستا یمنشور ملل متحد، گام مهم بیبا تصو»است. 

 نهیدر زم یجد یدهایامروزه با توسعه روزافزون حقوق بشر، ترد یبه باور برخ یبرداشته شد. وانگه
گشته است  داریپد ده،یبنا گرد یمل تیحاکم تیکه بر محور مداخلهعدم یسنت هاینظریه باراعت
. اندنیدر حال تکو یمل تیوق بشر بر حاکمحقبهحول غل ،2مدرن ینظر هایبنیانکه  ایگونهبه
 یاست و نه حت ینه ضرور  3تیحاکم ،یمعتقد است در دوره کنون کیمک کورم کهیی تاجا»

عبور کرده و وارد دوران  تیکه از حاکم بردمی انیبه پا جهینت نیخود را با ا لیمطلوب او تحل
 تیدر مفهوم صالح یاساس راتییتغ ،افزون بر آن. «(Maccormick, 2001: 75)«ایمشده تیحاکمپسا

 نیسوق داده است از هم مداخلهعدماز  ینسب یرا به سمت قرائت یکنون اتیچارچوب نظر ،یداخل
بود موضوع  هادولت یداخل تیکه متعلق به صالح یعیوس هایحوزهمعتقد است که  مایرو برونو ز

    (.Simma, 2015: 290)« سازمان ملل قرار دارد تیاست و بدون شک تحت صالح یالمللبین ینگران
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 مداخلهعدمتحول  مفهوم  یخیتار ندیفرا  -3
 تی، متمرکز بر ممنوعمداخلهعدم رامونیتحول پ ترینعمدهمنشور ملل متحد  بیاز تصو شیتا پ

مشاهده کرد.  1789فرانسه  ریدر انقالب کب توانمی زیآن را ن عهیاست. طل یهرگونه مداخله نظام
 یاصل حقوق کی عنوانبهبار  نینخست یبرا هاملت یدر امور داخل مداخلهعدمکه در آن،  یمقطع

 هایملتدر امور  ینظام مداخلهعدم قتیمتفاوت، در حق یدگاهی. از دگیردمیقرار  ییشناسا وردم
 یریو جلوگ اتیحق ح رینظ یانسان نیادیوق بنپاسداشت حق یمهم در راستا یگام نفسهفی گرید

 ید. روند تکاملشومیمحسوب  یاستثمار هایقدرتدر مقابل  هاملت یعیاز غارت منابع طب
در »شدن است.  یاشکال مداخله در حال ط ترینغیرانسانیاز  یکی عنوانبه ینظام داخلهم تیممنوع

اقتصاد، فرهنگ و  است،یس هایمیدانهمه  تازیکهآن نهاد مقتدر و  گریدولت د ستیآستانه قرن ب
 ,Mohebi) ؛(28: 1394 ،یمحب«)پاسخگو است ای. سخن از دولت مسئول رودنمیبه شمار  نید یحت
 کی جادیچندجانبه قادر به ا یتوافق عنوانبهاگرچه « 1925اکتبر 10»  1معاهدات لوکارنو .(2016 :28

 یچرا که برا شودیم یارزشمند تلق یاما در نوع خود، دستاورد ستین جمعیدسته تینظام امن
و آلمان برقرار  ییچند قدرت بزرگ اروپا انیم همآن یمداخله نظام تیممنوع مانیبار پ نینخست

 1928در سال  ،، تنها سه سال پس از آنزوربهتوسل  تیممنوع یبرا یبعد هایقدم». گرددیم
(؛ 37: 1392 ،یتوپچنواده«)دشومیبرداشته  سیپار ثاقیم ای 2کلوگ–انیبر ثاقیم وسیلهبه
(Navadehtopchi, 2014: 37). «کندمیمنع  ،یمل استیابزار س عنوانبهرا  یمداخله نظام مان،یپ نیا 

 وفصلحلو  یداور ایو « فصل اول»رجوع به سازش  دربارهرا  یفصول مختلف خود مقررات درو 
 (.Mousazadeh, 2019: 357)؛(357: 1397 زاده،یموس)«کندمی بینیپیش« فصل دوم» ییقضا

 انیتوسعه آن در م ونیمد مداخلهعدماصل  یجهان کردیاگر گفته شود رو ستین آمیزاغراق»
 . (Caroline,1985,33-34)«است ییآمریکا یهادولت

 توانمیمداخله را  تیدر جهت ممنوع ییآمریکا یهادولت انیو تالش م یینمونه بارز همگرا
مشاهده  1933دسامبر  26مورخ دئویومعروف به عهدنامه مونته هادولت فیدر عهدنامه حقوق و تکال

منع  گریکدی یو خارج یعضو در امور داخل یمداخله کشورها ون،یکنوانس نیاز ا 8کرد. در ماده 
آن، امروزه  یاز زمان انعقاد اجرا هامهرومومعهدنامه و گذشت  نیبودن ا ایمنطقه رغمبه». گرددمی

 ,Ziaibigdeli)؛(149: 1397 ،یگدلیبییایض«)است یالمللبینجامعه  موردتوجهعهدنامه کماکان  نیا
به هرگونه  یاز مداخله نظام مداخلهعدماصل  همنشور ملل متحد منجر به توسع بی. تصو(149 :2019

خود از  تیماه رییبا تغ مداخلهعدمدوره است که  نی. در اگرددمی هادولت یمداخله در امور داخل
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 نیو چند گرددمیبدل  یمل تیحاکم یریمستحکم جهت نفوذناپذ یبه سد هاملت یتیسپر حما
، هرگونه مداخله ملل متحد 2ماده  7در بند  ورمنش». کندمیخود را حفظ  وچرایچونبیدهه سلطه 

در امور  هادولتمداخله  تی. اگرچه منشور ممنوعکندمیممنوع اعالم  هادولت یرا در امور داخل
 تیحاکم یاصل برابر ییبا شناسا عمالً کنی. لشناسدنمی تیبه رسم صراحتاً را  گریکدی یداخل

 قیاز حقوق بشر از طر یتیدوره هرگونه حما نیا در. گذاردمیصحه  زین یتیممنوع نیبر چن  هادولت
باورند که حقوق بشر در  نیبر ا یبرخ»است.  پذیرامکانحقوق بشر  یحکومت هایمکانیسمتوسل به 

و  مانندیم یباق هیتنها در اندازه  نظر هایاست. تئور کردهیعمل م یتئور کی مثابهبه ستمیقرن ب
 نیچن ستمیحقوق بشر در قرن ب هی. نظرابندیشدن ن یاتیملمجال کاربرد و ع گاههیچممکن است 

فصل  کمیو  ستیبا ورود به قرن ب.(Zakerian,2013:46) ؛(46: 1391 ان،یذاکر«)داشت یگاهیجا
 یحقوق بشر یدوره هنجارها نید. در اشومیگشوده  مداخلهعدماز تحول در مفهوم اصل  یدیجد

منجر  یمل تیو حاکم هادولت یداخل تیصالح دنیکش شو با به چال گذارندمی اتیپا به عرصه ح
دنبال  تیبا جد یهدفمند حقوق بشر هایتحریم. گردندمی مداخلهعدمحدود اصل  دیبه تحد

 ترییافتهتکامل وهیو با ش 2005از  تیحما تیمسئول دیند، مداخله بشردوستانه در پوشش جدشومی
بشر در مقابل  یپاسداشت حقوق اساس یبرا یخیتار یگام»..گذاردمیپا به عرصه وجود 

به مداخله بشردوستانه که معتقد  گرایانهواقع دگاهیو د مداخلهعدمو  یمل تیحاکم گسیختگیلجام
به منافع  یابیدست یبرا یابزار عنوانبهبوده و  یاز مالحظات اخالق یاست مداخالت، عار

 هیعل تیجنا عنوانبه یالمللبین سمیترور. مبارزه با (Ngwa, 2017: 121)« ندکنمیعمل  کیاستراتژ
بار  نینخست یدوره است که برا نید. در اشومی یمل یمرزها  دنیکه منجر به درنورد تیبشر

 یحکومت هایمکانیسمو مستقل از  یمل تیاز حقوق بشر با دور زدن حاکم یتیحما سازوکارهای
 .اندگیریشکلدر حال  ایو  گرفتهشکلحقوق بشر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 مداخلهعدمنوظهور در حقوق بشر بر اصل  یهنجارها تأثیر-4
 مداخلهعدماصل  دیو تحد یوق بشرحقبهجانیکو   1هدفمند هایتحریم-4-1

در روابط  نهیریسابقه د رغمعلی یاقتصاد هایتحریم خصوصاً ،جانبهیک هایتحریممسئله 
موجود، شدت و  هاینظریهکه  یاست. به نحو المللبینهمچنان محل تنازع در حقوق  یالمللبین

است. استفاده از  ماندهباقیو دامنه تعهدات مرتبط با آن همچنان نامشخص و مبهم  هاتحریمضعف 
 کامالً  ایپدیدهرچه گ یحقوق بشر و گستردهفاحش  هاینقضاقتصادی در موارد  هایتحریم

 یالمللبین تیتوسعه مسئول نیتحوالت پرشتاب در عرصه حقوق بشر  و همچن کنیل ستینوظهور ن
در  یانقالب مثابهبه تیحما تیمسئول رینظ ییظهور هنجارها تیو در نها سواینبه  2001از  هادولت
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آن بر اصل  تأثیرو  هاتحریم گونهاینمجدد  ینیضرورت بازب ت،یبشر یاساس هایارزش نیتضم
مربوط  هایبحثکه در  یبه نحو کندمی انینما ازپیشبیشرا  یمل تیحاکم تیو رعا مداخلهعدم

که تاکنون  یبه آن داده شود. پرسش تریبرجسته گاهیجا دیبا مداخلهعدمحدود اصل  دیبه تحد
مجاز هستند  اصول یوق بشرحقبهجانیک هایتحریم ایاست که آ نینشده ا دهبدان دا یقیپاسخ دق

  ر؟یخ ای
تحول شگرف در عرصه حقوق بشر و  به دلیل جانبهیک هایتحریمکه امروزه  رسدیبه نظر م

هستند.  شدنتبدیلدستکم در حال  ایو  شدهتبدیل یالمللنیهنجار ب کیحقوق بشردوستانه به 
به  هادولتتوسل  ،یاز منظر عموم»حقوق بشر باشند  یمنطبق با قواعد اساس  آنکهمشروط بر 

خود و از جهت  یداخل تیو امن یخارج استیمقاصد س وبرترینفوذ  منظور به یاقتصاد هایتحریم
بوده  یراندن مشکالت داخل هیو گاه به حاش یداخل اتیو مقتض هااولویتگرفتن  در نظربا  گر،ید

 ییهاچالش ،هاتحریم گونهاین ینیفراسرزم حاضر اجرایدر حال . »(SamuelKern , 2009: 8)«است
 تیحاکم تیهمچون حقوق بشر، منع مداخله و رعا المللنیحقوق ب نیادیاصول بن تیرعا رامونیرا پ

در واکنش به  میاصول در قبال اعمال تحر نیاستناد به ا نکهیبه وجود آورده است. گـو  ا هادولت
« است یفاحش حقوق بشر فاقد وجاهت قانون هاینقضمثـل   1یالمللـنیـقواعد آمره ب رینقض خط

 هایجنگکه در موارد دهد مینشان  تیحما تیمسئول. »(Javid, 2014: 113) ؛(113: 1392 د،ی)جاو
. (Regilme, 2020: 1465)«ند نقض شوندتوانمیاصول  نیا دفاعبیگسترده مردم  عامقتلو  یداخل
 نیادیهستند. آنجا که تعهدات بن جانبهیک هایتحریم ینسب تیمعتقد به مشروع درستیبه ایعده

شوند.  یند مشروع تلقتوانمی هاتحریمد، شومیکشور هدف نقض  یاز سو المللبیندر حقوق 
 هایتحریم تی، معتقد به عدم مشروعهادولت یموسع از اصل برابر ریهمچنان با تفس یاگرچه برخ

 میدر تنظ هادولتعمل  یبا آزاد ریچارچوب سازمان ملل هستند و آن را مغا ازو خارج  جانبهیک
 وانیسابق د سینائب رئ ،2کروما یقاض». کنندیقلمداد م یالمللبیندر عرصه  یروابط اقتصاد

، المللبینو حقوق  جانبهیک هایتحریم یالمللبین اجالس در (2012-1994) یدادگستر یالمللبین
 جانبهیک هایتحریم،یو دگاهیدانست. از د المللبینبا حقوق  ریمغا کامالًرا  هاتحریمنوع از  نیا

محسوب  یالمللبین یبر نظم حقوق یچالش ،رواینقرار دارند و از  المللبینبا حقوق  رتیدر مغا
 ؛(102: 1393 ،یو زمان یادبآبیغر«)شده است تصریحملل متحد سازمان ند که در منشور شومی

(Gharibabadi & Zamani, 2015: 102 .) 

 یالمللنیجامعه ب هایواقعیتو  المللبینحقوق  نیفوق با مواز اتیاز نظر یککدام نکهیفارغ از ا
باشند  هیند قابل توجتوانمی تیدر دو وضع جانبهیک هایتحریمد که رسمیمطابقت دارد، به نظر 
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کننده است منصرف  میاراده دولت تحر تیاز حاکم یناش هایتحریم نی، گفته شود چنآنکهنخست 
 وانیکه د گونههمان»  ریخ ایشده است  یالمللبینتعهد  کیدولت هدف مرتکب نقض  ایآ نکهیاز ا

ناقض حقوق  نفسهفی میتحر خاص، ایمعاهدهتعهدات  ابیاظهار داشت در غ  کاراگوئهین هیدر قض
 هایتحریم آنکه گرید(. Ebrahimgol, 2013: 265)؛(265: 1391گل، میابراه)«ستین المللبین

دولت هدف انجام گرفته  یاز سو المللبیندر حقوق  یتعهد اساس کینقض  به دلیل جانبهیک
توسط  یفاحش حقوق بشر هاینقضاز  یریجلوگ قصدبهکه  هاییتحریمامر در مورد  نیباشد. ا

شمار  کهواضح است »است.  تربرجسته مراتببه گیردمیهدف انجام  یهادولت ایدولت 
 تیوجود دارد که بر اساس آنها اصل ناظر به رعا هادولتصادره توسط  هایاعالمیهاز  یتوجهقابل

که حقوق بشر  یبه نحو» .( ,2009Cassese :208)«آمره برخوردارند یژگیاز و 1یادیحقوق بشر بن
 ان،یذاکر«)است افتهیارتقاء  کمیدرجه  گاهجایبه المللبین استیدرجه دوم در س گاهیامروزه از جا

 . (Zakeriyan, 1999:  21)؛(21: 1377
مداخله هدفمند از  یبرا یهیتوج توانمیدولت را  کیجهت نقض حقوق بشر توسط  نیاز ا

بدل  یبه ابزار عدالت خصوص هاتحریم یطیشرا نیدر چن نکهینمود. گو ا یتلق هادولت گرید یسو
مشترک  هایارزش تیاولو انگریکه ب ی. موضوعگیرندمیند که در خدمت حقوق آمره قرار شومی

 یمفهوم سنت انیم یاساس ید امروزه دگرگونرسمیاست. به نظر  یتیبر منافع حاکم یالمللبینجامعه 
 یبرا یو اخالق یاریامر اخت کیآن از  تیماه رییبه تغ تیو مدرن مداخله بشردوستانه در نها

 هادولت ،یحاد انسان هایوضعیتشده است که در  جرمن یالمللبینجامعه  یبرا یفی، به تکلهادولت
متعدد  هایاعالمیه کیعصر دموکرات نیدر هم هر جهتبه ». اندمداخلهحق، بلکه مکلف به  ینه دارا

را  مداخلهعدمو  هادولت تیحاکم زانیم یاز لحاظ نظر کمدستصادر شده که  یحقوق بشر
ند توانمیثالث  یهادولتاگر  .(Zakerian, 2018: 217)؛(217: 1396 ان،یذاکر«)کاهش داده است

 هیعل اتیو جنا دیشد هاینقضدر موارد  ت،یحما تیحاضر و مسئول یالمللبین هیبر اساس رو
همچون اتخاذ  روترمیانه هایروشرا در توسل به  یحق نیمتوسل شوند چرا نتوان چن زوربه  2تیبشر
 یحقوق بشر برا تیتعهدات مربوط به رعا هاینقضدر موارد  کیپلماتید ای یاقتصاد ریتداب

وجود  یبا اعتقاد حقوق نیو مستمر و قر یکاف ایرویهد رسمیبه نظر »ثالث قائل بود؟  یهادولت
ل در موارد امکان توسل به اقدامات متقاب نهیدر زم یقاعده عرف کی گیریشکلدارد که نشانگر 

. (Ebrahimgol, 2013: 294)؛(294: 1391 گل،میابراه«)عام است المللبینحقوق  دیشد هاینقض
که در آن،  یتیوضع یعنی یعامل اساس کیعالوه بر تحقق  یحقوق بشر هایتحریم تیمشروع

دارد  یبستگ زین گریباشد به دو عامل مهم د وستهینقض فاحش و گسترده حقوق بشر به وقوع پ

                                                           
1 . Fundamental Human rightss 
2 . Crime Against Humanity 
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 آنکه گریاتخاذ شده باشند و د راز حقوق بش تیحما نیتضم قصدبهاقدامات  لیقب نی: اآنکهنخست 
شهروندان کشور هدف بدل نشده باشد.  ینقض حقوق اساس یبرا یعامل عنوانبهاقدامات خود  نیا
و  هاداراییاموال و  فیافراد )مانند توق هیهدفمند عل ایهوشمندانه و  هایتحریموضع  روازاین»

 خصوصبهو نقض حقوق بشر هستند(  یستیکه مظنون به اقدامات ترور یکردن افراد الخروجممنوع
 یالمللبیندر سطح  یادیافراد ز هیعل 1999از سال  سمیترور دهیپد هیعل یدر مرحله مبارزه جهان

  .(Simma, 2015: 788)«است شدهاعمال
ممکن است  قصد  ،یحقوق بشر هایتحریم بندهیظاهر فر رغمعلیوجود دارد که  ینگران نیا

سلطه بر حقوق  منظوربهقواعد حقوق بشر که  یاجرا نیتضم یراستا رکننده نه د میکشور تحر
 یکه برخ ستین جهتیخود باشد. ب یو منافع مل یخارج استیبه اهداف س لیحاکمه آن کشور و ن

وجود احتمال سوءاستفاده از اقدامات  نی.  با ا1قرار دارند یاتهام نیدر مظان چن یغرب یکشورها
 هایسازمانو  هادولت العملعکس کهدرصورتی ،جانبهیک هایتحریماعمال  ازجملهمتقابل 

 کینسبت به  یالمللبینمظهر وجدان  عنوانبهملل  مانسازیعمومیمجمع  خصوصاً ،یالمللبین
به  تواندمیباشد،  تیو گسترده حقوق بشر در آن وضع ینقض جد دیاز تائ یخاص، حاک تیوضع

متخذه با  هایتحریمکه  ستین نیا یگرفته شود. امروزه مسئله اصل دهیناد ایمالحظهقابل  میزان
کننده  میتحر یهادولت تیقصد و ن یبلکه دغدغه اصل ر؟یخ ایمجاز هستند  یحقوق بشر کردیرو

جامعه  نیادیو اصول متمرکز و بن هاارزش عنوانبهپاسداشت حقوق بشر  یدر راستا نیاست.بنابرا
 عنوانبهناقض حقوق بشر  یهادولت هیهوشمند عل یاسیو س یاقتصاد هایتحریماعمال  ،یالمللبین

اعمال » ،یبه اعتقاد برخ که ییرود تا جامیمشروع به شمار  یاقدام هزینهکمو  یرنظامیغ یراهکار
 (.(Cleveland, 2001: 53«است دهیارزش بدل گرد کیبه   یالمللبینعرف  هیاز زاو هاتحریم این

  مداخلهعدمو  یمل تیآن بر حاکم تأثیرو  سمیمقابله با ترور قصدبه یمداخله نظام -2-4
 سمیاز ترور یدیچهره جد ،یستیترور هایگروه ترینمخوف عنوانبهالقاعده و داعش  ظهور

 هایشبکهاز  یبه لطف برخوردار هاگروه نیرا آشکار ساخت. ا کمیو  ستیدر قرن ب یالمللبین
 خته،یو خشونت افسارگس یچابک ،یاتیتوان عمل شیافزا تیو در نها یاسیس یو حت یاقتصاد عیوس
. دندیبدل گرد هادولت یبرا رمتعارفیغ یدیو تهد غافلگیرکننده هایحوزه ترینمهماز  یکیبه 

 یبحبوحه برخ نیبازگشت. در ا یالمللبینبه کانون توجهات  گریبار د یالمللبین سمیترور روازاین
به  لخود با توس یاتیح یو به بهانه دفاع از منافع مل یستیترور داتی، با قصد مقابله با تهدهادولت

                                                           
 تیامن یشورا یمهایسازوکار ماشه در برجام، تحر کجانبهی یمتحده با اجرا االتیجمهور وقت ا سیدونالد ترامپ رئ.  1

برجام  رو   گرید یکه نه تنها با مخالفت اعضا ی( را بازگرداند، امر2010) 1929قطعنامه  یمهایتحر ژهیبه و ران،یا هیعل
در  ملل    کایآمر  شتریب  ینداشت و موجب انزوا  المللنیمنظر  حقوق  ب  زا  زین  یوجاهت  قانون  چیبه رو  شد،  بلکه ه

 .(Dehshiri, 2020: 15)متحد شد 
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و  هیافغانستان، سور رینظ ییدر کشورها یستیترور هایگروهتحت اشغال  اراضیدر  یمداخله نظام
 نیا تیعدم مشروع ایو  تیبردارند. عالوه بر مشروع انیرا از م داتیتهد نیاق، تالش نمودند تا اعر

از  یکی عنوانبه مداخلهعدمو  یمل تیحاکم یبرا ایمداخله نیاز چن یناش یامدهایپ مداخالت،
 نیاز ا یبرخ آنکه ویژهبهاست.   تیحائز اهم المللبیناصول در حقوق و روابط  ترینمحوری

 انجام گرفته است. جانبهیک طوربهمداخالت، بدون چراغ سبز سازمان ملل متحد و 
آن  یدولت مرکز هیعل هااعتراض گیریاوجو  هیدر سور یاسیس یهایبا آغاز ناآرام زمانهم

دولت »در خاک آن کشور فراهم شد. یستیترور هایگروهظهور  یبرا یمساعد نهیکشور، زم
 ایگسترهاستخدام  (2014خود )ژوئن عراق و شام موسوم به داعش از زمان اعالم خالفت  یاسالم

گسترش حمالت داعش که با  .(Zelin, 2015: 62)«د ظاهر شدنتوانم ازپیشبیش از افراد، عیوس
 یکشورها انیم نیدر ا».ختیرا برانگ یالمللبینجامعه  یبود، نگران توأم اریبس رحمیبیو  هاقساوت

 یمرزها سویآن ت،یبشر هیعل تیو جنا 1یجنگ تیمختلف جنا هایگونهشاهد  هیعراق و سور
و  پوریقل«)افزودمیآنها  یبه احساس ناامن هیعراق و سور یشهرها درپیپیخود بوده و سقوط 

 ژئوپلیتیک طیشرا نی. همچن(Gholipoor & Heshmatinezhad, 2018: 2)؛(2: 1396 نژاد،یحشمت
 نیدر ا گانیکشور موجبات دخالت همسا نیا لیاز زمان تشک یو استمرار منازعات مرز هیرسو

مداخالت محدود  نی. ا(Khodabakhshi, 2021: 11)؛(11: 1399 ؛یابخش)خد کشور را فراهم نمود
و  یستیترور داتیبه بهانه مقابله با تهد زین ایفرامنطقه هایقدرتنبود بلکه  ایمنطقه گرانیبه باز

به مداخله  میمداخله بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر، تصم زیخود و ن یاتیح یاز منافع مل انتیص
 جانبهیک طوربهمداخالت بدون مجوز سازمان ملل متحد و  نیو ا و عراق گرفتند هیوردر س ینظام

 یهادولت یارض تیمداخالت، نقض تمام گونهاین یفرارو یچالش اصل روازاینگرفت. صورت 
 ست.هادولت نیا یدر امور داخل مداخلهعدمانگاشتن اصل  دهیناد قتیو عراق و در حق هیسور
 یارض تینقض تمام یبرا یمجوز تواندمی یستیترور داتیمقابله با تهد ایکه آ نجاستیا الؤس

 یمداخالت نظام تیدر مشروع تأثیریبودن آن  الوقوعقریبو  داتیتهد ایبه شمار رود؟ آ هادولت
بود که به بهانه  ییاز کشورها یکی آمریکا متحدهایاالت ر؟یخ ای کندمی فایا المللبیناز منظر حقوق 

و  هیرا در سور یاگسترده ییگروه، حمالت هوا نیو نقض حقوق بشر توسط ا اعشمبارزه با د
 11 غانستان پس از حمالتدر اف آمریکا متحدهایاالت یبرخالف مداخله نظام عراق آغاز کرد.

 1368 هایقطعنامهمنشور ملل متحد و  51از ماده  تیامن یموسع شورا بر تفسیر یمتک»که  2سپتامبر
                                                           

1 . War Crims 
 سیداد و ژنرال کر انیدر افغانستان پا یساله نظام 20به حضور  کایمتحده امر االتیمقاله  ا نیدر زمان نگارش ا.  2

خاک افغانستان را ترک کرد و  2021اوت  30مصادف با  1400 وریشهر 8بود که در  ییکایامر ینظام نیآخر ویداناه
 ییکایامر یروهایو شتابزده ن یشدند. نحوه خروج فور ارجبطور کامل از افغانستان خ ییکایامر یروهاین بیترت نیبد

اوت و در مصاحبه با خبرنگاران  16در   کایامر یجمهور سیرئ دنیمواجه شد. جو با یاریاز افغانستان با انتقادات بس
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 «دیگرد سمیتعهد به مبارزه با ترور دهیا بیمنجر به تصو بود که سازمان ملل تیامن یشورا 1373و 
(Mohan, 2008: 211) فاقد  هیآن کشور در سور ید، مداخله نظامشومی یموجه تلق یاو مداخله

 استیس یو در راستا جانبهیک ایشیوهالزم و به  یبوده و در واقع بدون پشتوانه حقوق یژگیو نیچن
 ینوع 1373که معتقدند قطعنامه شماره  یبرخالف نظر برخ»گرفت.  مانجا سمیترور هیجنگ عل

  (.Byers, 2002: 401-3)«داردنامحدود  یصادر کرد که سرشت زوربهتوسل  یبرا اریاخت ضیتفو
به  لیجهت ن زوربهتوسل  یبرا یمجوز عام» تیامن ید که در آن قطعنامه  شورارسمیبه نظر 

 نهیخود در زم یدر درون مرزها بایستمی هادولتقرار نداده بلکه  هادولت اریاهداف خود در اخت
 ایشیوهقطعنامه را به  نیا هادولتکه  تیواقع نیاقدام کنند. ا یاعمال نیممانعت از چن منظوربه تیامن

: 1394 ،یآرانیطالب)«کندمی دینظر را تائ نی، اانددهنکر ریتفس شماردمیرا مجاز  زوربهکه توسل 
 یبرا یضرور هایگاممکلف به برداشتن  هادولتکه در آن همه  ،(Talebiarani, 2016: 126)؛(126

با دفاع مشروع  هیدر سور آمریکا یهستند. مداخله نظام یستیاز ارتکاب اقدامات ترور یریشگیپ
در  ورکش کی یاتیح یو در هنگام به خطر افتادن منافع مل یاستثنائ هایوضعیتکه در  دستانهپیش

 هیدر قض یدادگستر یالمللبین وانی. اگرچه دستیقابل انطباق ن زیشده ن زیتجو المللبینحقوق 
 1یاتیح یاز منافع مل تیحما یبرا یگفته است که مفهوم اقدامات ضرور درستیبه ینفت یسکوها

  2ژئوپلیتیک تیموقع کنید. لشومیشامل  زیبر استفاده از زور را ن یمطلق است و اقدامات مبتن
از مقر  یلومتریو عراق و فاصله هزاران ک هیسور یو نداشتن مرز مشترک با کشورها متحدهایاالت

 یمنافع مل یبرا الوقوعقریب دیامکان هرگونه تهد عمالًو عراق  هیداعش در سور هایتروریست
 کن. اگرچه ممکندمیآن کشور را سلب  یاسیو استقالل س یارض تیخاص تمام طوربهو  یاتیح

 نیدور از انتظار نبود و هم وستیسپتامبر به وقوع پ 11مشابه آنچه در  یاست گفته شود بروز حمالت
 قلمداد شود.  هیدر سور آمریکا یمداخله نظام یبرا یمسکمت تواندمی

 نیاست چرا که ا المللبیناصول مصرح در حقوق  یدر تضاد با برخ زین هیتوج نیا کهیدر حال
از  یبرا زوربهو توسل  داتیسطح تهد ییدر شناسا هادولتبازگذاشتن دست  یعنابه م تنهانهامر 

خواهد بود  زین یالمللبین تیو به خطر افتادن صلح و امن ومرجهرجبردن آن است بلکه منجر به  نیب
 زوربهتوسل  یبرا یمجوز عام زین تیامن یشورا 1373( 2001) که گفته شد قطعنامه گونههمانو 

                                                           
 تمل چگاهیسال حضور در افغانستان ه 20در طول  کایامر یاستراتژ» ضمن دفاع از عملکرد خود گفت: دیدر کاخ سف

در افغانستان مبارزه با  ییکایامر یروهاین تینبوده است بلکه مامور یمتحد و مرکز یدموکراس کی جادیا ای یساز
حضور  یدر مورد دستاوردها« از خاک افغانستان بوده است کایامر هیعل یستیاز حمالت ترور یریشگیو پ سمیترور
 است. انیدر جر یدار منهدا یمتحده در افغانستان بحث ها االتیا یمدت نظام یطوالن

1.  Vital National Interest 
2.  Geopolitics 
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 ستمیس تیو تقو یتیامن ریتداب شی، با افزازوربهتوسل  جایبهست تا هادولت فیو تکل هصادر نکرد
مداخله »گفت که  نیچن توانمی روازاینرا از درون بخشکانند.  یداتیتهد نیبروز چن شهیر یدفاع
آن دولت و نقض اصل  تیالزم و بدون رضا یفاقد پشتوانه حقوق هیدر سور متحدهایاالت ینظام
 ,Oluwasey & Chidozie)«ستین یقانون جهیآن کشور بوده و در نت یمل تیو حاکم مداخلهعدم

 هاینقضاز  یریو جلوگ یانسان تیحما منظوربه ،یاقدام نظام هیفرض میریبپذ نکهی. جز ا(1 :2020
در خصوص  شدستانهیبا اقدامات پ اسیدر ق یمناسب یحقوق هیفاحش حقوق بشر باشد که از توج

در  متحدهایاالت یاقدام نظام یاز ابعاد قانون نظرصرفبرخوردار است. اگرچه  سمیترور بامقابله 
به  وستنیو پ آمریکابا  هادولتاز  یتعداد ییخصوص همسو نیدر ا تینکته حائز اهم ه،یسور

از  هادولت قیدرک عم انگریداعش است که ب یستیبه گروه ترور ییحمله هوا یبرا یائتالف جهان
 جهیو در نت 1یالمللبین تیبشر، صلح و امن نیادیبر اصول بن یالمللبین سمیترور رانگریو داتیتهد

 هایارزشبه نفع  یمل تیو احترام به حاکم مداخلهعدم یسنت استیاز س هادولت نشینیعقب
 است. یالمللبینمشترک جامعه 

که در  یو منافع ژئوپلیتیک تیموقع لیبه دل ،یامهم منطقه گرانیباز عنوانبه زین هیو ترک رانیا
را در  مؤثرینمودند تا نقش  یخود سع کیمنافع استراتژ تیداشته و با هدف تثب هیارتباط با سور

 ادو کشور در خصوص مقابله ب انیم نظرهااختالفکنند. فارغ از  فایآن کشور ا یاوضاع جار
آن را  یکه اعضا دموکراتیک سوریه یروهایداعش، قدرت گرفتن ن خصوصاً یستیترور هایگروه
مشترک دو  هاینگرانیند شومی ینظام تیحما آمریکاو از جانب  دهندمی لیکردها تشک عمدتاً

کار  نیانجام ا رایهستند ز هیسور یدر مرزها رییکشورها مخالف هرگونه تغ نیا»کشور بوده است. 
 «اندمخالفکردها  یرسم یبا خودمختار شدتبه رانیو ا هیبه نفع کردها خواهد بود. ترک اابتد

(Balanche, 2018: 94.) هیدر سور یمداخالت نظام هیتوج یمسئوالن دو کشور برا یگفتمان محور 
آن کشورها عنوان شده است. اگرچه  یاتیح یو عراق فارغ از ابعاد و محدوده آن، دفاع از منافع مل

 ،یدفاع از منافع مل کیپراگمات کردیعالوه بر رو رانیا یاسالم یمسئوالن جمهور گفتماندر 
 هیمقامات بلندپا یمطرح شده است. اظهارات اصل زیدفاع از حرم ن کیدئولوژیو ا یگفتمان مذهب

 هیاستدالل بوده که اگر در سور نیبر ا یمبتن هیدر عراق و سور هاناآرامیبروز  یاز ابتدا رانیا
در علوم  یاهگذار نیاگرچه چن م،یبود در داخل خاک خود با داعش بجنگ میناچار خواه م،ینگنج
در توان دارد  کهیی حق دارد تا جا یو هر کشور ستیچندان ناشناخته ن  3المللبینو روابط  2یاسیس

 اند،را به حداقل برس یتیامن داتیخود بکشاند و تهد یاز مرزها دورتر یرا به مناطق یریصحنه درگ
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از منظر  تواندمیو عراق  هیسور جوارهم یکشورها یاز سو یاقدام نیچن ایکه آ نجاستیاما مسئله ا
 ر؟یخ ایباشد  هیقابل توج زین زوربهو عدم توسل  مداخلهعدمخاص اصول  طوربهو  للالمبینحقوق 

 یاتیح یملدر صورت تجاوز به منافع  یاست که هر کشور المللبیندر حقوق  یهیبد یامر نیا
دو اصل ضرورت و تناسب به دفاع مشروع متوسل  تیممکن با رعا قیخود حق دارد تا به هر طر

، خود جوارهمدولت  ینیدر قلمرو سرزم یستیترور هایگروهکه مبارزه با  نجاستیشود. اما نکته ا
حقوق  در یاقاعده چیکه ه گونههمانمحسوب شود.  یمداخله نظام یبرا یید مبناتوانمین نفسهفی

توان  تیبا تقو بایستمی هادولتقائل نشده است. بلکه  هادولت یبرا یاریاخت نیچن الملل،نیب
ممکن »را فراهم کنند.  یستیترور داتیمقابله با تهد یالزم برا نهیخود زم یداخل تیو امن یدفاع

ملل  نسازما تیامن یشورا گیریتصمیممنجر به  یجهان هایقدرت انیاجماع م ندهیاست در آ
 حلراه نیدر حال حاضر ما با چن کنیل ،شود سمیاجازه استفاده از زور جهت مبارزه با ترور منظوربه
 یهادولتهدف مشروع مورد استناد  تیبه سمت کفا مسئلهکل  روازاین میفاصله دار یاسیس

 . (Bannelier, 2016: 32)«کندمی رییآنها تغ یواقع تیگر و نمداخله
 نیدر ا کنندهتعیین یعامل تواندمی جوارهم یهادولت یاتیح یاز منافع مل دفاعد رسمیبه نظر 

 عنوانبهطرف  کیشهروندان از  اتیحق ح تأمینوجود ندارد که  یقلمداد شود. شک انیم
آن به شمار  تیو مسئول فیتکل نیتریاصل گریدولت و از طرف د کی یعنصر وجود ترینحیاتی

داعش در  خصوصاً یستیترور هایگروهتوسط  ختهیافسارگس.عمق قساوت و خشونت رودمی
ممنوعه  هایسالحبه  یابیدست میب تیو در نها ،یستیاقدامات ترور انیقربان یو عراق شمار باال هیسور
 دهندهنشان ،یستیترور هایگروه نیآن از طرف ا یاحتمالکارگیری بهو  ییایمیش تسلیحاتو  ینظام

 هایسازمان ر،یاخ انیدر سال نکهیا خصوصاً است.  جوارهم یکشورها یبرا داتیشدت تهد
 انددهنشان دا گناهبی انیرنظامیاز غ یادیخود را به کشتار تعداد ز لیبارها تما یالمللبین یستیترور

در  انیعیکشتار ش.1ابندیدست  ،ایهسته هایسالح ازجمله ،یکشتارجمع هایسالحبه  انددهیو کوش
در  یذائیا هایحرکتو  رانیا یاسالم یجمهور هیگروه عل نیا یعلن داتیو عراق و تهد هیسور

 تأکید.2کشور قلمداد شود نیا یو منافع مل تیامن هیعل یجد یدیتهد مثابهبه تواندمی رانیخاک ا
آنها با دولت تحت  جواریهممداخله کننده و  یهادولت ژئوپلیتیک ایمحرکهما بر  ازحدبیش

بودن آن  الوقوعقریبو  دیتهد زانیم م،یجهت است که معتقد نیاز ا ،یستیترور هایگروهاشغال 

                                                           
 2009( در اوتیردولتی)مخصوصا از جانب کنشگران غییدهایتهد نیمقابله با چن یها یناتو، باتوجه به دشوار.  1

 کرد. یزیطرح ر ییحمله ها نیو دفاع در برابر چن یکشتار جمع یاز اشاعه سالح ها یریشگیپ یبرا دیجد یراهبرد

Nato,(2009)"Nato Publishes New Policy to Combat Weapons of Mass Destruction proliferation 
نمونه  1396خرداد  17 خیدر تار رانیا یاسالم یجمهور انگذاریو حرم بن یاسالم یحمله داعش به مجلس شورا.  2

 بارز آن است.
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روشن است که  کامالً.دیبه شمار آ یمداخله نظام تیدر مشروع ایکنندهتعیینعامل مهم و  تواندمی
از  بارترزیانو  ترجدیبه بحران، به همان اندازه  ترنزدیک یهادولت یاتیح یمنافع مل دیتهد

و  هاابهام رغمعلیقرار دارند.  یریدورتر از صحنه درگ لومتریک اناست که هزار ییهادولت
قابل انطباق  تواندمیدست  نیاز ا یمداخالت رسدیبه نظر م شدستانه،یحمله پ رامونیپ نظرهااختالف

 کی، الوقوعقریباز حمله  یناش دیتهد کیبوده و مشروع شمرده شود.  شدستانهیبا دفاع مشروع پ
را  شدستانهیدفاع پ دیآیبه وجود م گریکشور د هیکشور عل کی هیکه از ناح ودخطر آشکار و موج

 هادولت تواندمی 51از ماده   1گسترده ریکه تفس انددهاز محققان استدالل کر یبرخ». کندمی هیتوج
فراتر از قلمرو خود تحت دفاع مشروع  یستیترور داتیبا تهد یقانون طوربهرا قادر سازد تا 

 . ( & 2018Zabib, Jalali :53) ؛(53: 1396 ب،یو زب یجالل«)مبارزه کنند  2شدستانهیپ
و نظر موافقان و منتقدان  هیدر سور یمداخالت نظام کیدئولوژیا هایدیدگاهفارغ از  یبه هر رو

 ناپذیریاجتناب دهید پدرسمیبه نظر  ،یمداخالت نینبودن چن ایبودن  یقانون نیو همچن نهیزم نیدر ا
مداخالت  یبرا یمانع عنوانبهکاستن از نقش مرزها  میآن هست گیریشکلشاهد  ریاخ انیالکه در س

متفاوت هنوز هم  هایواکنش دیاست. شا یالمللبین سمیجهت سرکوب و مبارزه با ترور ینظام
باشد، اما به نظر  یمداخله در جنگ داخل یعموم حقبه یالمللبینجامعه  لیعدم تما دهندهنشان

 نیوارد آوردن ضربات سنگ قصدبه نیدر ابعاد محدود و مع خصوصاًهدفمند  ینظام التحم رسدیم
دولت تحت اشغال  یتیبردن آنها با در نظر گرفتن مالحظات امن نیاز ب ایو  یستیترور هایگروهبه 

 لیبه دل کههنگامیآن دولت، در  یاقتصاد هایزیرساختخسارات به  رادیو بدون ا هاتروریست
 یهادولت یاتیمنافع ح الوقوعقریب یسازمان ملل خطر تیامن یتوسط شورا یعدم اقدام جد

هنجار  کی دیو شا یضرور یاستدالل حقوق کیبه  شدنتبدیلدر حال  کندمی دیرا تهد جوارهم
همچون تجاوز و  المللبینحقوق  میمفاه ایپاره تیماه رییکه منجر به تغ یاست. امر  3یالمللنیب

 تیجنا کی عنوانبه سمیآن تحول در عرصه مبارزه با ترور امدیاست.که پ دهیگرد زوربهعدم توسل 
 است. مداخلهعدمو اصل  هادولت  4یداخل تیصالح ازپیشبیش دیآن بر تحد تأثیرو  یالمللبین

 
 یریگجهینت

عنصر  تریناصلی و تریناساسی عنوانبههمچنان  تیحاکم یدارا یکشورها ستمیاواخر قرن ب تا
کشورها و  تیحاکم انیم یناسازگار قتیدر حق .شوندیمحسوب م یالمللبیننظام  دهندهتشکیل

 نیحقوق بشر در ا یحکومت هایمکانیسمصرف به  اتکایاز  یاز حقوق بشر، ناش یالمللبین تیحما
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مانع  تریناصلی عنوانبه یمل تیکاستن از نقش حاکم ینظام نیاست که در چن یهی.بداستدوره 
 یضرورت اساس کی تنهانهحقوق بشر  شدنجهانی ندیاستحاله آن در فرادر توسعه حقوق بشر و 

به خود گرفته است.  تیرنگ واقع کمیو  ستیمهم با ورود به قرن ب نیاست. ا یخیتار یبلکه رسالت
است  نیدوره ا نیحقوق بشر در ا یبارز هنجار یژگیکه و دهدمیمطالعه حاضر نشان  بندیجمع

کاستن از  یدستکم در تالش برا ایدر حال تحول و توسعه بوده و  هادولت تیکه فراتر از حاکم
 اندویژگیدو  ینوظهور حقوق بشر دارا یاند. هنجارهاگرفتهشکل یمل تیبه حاکم یوابستگ

اقتدارگرا  یهادولتکه  یبه نحو کنندیبازدارنده عمل م یهنجار یروین کی عنوانبه: آنکهنخست 
چرا  ستندیگسترده و فاحش حقوق شهروندان خود ن هاینقضهمچون گذشته به سهولت قادر به 

 یمل هایمکانیسممستقل از  ماهیتاًهنجارها  نی: اآنکه. دوم اندبیمناک هاییاقدام نیکه از عواقب چن
 یدر مقابل هرگونه اقدام ضرور یمانع اساس ،یمل تیکه با دور زدن حاکم یبه نحو اندیحقوق بشر

بدان معنا  نی. البته ااندتهبرداش انیحقوق بشر را از م یجد هاینقضاز  یریو جلوگ تیحما منظوربه
و  یبندی. واضح است که پاشودیواقع م یمل تیدر تعارض با حاکم لزوماًکه حقوق بشر  ستین

 یو هنجارها یمل تیحاکم انیه چالش مبروز هرگون نهیزم هادولتبشر توسط  نیادیحقوق بن تیرعا
 ،یافتهتوسعه یمعتقدند در کشورها یست که برخروازاینخواهد برد.  انیرا از م یحقوق بشر

 ژیو پرست یاز منافع مل ینفکیبلکه جز ال ستیآنها ن یدر تعارض با منافع مل تنهانهحقوق بشر  تیرعا
بشردوستانه  المللنیاز حقوق بشر و حقوق ب یبانیپشت سی. در سوئرودیآنها به شمار م یالمللنیب

 چیه تنهانهدر کانادا  یرحکومتیو غ یآزاد و مستقل خصوص هایرسانه شیافزا»اخالق است.  نیع
بلکه بر  کندینم قیآن کشور را مض تیحاکم رهیو دا ستیکشور ن نیا تیحاکم یبرا یدیتهد
  (.Zakerian, 2013: 47)؛(47: 1391 ان،یذاکر)«دیافزایآن کشور هم م مؤثر تیو حاکم اراقتد

نقض حقوق  ایگرفتن و  دهیبا ناد یمل تیکه حاکم شودیمطرح م یهنگام یچالش اصل یوانگه
 یهنجارها یتیوضع نی. در چنشودیحقوق بشر بدل م یمتناقض با هنجارها  یبشر خود به عامل

منجر شوند. در  شدهتعیینبه تحقق اهداف  یمل تید قادر باشند تا با دور زدن حاکمیحقوق بشر با
به  یکه عدم وابستگ یمل تینوظهور حقوق بشر نه تعارض با حاکم یمهم هنجارها یژگیو قتیحق

 ،یتحول نیچن امدیمورد نظر است. پ جیبه نتا یابیدست یبرا یحکومت هایمکانیسماز  ییآن و رها
مرتبط با نقض حقوق بشر است. اگرچه  هایوضعیتدر  مداخلهعدماصل  ازپیشبیش یناکارآمد

کماکان  ییهنجارها نیشدن چن یاتیشده و عمل یهنوز هم کنشگران مهم تلق هادولتکه  میریپذیم
 درستیبه یبرخ روازایناست و  المللبینمرکز ثقل نظام  عنوانبه هادولتوابسته به عزم و اراده 

حقوق  کنندگاننقض برعلیهشدت عمل  یابر یمجوز حالدرعینکه  ییهنجارها نیمعتقدند چن
بزرگ  هایقدرت یارزشمند برا ایبهانهابزار و   نفسهفیبشر خارج از چارچوب سازمان ملل هستند 

و در  ازاینپیش ،یموجه هایینگرانی نیچن رغمعلیتوجه داشت که  دیبا کنیند. لشومیمحسوب 
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 عنوانبه مداخلهعدمو اصل  یبه منافع مل هادولتامکان توسل  ،ینوظهور ینجارهاه نیفقدان چن
عمل  یمل تیسلطه و اقتدار حاکم یدر راستا هر چیزاز  شیو مطلوب آنان که پ یسنت یهنجارها

 بود.  اتریمه مراتببه ،نمودمی
اند رسمی ترا به اثبا یاصل هیفرض نیصورت گرفته در پژوهش حاضر، ا هایبررسیکه  میمعتقد
 هاییبخش، دستکم در هادولت یتیسپر حما عنوانبهخود را  یکارکرد سنت، مداخلهعدمکه اصل 

و فاحش شهروندان  یجد هاینقضدر قبال  یتیمسئول نیچن یفایبه ا لیما ایکه در آن دولت قادر 
تمدن  در یانقالب اخالق کی عنوانبهبتوان آن را  دیکه شا ی. امردهدمیاز دست  ست،یخود ن

است چرا که  یمل تیحاکم ینشانه کاهش هنجار وضوحبه یکردیرو نیآورد. چن حساببه یبشر
 ای رودیم نیشناخته شود از ب پذیریمسئولیت عنوانبه کههنگامی تیحاکم یاسیو س یمعنو تیاهم

 یاز سو جانبهیک یچندجانبه و حت یاقتصاد هایتحریمد. افزون بر آن، وضع شومی فیتضع
 صورتبهچنانچه  یحقوق بشر هایتحریمناقض حقوق بشر تحت عنوان  یهادولت برعلیه هادولت

 یادیتا حدود ز ردیخودکامه انجام گ هایحاکمیت یهوشمند و با هدف پاسخگو کردن ساختارها
مداخله  گر،ینوظهور د دهیمواجه نبوده است. پد یعموم یدستکم با نف ایقرار گرفته و  موردپذیرش

 هایگروهمقابله با  قصدبه هیهمسا یکشورها ینیدر قلمرو سرزم جوارهم یهادولت ینظام
به شمار  مداخلهعدماصل  تحدیدکننده یعوامل اصل گریداعش است که از د رینظ یستیترور

 قصدبه یدر صورت اجتناب از مداخله نظام باورند که نیکشورها بر ا نیا یاسی. مقامات سرودمی
گزاف  هایهزینهتحمل  ناگزیر بهآنان  ه،یهمسا یخاک کشورها در یستیترور هایگروهسرکوب 

که در منازعات مسلحانه  یدر خاک خود خواهند بود. امر هاگروه نیمقابله با ا یبرا یو ماد یانسان
 یساز میمعناست که قدرت تصم نیاظهارات بد گونهاین. دیو عراق به اثبات رس هیدر سور

 یدولت هایمکانیسمحقوق بشر به  یو وابستگ یافتهکاهش یادیز زانیبه م هادولت قیدوشرطبی
 در حال کاهش است. روزروزبه
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در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای  های اقتصادی (.  مشروعیت اعمال تحریم1392ا. ) د،یجاو .4
 .105-148(،  22)10 ،استیحقوق و س فصلنامهحقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟. 
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برون رفت از  یو راهکارها هیسور یاسیو س ینظام یبحران ها ی(. بررس1399ل. ) ،یخدابخش .5
 .45-62(،  69)1 ،یالمللفصلنامه مطالعات بین(. کردهایبحران )ابعاد و رو نیا

 یو اقتصاد یاسیس یامدهای(. پ1398م. ) ،یس.، قائد ان،یشیا.، کش ،یم.،  نقشبند ،یریدهش .6
فصلنامه . دنیبا یجمهور استیدر دوره ترامپ و آغاز ر رانیا یخروج آمریکا از برجام برا

 . 157-176(،  67)3  ،یالمللنیمطالعات ب
حقوق بشر.  یالمللبین یهاونیدر کنوانس لیمتحده و اسرائایاالت گاهی(. جا1377م. ) ان،یذاکر .7

 .21-35(، 1) ،ایفصلنامه مطالعات منطقه
 تهران: انتشارات جهان سیاست.بر حقوق بشر در اسالم.  ی(.  درآمد1399م. )  ان،یذاکر .8
 یاقتصاد یها میتحر تیبودن و مشروع یقانون ی(. بررس1393ک. )  ،یآبادبیق.،  غر  ،یزمان .9

 .93-129(، 72)20 ،ییقضا یحقوق هایهدگایفصلنامه دالملل. بر اساس حقوق بین جانبهیک
 ی.خرسند منش، تهران:یاهلل نژندبتی(. منشور سازمان ملل متحد. ترجمه هئ1393ب. ) ما،یز .10
 .انتشارات مخاطب . تهران:و استفاده از زور یهژمون(. 1394ر. ) ،یآران یطالب .11
از منظر حقوق  هیدر عراق و سور رانیمسلح ا یروهایحضور ن(. 1396ه. ) نژاد،یا.، حشمت پور،یقل .12

 .رانیا یاسالم یجمهور یروزنامه رسمتهران: . المللبین
 ی.خرسند . تهران:در جهان معاصر المللنیحقوق ب(. 1394م. )  ،یمحب .13
 .وهشتمستیچاپ ب زان،یم . تهران:یعموم المللنیمختصر حقوق ب(.  1397زاده، ر. ) یموس .14
. یزور در پرتو تحوالت جهانمداخله و توسل بهاصل عدم ی(. بررس1393ح.  )  ،یرفخرائیم .15

 .23-46(،  27)7  ،یاسیفصلنامه مطالعات س
 ی.خرسند . تهران:مسلحانه یهایریقانون جنگ و درگ(. 1392ح. ) ،یتوپچنواده .16
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