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 چكيده
بررسي تحـول مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه در روابـط       ،هدف اصلي اين نوشتار

باشد. مداخله بشردوستانه در  الملل مي هاي روابط بين گرفتن از تئوري الملل با كمك بين
ترين آزمايش براي جامعه مذكور است كـه بـر    سخت ،دهالمللي به مثابه قاع جامعه بين

ريـزي شـده اسـت. بـا      اساس اصول حاكميت، عدم مداخله و عدم استفاده از زور پايه
كشـي، شـكنجه و    گزيدن از نسـل  شدن مقوله حقوق بشر و توجه ويژه به دوري جهاني

ـ    ،دوسـتانه  اين اصل انسان ،ها تجاوز به حقوق اوليه انسان ت و عـدم  بـا اصـول حاكمي
با تحولي عميق در قبل و در عين حال، مفهوم مذكور پيدا كرده است.  ضمداخله تعار

نخسـت مفهـوم مداخلـه را در     مقالـه حاضـر،  رد روبرو شده است. در سبعد از جنگ 
سپس به تحـول مفهـومي مداخلـه     كنيم. ميو ليبراليسم بررسي  گرايي واقعهاي  تئوري

بـه عنـوان الگوهـاي هنجـاري، ارزشـي و قاعـده        ،يانگار بشردوستانه در تئوري سازه
تحـول مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه را در روابـط       ،پردازيم و در نهايت المللي مي بين
 دهيم. الملل به طور كلي مورد كندوكاو قرار مي بين
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 مقدمه
1Fوينسنت، آر،جي.

را » مداخلـه « ،المللي در تعريف كالسيك خود از عدم مداخله و نظم بين 1
  :كند اين گونه تعريف مي
در داخل كشور يـا گروهـي از    يوسيله كشور، گروهه فعاليت انجام شده ب«

امـور داخلـي كشـور     درالمللي كه با اسـتفاده از زور   بين و يا سازمانيكشورها 
نند. اين فعاليت داراي مراحل شروع و پايان است كه ساختار ك ديگر مداخله مي

لزوماً قانوني يـا  مذكور دهد. فعاليت  سلطه در كشور مورد نظر را هدف قرار مي
 )1(.»كند الملل را نقض مي اما الگوي سنتي روابط بين ،قانوني نيسترغي
هر گونه استفاده مداخله بشردوستانه در مفهوم كالسيك آن عبارت است از  ،از طرف ديگر

ت از جان و آزادي اتبـاع  يبه منظور حما ،از نيروي مسلح توسط يك دولت بر عليه دولت ديگر
مداخله بشردوستانه از حيـث   ،قادر به انجام اين كار نباشد. در واقع يادولت اخير كه خود مايل 

ـ  ؛گردد اشخاص مورد حمايت، انواع ديگري را نيز شامل مي ه اسـتفاده از  بدين معني كه هر گون
به منظور حمايت از جـان و آزادي اتبـاع خـود يـا      ،زور توسط يك دولت بر عليه دولت ديگر

اتباع دول ثالث در مقابل رفتار غيرانساني نيز تحت عنوان مداخله بشردوستانه مورد بحث قـرار  
 گرفته است.

بعـد از   دو دورة قبـل و  ،هـا  براي بررسي مشروعيت مداخله بشردوسـتانه يكجانبـه دولـت   
گيرد. در دورة قبل از منشور، يعني زمـاني كـه اسـتفاده از زور     متحد مد نظر قرار مي منشور ملل

هاي ايجادشده براي استفاده از زور نـاچيز بـود،    المللي منع شده بود و محدوديت در روابط بين
نشـور  ولـي دورة بعـد از م   پذيرفتنـد؛  مـي اكثر نويسندگان غربي اصـل مداخلـه بشردوسـتانه را    

عمال آن عليـه تماميـت ارضـي يـا اسـتقالل      تهرگونه تحديد به زور يا اس ،1945در  ،متحد ملل
منشور و يا در اجراي اقدامات قهري طبق  51طبق ماده  ،سياسي هر دولتي بجز در دفاع از خود

 ،ده اسـت. بنـابراين  شـ فصل هفتم منشور در موارد تهديد صلح، نقض صلح و عمل تجاوز منع 
 4بنـد  ديد يا توسل به زور، مندرج در هخله بشردوستانه صرفاً در تعارض با اصل منع تنهاد مدا

 )2(منشور است. 2
                                                                                                                                        
1. R.J. Nincent 
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ا تغيير مفهوم آن در بشدن حقوق بشر مواجه هستيم كه  المللي با بين ،دوره بعد از منشور در
 بخشـيدن بـه   بعضـي نويسـندگان بـراي مشـروعيت     ،در واقـع . همراه استالملل نيز  جامعه بين

بدين معنـا كـه    كنند؛ ناد ميمنشور است 51به ماده  ،متحد  مداخله بشردوستانه بر طبق منشور ملل
هر گاه اتباع يك دولت در خاك دولت ديگر در معرض تهديد، صدمه و رفتار غير انساني قرار 

رده اي به آن دولت تلقي كـ  تواند حمله به اتباع خود را، حمله گرفته باشند، دولت متبوع آنها مي
و در نتيجه از حق دفـاع از خـود برخـوردار شـود. بـديهي اسـت ادعـاي مشـروعيت مداخلـه          

در عين ه خواهد بود. كنند فقط محدود به دفاع ار اتباع دولت مداخله ،بشردوستانه در اين حالت
منشور، دفاع از خود فقط در برابر حمله مسلحانه عليه يك دولت يا  51طبق تصريح ماده  حال،

گفتمـان حـاكم بـر جامعـه      ،بـه هرحـال   )3(ت ديگر در برابر تجاوز قابل قبـول اسـت.  عبار هب
الملـل،   به دليـل سـاختار دوقطبـي نظـام بـين      ،رد و دوره پسامنشورسالملل در دوران جنگ  بين

گرفتن اصول حقوق بشر و مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه     محور و ناديده حاكي از گفتمان دولت
و ليبراليسـتي منطبـق اسـت و تنهـا بـا ورود بـه عصـر         گرايانه واقعي بوده است كه با ديدگاهها

مندشـدن   شدن حقوق بشر در دوران پسـا جنـگ سـرد و قاعـده     جهانيآن ع ه تبشدن و ب جهاني
مفهـوم مداخلـه    در آن رخ داده اسـت. يـر مفهـومي   يمفهوم مداخلـه بشردوسـتانه اسـت كـه تغ    

ـ از  ،بشردوستانه در دوران جنگ سـرد  كـه نهادهـاي    ،الملـل  اختار نظـام بـين  ك طـرف در سـ  ي
المللـي بـر امـر     نهادهـاي بـين  ، مده بود و از طرفي ديگرآگرفتار  گرفت، المللي را ناديده مي بين

شـدن حقـوق    بـا جهـاني   ،كردند.به عبارتي كيد ميأمداخله بشردوستانه در نقاط مختلف جهان ت
الملل شده است.  رزش در جامعه بيناو بشر، مفهوم مداخله بشردوستانه تبديل به قاعده، هنجار 

محـور در دوره بعـد از جنـگ سـرد      محوري جنگ سرد به گفتماني جامعـه  اين مفهوم از دولت
 داريـم سعي  ،مقالهدر اين انگاري مورد بررسي قرار گيرد.  تواند از منظر سازه كه مي ،تبديل شده

، ليبراليســتي و گرايــي واقــعســه رويكــرد منظــر تــا تحــول مفهــوم مداخلــه بشردوســتانه را از 
 .يمانگاري مورد كندوكاو قرار ده سازه
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 گرايي واقعمفهوم مداخله بشردوستانه در نظريه الف. 
اي در  محل تضاد و اختالفـات عمـده   ،تحت لواي دفاع از حقوق بشر ،مداخله بشردوستانه

در  ،ايـن اصـل   و يا سياسـتمداران اسـت.   هاالملل، كشور ميان بسياري از انديشمندان روابط بين
بـا اصـولي همچـون حاكميـت كشـورها، اسـتقالل سياسـي،         ،هاي مختلـف  تفسيرها و استدالل

معتقدنـد كـه كشـورها بـه داليـل       نايـ گرا واقـع  باشـد.  ، متناقض مـي بودن و منافع ملي گزينشي
كشـور   رهبران كشورها ـ مردان و زناني كـه بـه نـام    به نظر آنها،  .كنند بشردوستانه مداخله نمي

هاي دردمند  كنند ـ به لحاظ اخالقي اين حق را ندارند كه از طرف انسان  انديشند و عمل مي مي
امـور  « :كنـد  بيـان مـي  چنـين  گرايـان را   پارخ اصل بنيادين دولت دست به خونريزي بزنند. بيكو

شهروندان مسئوليت انحصاري دولت آنهاست و سرنوشت آنها فقط به دولت خودشان مربـوط  
حتـي اگـر قـادر باشـند اوضـاع       ؛اخالقي مبني بر مداخله ندارند  گان هيچ وظيفهبيگان». شود مي

عليه مداخله  گرايانه واقعكشور مورد نظر را بهبود بخشند و مانع از كشتارها شوند. اين استدالل 
استوار است كه مداخله نبايد به عنوان يك استثنا در قبال اصـل عـدم   قاعده بر اين  ،بشردوستانه

استفاده خواهـد شـد و ايـن معضـلي      زيرا اين امر منجر به سوء ؛ز زور مشروعيت يابداستفاده ا
2Fاست كه توماس فرانك و نايجل رادلي

اصـل ممنوعيـت   كه اند. آنها معتقدند  به آن اشاره كرده 1
در برابر كشورهايي كه به نام دفاع از خود و  ،ماده منشور سازمان ملل 4طبق بند  ،توسل به زور
پـذير اسـت.    شـوند، آسـيب   حق قانوني براي مداخله بشردوستانه به آن متوسل مي بدون داشتن
نمايد چنـين اسـتدالل كننـد كـه مداخلـه بشردوسـتانه        برخي را ترغيب مي ،استفاده مشكل سوء

ها  گرا واقع ،به طور كلي )4(سالحي خواهد بود كه قوي از آن عليه ضعيف استفاده خواهد كرد.
ورها هميشه اصول مداخلـه بشردوسـتانه را بـه طـور گزينشـي اعمـال       كنند كه كش استدالل مي

خـود صـورت   منـافع ملـي    برپايـه  بلكـه  ،براي مردمـان دربنـد  نه خله آنها اچرا كه مد ؛كنند مي
بلكه حـاكي از   ،هاي بشردوستانه انگيزه دليلها مداخله ناتو در كوزوو را نه به  گرا واقع  .گيرد مي

چرا اين سازمان هيچ اقـدامي بـراي   كه كنند  ميين پرسش را مطرح اآنها  .دانند گري مي گزينش
ايـن اسـتدالل    ؟هـا و مـردم تيمـور شـرقي نكـرد      بهبود وضعيت اسفناك كردهاي تركيه، چچن

حاكي از استحاله نقش دولت در كنترل بحران، نقض حاكميت و اسـتقالل    يبا بدبين گرايان واقع
                                                                                                                                        
1. Thomas Frank and Nigel Rodly 
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تفسـير   ،گرايـان  دوستانه در جهت منـافع ملـي مداخلـه   استفاده از مداخله بشر دولت ملي و سوء
 )5(شود. مي

در واقـع بـه عنصـر عقالنيـت،      ،بـر نفـي مداخلـه بشردوسـتانه     گرايـان  واقعاستدالل ديگر 
ـ  گردد. آنها معتقدند كه منافع ملـي در صـورتي مـي    بر مي گري و اصل سود و زيان محاسبه  دتوان

مداخلــه  ،بنــابراين .وجيــه آن عقالنــي باشــدد كــه منــابع آن موجــود و تبــيا حفــظ ياگســترش 
بـا ريخـتن خـون سـربازان كشـور خـويش        ،بشردوستانه براي حفـظ مردمـان سـاير كشـورها    

كننـد و   مـي ه راشـا آمريكا و انگلستان عليه عـراق   2003پذير نيست. آنها به جنگ مارس  توجيه
داشته باشد و اين جنـگ   تواند پيامدهاي بلندمدتي براي منافع ملي معتقدند كه اين مداخله نمي

دليـل حمايـت رژيـم صـدام از القاعـده و تـالش بـراي        بـه  نه براي مداخله بشردوستانه بلكـه  
 )6(اي صورت گرفته است كه آن هم قابل توجيه نيست. يابي به سالح هسته دست

هـاي   بايستي جنبـه  ،گرايان واقعمنزلت مداخله بشردوستانه نزد  در خصوص ،در ادامه بحث
ر بحث در ارتباط با مفهوم مداخله بشر دوستانه را متـذكر شـويم. نگـرش منفـي بـه      نظري ديگ
گرائي،  گرائي است. در واقع ت شر بشر، اساس و معيار استدالل نظريه واقعنكيد بر طيأانسان و ت

گرائـي سياسـي    برداشت از سرشت بشر، نقش كليدي دارد تا آن حد كه گفته شده اصوالً واقـع 
 )7(واقعي به سرشت بشر، ناممكن است.بدون نگرش دروني 

كيد كرده و برآنند كه بـراي نيـل بـه    أر ابعاد پست رفتار انساني تبگرايان  واقع بر اين اساس،
برخي ايـن گفتـه   هاي احتمالي از خود محافظت نمود.  بايد در برابر شرارت ،كاميابي و موفقيت

 :كه كنند را به ماكياولي منسوب مي
يك سرشت بودند، اين اندرز بيهوده بود، ولـي از آنجـا    اگر همه انسانها از«

اند و به عهد خود با شما وفا نخواهند كرد، پس شما هم به  كه انسانها بدسرشت
حفظ عهد خود با آنها مقيد نباشيد. هر كس بخواهد در همه حال خوب باشـد،  

ي در ميان همه ناخوبان، سرنوشتي جز ناكامي نخواهد داشت. بنـابراين شـهريار  
نبـودن را بيـاموزد و    هاي خوب كه بخواهد شهرياري را از كف ندهد بايد شيوه

هر جا كه نياز باشد بكار ببرد. شهريار براي پاسداري از دولـت خـود چـه بسـا     
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دوسـتي و دينـداري را زيـر پـا      پيمـايي، نيكوكـاري، مـردم    ناگزير است درسـت 
 )8(»نهد.

اق فراموشي حموضوع حقوق انساني را به متا حد زيادي  ،گرائي سياسي واقعبه اين نگرش 
اشته است. يكي ديگر ذي براي بحث در مورد حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه نگيسپرده و جا

 اسـت گرائي، در چارچوب واقعيت تام واحدهاي سياسي ـ ملي، سـازوكاري    واقع هاي مؤلفهاز 
طلبـي   ه قـدرت منا تا حدي از دايتوان تمايل طبيعي بشر به منازعه را كم كرد  ميپرتو آن در كه 

كـن   جويي و جنگ را بـه طـور كلـي از ميـان برداشـت و ريشـه       كاست و نه اينكه پديده ستيزه
ـ   ،از اين حيـث  )9(كرد. هـاي تشـنه قـدرت     انسـان  زو دسـتاويز گـروه كـوچكي ا    رازدولـت اب

 )10(است.
بـه  و بـا اسـناد    ننـد دا مـي  ضجهان را متشكل از منافع متعـار  ،گرايان واقع، به عبارت ديگر

منافع و آمال كشورها، همچون افـراد   ،المللي ها بر اين تصورند كه در سطح بين شخصيت دولت
هـاي   كـه از نظـر او از گذشـته    ،در تعارضند. مورگنتا سرشت پايـدار بشـر را   ،در جامعة داخلي

رد، عامـل  هاي ذاتي آن وجـود نـدا   فرقي نكرده و امكان از بين رفتن ويژگيتا به امروز تاريخي 
اسـي  يدر مقو آنچـه افـراد    ،ند. از ايـن ديـدگاه  دا الملل مي مؤثر در توضيح و تبيين سياست بين

يابي به آن هستند، مثل ثروت، اعتبار و البته قدرت، نه به قدري  در پس دست ،ها تر دولت وسيع
 ،رف ديگـر تواند تا اين حد وجود داشته باشد. از طـ  را راضي سازد و نه مي هوجود دارد كه هم

شود. مورگنتـا   كيد ميأت» سياست قدرت«اي همچون  كننده گرائي، بر سازوكار تنظيم از منظر واقع
احب نام سياست قـدرت اسـت، عقيـده    صمشهور و   كننده گرا و توصيه پردازان واقع كه از نظريه

يعـي  طلبي امري است طب دارد كه تمام رفتارها و اعمال بشر از قدرت سرچشمه گرفته و قدرت
نفـع شخصـي و    ،ناپذير است. از طـرف ديگـر   كردن و اصالح كن و ذاتي بشر كه غير قابل ريشه

در ايـن گسـتره، كشـورها     .سـت هاي جهان سياست ا تالش براي اعمال و ازدياد آن از واقعيت
هـا،   اعمال و افزايش قدرت بوده و منافع ملي خود را باالتر از همه ايـده  ،هميشه درصدد كسب

 )11(.دهند ميالملل قرار  قي و حقوق بيناصولي اخال
گواهي بر اين مدعا باشد كه اين مشـي فكـري    ،گرايان شايد نفي اصول اخالقي توسط واقع

گرايـي سياسـي،    . از ديدگاه واقـع گراست تقليلكامالً  ،در مورد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
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مردان در نوعي  ه كار بست. دولتتوان در مورد اقدامات سياسي ب اصول انتزاعي اخالقي را نمي
هاي حقـوقي   نظامبا ر، دفقدان نهادهاي سياسي مقت دليله ند كه بكن المللي عمل مي از محيط بين

 ،كنـان  اسـت. بـه گفتـه جـورج    متفاوت هر كشور داخلي شدة محيط  و معيارهاي عموماً پذيرفته
ز جامعـه، در مقابـل منـافع    نمايندگي ا بهحكومت  .حكومت نماينده و كارگزار است نه كارفرما

حاكم  هتك عناصر آن جامع هايي اخالقي كه ممكن است بر تك ملي تعهد دارد و در قبال سائقه
هـاي اخالقـي كـه در مـورد      توان تابع داوري رفتار حكومت را نمي ،از نظر وي .ايستد مي ،باشد

 ؛تكامـل نفـس فـرد    اخالقيات به عنوان كانالي به سـوي  .گيرد، دانست رفتار انساني صورت مي
ـ   و ؛اي مربوط به وجدان ملت لهأاخالق در روش حكومتي به عنوان مس بنيـان   ه مثابـه اخـالق ب

ـ    ،شـود  تأييد مي ،آميز فضائل مدني و شرط الزم براي دموكراسي موفقيت عنـوان  ه امـا اخـالق ب
و مقايسة رفتـار  گيري  عنوان مالك اندازهه ها و باالتر از آن ب معيار عامي براي تعيين رفتار دولت

هـا تنهـا در    معتقدنـد روابـط دولـت    گرايـان  واقـع . در كل ، قابل تأييد نيستهاي مختلف دولت
تـوان   كند به اين معنا كه هرگز نمـي  چارچوب قدرت بوده و اخالق هيچ نقشي در آن ايفاء نمي

نتقاد قرار داد بودن اقداماتشان مورد ا به علت غيرقانوني ،اي مشروع و قانوني به گونهها را  دولت
 .)12(ها براي رفتارشان نيازمند هيچ توجيه اخالقي نيستند يا محكوم كرد. دولت

زنـي منـافع    هاي داراي حاكميت كه با جنگ و چانـه  فردريك شومان با تأكيد بر نقش دولت
ناميـده و تنهـا سياسـت    » طرحـي بـراي هـرج و مـرج    «كنند، نظام رفتاري را  خود را تعقيب مي

ل توجيه اين نظام را حفظ و توسعه قدرت ملـي تلقـي كـرده و اصـول اخالقـي را      منطقي و قاب
3Fاخالقي نظام پيش ،المللي بنابراين، نظام بين )13(داند. چيزي جز تبليغات نمي

است. ايـن منظـر    1
جائي را براي مفهوم مداخله بشردوسـتانه و منزلـت آن    ،گرائي در خصوص اصول اخالقي واقع

در مقـام اعمـال    تواند مياقتدار عاليه و حاكميت دولت معتقد است تنها  چرا كه ؛شود قائل نمي
كيـد بـر تمـايز    أبا ت ،. در اين نظريهقرار گيرد حكومت مستقل و انحصاري در چارچوب مرزها

ن حوزه عمل داخل و خارج (جداي سياسـت داخلـي از سياسـت خـارجي) تمايـل      ياماهوي م
اجتماعي داخلي بر ماهيـت مسـائل و امنيـت در     -سي شديد به ناديده انگاشتن آثار شرايط سيا

ـ     روابط بين عنـوان  ه الملل وجود دارد. از اين ديدگاه، شرايط عيني قدرت اقتصـادي و نظـامي ب

                                                                                                                                        
1. pre-moral 
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بـر ايـدئولوژي، اعتقـادات و رهبـري اولويـت       ،الملل ثر و در امور تاريخ روابط بينؤنيروهاي م
 )14( دارند.

بـر اصـول ذهنـي اخالقـي ماننـد حقـوق بشـر و مداخلـه         تواند در برا اين شرايط عيني نمي
گرائـي   اگرچـه در چـارچوب واقـع    گرايـان  واقـع  ،بشردوستانه ناديده گرفته شود. به طور كلـي 
 ،المللـي  كـه در صـحنه بـين    در اين عقيده مشتركندكالسيك اختالف نظر دارند، اما در مجموع 

اغلب براي تنظيم روابط بـر مبنـاي    كههاست  دولت بازيگر اصلي است و زور در اختيار دولت
ام مبنـائي بـراي   دهاي انساني، الگوي اقـ  ساير ارزشبنابراين، گيرد.  قدرت مورد استفاده قرار مي

والتزي در مورد  گرايي واقعحتي در نو گرايانه واقعاين رويكرد  )15(شوند. ارزيابي آن تلقي نمي
، »انسان، دولـت و جنـگ  «التز در كتاب مداخله بشردوستانه و حقوق بشر كامالً مشهود است. و

به سه سطح تبيين يا بـه بيـان او بـه سـه      ،الملل كه تالشي بود براي توضيح جنگ در روابط بين
4Fتصوير

كه ريشه جنگ را در سرشت  ،ا تصوير اوليكند  كه عبارتند از سرشت انسان  اشاره مي 1
كـه جنـگ را بـر     ،دومصـوير  دولت يا ت كند. هاي خاصي جستجو مي طلب انسان يا انسان جنگ

ـ ن هاي خاص سياسي تبيين مي ها و رژيم هاي خاص با ايدئولوژي طلبي دولت اساس جنگ  ؛دماي
نظـام   م حـاكم بـر  كه وقوع جنگ را بر مبناي آنارشيس ،الملل يا تصوير سوم و ساختار نظام بين

ارد. او دولت را كنشگري انگارانه از دولت نيز د كند. والتز عمالً برداشتي شي الملل تعيين مي بين
كند. او در مـورد   است كه خود والتز آن را تعريف مي حسابگريبيند كه تابع منطق  يكپارچه مي

گويـد كـه    اند و نه عيني ـ چنان سخن مـي   انتزاعي -كه در واقع موجوديت سياسي  –ها  دولت
شده  نيت ابزاري تعريفاند كه در برابر شرايط ساختاري و بر اساس عقال گوئي آنها افراد انساني

فرض تفسيري شبيه مورگنتاست كـه والتـز آن را    پيش نوعيكنند. نظريه والتز مبتني بر  عمل مي
ـ لـ الم كند و آن عبارت اسـت از تفسـير سياسـت بـين     پنهان مي عنـوان سياسـت قـدرت و    ه ل ب

ل را بـه  الملـ  ها در نظـام بـين   ضرورت. بر همين مبناست كه والتز نظم سلسله مراتبي توانمندي
  )16(دهد. شكل توزيع دو قطبي قدرت ترجيح مي

                                                                                                                                        
1 . image 
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الملـل از سـال    در نظـم حقـوقي بـين    ، نوعي انقالبمفهوم حقوق بشردوستانه ،به هر حال
كه بر مبناي  1945نظم حقوقي پيش از  ،پيش از هر چيز ،انقالب فوق شود. محسوب مي 1945

 . دكترين عدم مداخله بود را به چالش كشيد
ابرقدرت، حقوق بشر در عرصه  و فضاي رقابتي شديد بين دول وجود جنگ سرد اما به دلي

هـاي   الملل مسكوت ماند و به رغم صدور اعالميه جهاني حقـوق بشـر، تشـكيل كميسـيون     بين
ها بـروز چنـداني نيافـت، تـا      هاي جهاني، در رفتار دولت نامه مختلف سياسي، اجتماعي و پيمان

شدن، حقوق بشر بـيش از   طبي و ظهور عوامل ديگر مثل جهانياينكه پس از فروپاشي نظام دوق
 پيش مورد توجه قرار گرفت و به چالش با اصل عدم مداخله پرداخت.

دكترين حقوق بشردوستانه ازمنافع افراد و گروها به جاي منافع دولت ها حمايـت  در واقع، 
 گرايـي  واقـع . بـر طبـق   )17(قـرار گيـرد   گرايـان   واقـع تواند مورد توجه  نميرو  و از اين كند مي

 ،توان اينگونه استنباط كرد كه مداخله بشردوسـتانه و حقـوق بشـر    مي ،گرايي واقعكالسيك و نو
اق حـ كـامالً بـه م   ،و موضـوعات اخالقـي و انسـاني    شـته نداموضـوعيت  رد كبراي اين دو روي

الً رهيافـت حـاكم بـر مداخلـه بشردوسـتانه، كـام       ،فراموشي رفته است. در دوران جنـگ سـرد  
دور از عنصر حقوق بشري بوده است. اين مفهوم نه از پويائي الزم برخـوردار  ه و ب گرايانه واقع

ايـن   ،حتي در ديپلماسي حقوق بشر دوران جنـگ سـرد   رخ داده است.بوده و نه تحولي در آن 
 ،از طرف ديگر .رفت تا دعوايي براي حقوق بشر كار ميه جهت اهداف سياسي بدر مهم اغلب 

موضـوعات نقـض    ،حفظ وضع موجود بر سر دو راهي بود. بدين ترتيب برايشر غالباً حقوق ب
بودن ايـدئولوژي و رقابـت    دليل حاكمه ب ،مثالً در فلسطين، ويتنام و اروپاي شرقي ،حقوق بشر

زاري و تقليل موضوعاتي همچون مداخلـه بشردوسـتانه   ببا نگاهي ا ،قدرت در سياست خارجي
 )18(د.ش ميهمراه 
 

 ليبراليسم نظريهمفهوم مداخله بشردوستانه در ب. 
شـود و   جايگـاهي را بـراي مداخلـه بشردوسـتانه قائـل نمـي       گرايانـه  واقعاگر چه رويكرد 

 ،مفهوم مداخله بشردوستانه را مشـخص سـاخت   فوق تحولتوان به خوبي از  بين رويكرد  نمي
حقـوق بشردوسـتانه و    ،شـر با استفاده از رويكرد  ليبراليستي، منزلـت حقـوق ب   ،در عوضولي 
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هـا حقـوق    توان از زواياي گوناگون بررسي كرد. ليبـرال  تحول مفهوم مداخله بشردوستانه را مي
المللـي بـه    هاي نوين روابط بـين  بلكه آن را به عنوان مكانيزم ،دانند اي نمي را نه تنها حاشيه بشر

ثير خـود را بـر تغييـر    أتـ ري استانداردهاي حقوق بشه زآورند. آنها معتقدند كه امرو حساب مي
5Fفورسايت دها و مداخالت بشردوستانه نهاده است. ديوي رژيم

معتقـد اسـت كـه بايسـتي فهـم       1
المللي به مثابـه پـارادايم تلقـي     هاي بين مرتبط با حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را در نگرش

دفاع از  را شرباز حقوق ها دفاع  ليبرال )19(.كردحقوق بشر اجتناب  دنرانحاشيه به نمود و از 
دانند. فرضيه ليبراليسم مدرن در مـورد حقـوق بشـر از زبـان پيچيـده       ها مي حقوق طبيعي انسان

كـه   ،گرايان واقعنها برخالف . آبه دوران مدرن منتقل گرديد ،تفكر قرون وسطائي درباره حقوق
ملت اساساً منشأ «د كه دانستند، معتقد بودن دور از عنصر انساني ميه حاكميت را امري قوي و ب

 ،المللي در قرن نـوزدهم و بيسـتم   دوستي و تدوين معيارهاي بين فلسفه همنوع .»حاكميت است
بـه  كـه  هاي بزرگ پذيرفتند  قدرت ،1815اين موضوعات را برجسته نمود. در كنگره وين سال 

ه را منسوخ تجارت برد ،1890كنوانسيون بروكسل در سال  ،تجارت برده پايان دهند و سرانجام
غيرقانوني اعالم  ،1926در سال  ،داري وسيله كنوانسيون بردهه داري رسماً ب برده نهايت،كرد. در 

 ،1926و كنوانسـيون ژنـو مصـوب سـال      1907گرديد. هدف كنوانسيون الهـه مصـوب سـال    
هـا بـراي توسـعه     تمايل لبيـرال  ،ها بود. در كل واردكردن مالحظات بشردوستانه به حوزه جنگ

هاي نيمه دوم قرن  به يكي از ويژگي ،تر جويانه كرات خود درباره حقوق بشر با جهتي مداخلهتف
كه هيچ كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتـار   شده اين اصل پذيرفته ،بيستم تبديل شد. امروزه

اعالميه جهاني حقوق بشـر،   5هاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد. (ماده  يا مجازات
مـاده كنوانسـيون    2كنوانسـيون اروپـائي و بنـد     3مشاق حقوق مـدني و سياسـي، مـاده     7ماده 

 ي).يمريكاآ
الملـل   در بخشـي از حقـوق بـين   ، د كه در حال حاضـر آي ب مياحسبه اين اصل، مصونيتي 

 :مداخله بشردوستانه عبارتند از هاي گزاره ،نظريه ليبراليسمدر  .ي تثبت شده استبعرفي به خو
مردمـان غـرب را    ،هـا  ها از درد و رنج انسان تصاوير رسانه ،دوره پس ازجنگ سرد رد يك.

  .واداشت رهبران خود را براي مداخله بشردوستانه زير فشار بگذارند
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آورد كه بـر اسـاس    مداخله بشردوستانه بيشترين مشروعيت خود را زماني به دست مي دو.
 شوراي امنيت انجام گيرد.مفاد فصل هفتم منشور سازمان ملل و با تصويب 

 .ها، ابزارها و نتايج تعيين كرد ها را بايد بر اساس انگيزه بودن مداخله بشردوستانه سه.

مدت (نجـات   نتايج بشردوستانه بايد با توجه به فرايند مستمري كه شامل نتايج كوتاه چهار.
 )20(بررسي نمود. شود، افراد از رنج) تا بلندمدت و پرداختن به علل اصل درد و رنج افراد مي

لي بـول در  دهـاي هـ   كنند كه بيشتر شبيه بحث ها از نظم در سياست امروزي دفاع مي ليبرال
عنـوان  ه ب ،ها ها و نظم موجود ميان دولت آنها از نظم موجود درون دولت .مكتب انگليسي است

 نمايند. توانند حقوق بشر را گسترش دهند، دفاع مي عناصري كه مي
دولتـي اخـالق توجـه     ها بـه رويكـرد درون   توانيم بگوئيم كه ليبرال ن رويكرد، ميبا اتخاذ اي

المللـي در   اي از رويكـرد هنجـاري بـين    هـا داراي درجـه   ليبـرال  ن ديگـر، ايـ به ب .اي دارند ويژه
روابـط  و هـا   روابـط اخالقـي درون دولـت    .خصوص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند

هـايي كـه از    شوند. حتي ليبـرال  هاي مشي ليبرالي محسوب مي از شاخص ،ها اخالقي بين دولت
معتقدند كه راههـاي بسـيار عمـومي بـراي توصـيف       ،كنند المللي حقوق بشر دفاع مي رژيم بين

مللـي بـر پايـه    لا هاي روابـط بـين   قواعد و رژيم والمللي به طور اخالقي وجود دارد  طبيعت بين
اعتمـادي و   از بـي  ،گرايـان  واقعبر خالف  نابراين، آنهاب .ها و تصميمات مبتني هستند كنوانسيون

كـه بـه شـدت     ،گرايـان  واقـع هـا بـه جـاي     آورند. ليبـرال  عدم همكاري كمتر سخن به ميان مي
محور هستند، مداخله بشردوستانه را به سطح افراد جامعه و پذيرفتن قواعد و حقوق آنها  دولت

اجتماع خوب  پردازشالملل و  كردن روابط بين اليزهدنبال ليبره همگي ب آنها )20(دهند. تقليل مي
دنبال ه ها ب ليبرال ،»الملل حقوق بشر در روابط بين«در كتاب  ،سبنا به قول ديويد فورست هستند.

هستند كه مبتني بر عدم مداخله، امنيـت و   گرايي واقع نواردكردن ليبراليزم و حقوق بشر به جها
 1945از هاي غيردولتي بعد  الملل و افزايش نقش سازمان نبي طكردن رواب باشد. غربي قدرت مي

مـا شـاهد    ،بـه گفتـه وي  يابد.  و بعد از اعالميه جهاني حقوق بشر، در همين چارچوب معنا مي
شدن ليبراليزم و مداخله نرم با جنبه حقـوق بشـر غربـي و ورود آن بـه گفتمـان روابـط        جهاني

دانند كـه مداخلـه    الملل مي كردن حوزه روابط بين ا غربيها پايان تاريخ ر الملل هستيم. ليبرال بين
جامعة جهاني پس از جنگ سرد است. ابزارهـاي   جمله مهمترين تحوالت آن دربشردوستانه از 
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هـاي مداخلـه بشردوسـتانه از     از جنبـه  ،هـا  سياسي، ديپلماتيك، نظامي و اقتصادي مانند تحـريم 
ها رخنـه كـرده و مرزهـاي ملـي را در برابـر       لتحاكميت دو درهاست كه بايستي  ديدگاه ليبرال

   )22(شدن حقوق بشر به استحاله برد. جهاني
 

 ها و مداخله بشردوستانه بعد از جنگ سرد ليبرالج. 
 ،بازداشـت  مـؤثر نقش ايفاي عالوه بر آنكه سازمان ملل را از  ،گرايي واقعشدن مكتب  حاكم
تـر از   ها بـه مراتـب گسـترده    دولت» خليصالحيت دا«هم در پي داشت كه حوزه  را اين نتيجه

سازمان ملل معياري روشن براي تشـخيص اينكـه    ،در واقع .شدآنها المللي  حوزه صالحيت بين
المللـي   هاي بين ها و چه چيزي در حوزه صالحيت سازمان چه چيزي در حوزه صالحيت دولت

معدودي كه آن هم ناشـي  سازمان بجز موارد  اين ،در نتيجه .بود مشخص نكردهگيرند،  قرار مي
نتوانست آنچنان كـه بايـد در زمينـه     ،از عدم اصطكاك منافع و هماهنگي بين دو ابر قدرت بود

 وشـدن   ورود بـه عصـر جهـاني    بـا  در عـين حـال،  نقش بپردازد. ايفاي مداخله بشردوستانه به 
 ،المللـي  تحوالت حادث در عرصه تكنولوژي و ارتباطات و ورود بازيگران جديد به عرصه بين

 مفهوم مداخله بشردوستانه رنگ و بوي ديگري به خود گرفت.
بـا   ،آن دورهدر  .گـردد  برمـي  1980و دهـه   1970آغاز اين چالش بيشـتر بـه اواسـط دهـه     

هاي قدرت در ويتنام و ظهور ژاپن و اروپاي غربي بـه مثابـه دو قـدرت     شكست نسبي سياست
ليسم با عنوان ليبراليسـم بـا اشـكالي از نظريـات     آ اقتصادي و فروپاشي سازمان برتن وودز، ايده

المللي و نهـادگرائي ليبـرال و نئـوليبرال     هاي بين كاركردگرايي، نوكاركردگرائي، همگرايي، رژيم
كه كامالً در چارچوب  ،ها را به مبارزه طلبيد. مجموعة اين نظريه گرايي واقعوارد صحنه شده و 

شـدن   ع تحوالت در عرصه حاكميت در اروپا و نيز مطرحبا وقو ،گيرند مكتب ليبراليسم قرار مي
بـه چـالش بـا    هاي دولتـي و غيردولتـي،    بازيگران جديد ملي و فراملي و نقش گسترده سازمان

ـ  ،بعد از جنگ سرد ،به هر حال )23(.گرايي برخاستند واقع ويـژه در حـوزه   ه ليبراليزم توانست ب
چـرا   ؛داشته باشد گرايي واقعسبت به رويكرد دست برتر را ن ،حقوق بشر و مداخله بشردوستانه

بسـياري از مسـائلي كـه سـابقاً در      ،المللـي  ع از صلح و امنيت بـين سمو عبيركه سازمان ملل با ت
و در گرائي خـود قـرار داد    مداخلهحوزه ها قرار داشتند را در شمول  حيطه حاكميت ملي دولت
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از  ،ايـن مسـائل و موضـوعات    .سـاخت  مواجـه نظر ها را با تجديد  حاكميت ملي دولت ،نتيجه
حقوق بشر و مسائل مربوط به محيط زيست گرفتـه تـا تروريسـم و كنتـرل تسـليحات كشـتار       

گـراي سـازمان ملـل پـس از تغييـر نظـم از        مداخلـه نقش دليل اصلي گسترش  همگي ،جمعي
ر عرصـه  هاي داخلي پس از جنگ سرد د باشد. چالش جنگ و ناامني وستفاليا به فرا وستفاليا مي

كيـد بـر   أت ،محـور از سـوي طيفـي از نظريـات نئوليبراليسـتي      دولـت  گرايـي  واقعچالش  ،عمل
 ،نظـري   ثر در عرصـة ؤالمللـي مـ   هاي بـين  ها و رژيم سازوكارهاي تدبير جهاني از سوي سازمان

ن نظـم داخلـي و نظـم    اآوري اطالعات و درهم ريختن تمايز سابق ميـ  گسترش ارتباطات و فن
گفتمان اصل عـدم مداخلـه    حولبه ت ،تبع آنبه به تحولي عظيم در حاكميت ملي و  ،المللي بين

دردوران جنگ سرد به اصل مداخله بشردوستانه بعد از جنگ سـرد منجـر شـد. ايـن رويـه در      
 )24(.قابل مشاهده استالمللي در سومالي، عراق و بالكان  مداخله بين

شـاهد تحـول مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه از       ،با نگاهي به رويكرد ليبرالـي و ترتيب  بدين
باشـيم.   ) به دوران پس از جنگ سرد (ليبرالي) و سـازانگارانه مـي  گرايي واقعدوران جنگ سرد (

عـدم  كشـورها و  حاكميـت  بر  ،گونه كه ديديم، رويكرد سنتي در باره مداخله بشردوستانه همان
 ،مداخله، اعمال زور، نقـص حاكميـت  نمايد. ويژگي اين نوع  مداخله با توسل به زور تمركز مي

هـاي   بـر فعاليـت   باشد كه ميها  رضايت حكومت، مورد توجه بسياري از ليبرالبه توجه و عدم 
هـاي   هـاي غيردولتـي در ارائـه كمـك     المللـي و سـازمان   هـاي بـين   آميز كشورها، سـازمان  صلح

مايـد. مداخلـه   ن كيـد مـي  أمناقشه و بازسـازي بـه وسـيله طـرف ثالـث ت      ،يلهبشردوستانه و تس
اي از موارد  ها باشد. نمونه تواند با رضايت يا بدون رضايت دولت زور مي و توأم بابشردوستانه 

 ،گيرد هاي پزشكان بدون مرز است كه اغلب بدون رضايت دولت ميزبان انجام مي فعاليت ،اخير
. اقـدامات  دباشـ  همـراه مـي  هاي بشردوسـتانه   آميز براي ارائه كمك هاي غيرخشونت روش بااما 

ـ   مبتني بر رضايت دولت مورد نظـر شـامل ديپلماسـي ميـانجي     وسـيله طـرف ثالـث و    ه گـري ب
 شود. ها انجام مي المللي صليب سرخ است كه معموالً با رضايت دولت هاي كميته بين فعاليت

ايـن اسـت كـه     زور لتعريف مداخله بشردوستانه به اقدامات مبتني بر اعما لكشبنابراين، م
هـاي بشردوسـتانه غيرنظـامي كشـورها و بـازيگران       اي بـراي فعاليـت   يفي هيچ زمينهچنين تعر

مشكالت استناد بـه   ،هاي بشردوستانه در عراق و سومالي گيرد. مداخله را در نظر نمي دولتيغير
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ايجـاد   بـراي نيـروي نظـامي در تالشـي     ،زيرا در هر دو مورد ؛اين تعريف محدود را نشان داد
نمايـان  آميـز اقـدامات بشردوسـتانه     جنبه صلح ،به كار گرفته شد كه در آنامن » فضاي انساني«

در مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه ليبراليسـتي      غلبـه دهنـده   ي نشانگمهاين مشخصات  )25(.بود
تـري دچـار    اين تحول مفهومي بـه صـورت بنيـادين    در عين حال،است. عرصه گفتمان جهاني 

 ،هـا و قواعـد   ارزش ،ه بشردوستانه در قالـب هنجارهـا  مداخلديگر، به عبارت  .تغيير شده است
 انگاران قرار گرفته است. بازنمائي شده كه مورد اهتمام سازه

 

 انگاري مفهوم مداخله بشردوستانه در نظريه سازهد. 
6Fگرايـان  شـود كـه بـين اثبـات     ميانـه ارزيـابي مـي    يراه ،انگاري نظريه سازه

از يـك سـو و    1
7Fگرايان پسااثبات

از  الملـل را  بـين كـانون بحـث در روابـط     اين نظريه، .گر قرار دارداز سوي دي 2
ها، معاني، قواعد، هنجارهـا   هم به انگاره انگاري سازه. شناسي منتقل كرد شناسي به هستي معرفت
گرايان  ها به عنوان عوامل فكري تكويني و هم به عوامل مادي آنگونه كه مورد نظر اثبات و رويه

المللي متأثر از نگاه تاريخي و اجتمـاعي   از روابط بين انگاران سازهداشت كند. بر است، توجه مي
 است. ه مادي باشد، اجتماعيكجهان بيش از آن بر اين اساس،هاي سياسي است.  آنها به پديده

گرايـان و حتـي    آنگونـه كـه واقـع    ،المللي را انگاري ماهيت آنارشيك روابط بين نظريه سازه
كند. مفهوم آنارشي به معناي فقدان محدوديت بـراي رفتـار    رد مي ،ندنمود ها توصيف مي ليبرال
هايي وجود  محدوديت ،غيرقابل دفاع است. در هر جامعه سياسي ،المللي ها در عرصه بين دولت

اما تنها منبع اعمـال محـدوديت نيسـت. وقتـي از      ،كند دارد. اقتدار مركزي محدوديت ايجاد مي
بـه صـورت    ،شود، به معناي اين است كه مردم ري صحبت ميجامعه، وابستگي متقابل و همكا

 اند.  هايي را در روابطشان پذيرفته محدوديت ،فردي يا جمعي
8Fاي شناسـي رابطـه   هسـتي  نوعيالملل را بر اساس  انگاري سياست بين سازه

بينـد و بـه    مـي  3
اهي بشـري و  دهد. كانون توجـه آن آگـ   ها بها مي مل فكري مانند فرهنگ، هنجارها و انگارهاعو

                                                                                                                                        
1. positivism 
2. post-positivism 
3. relational 
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 ،هـا  در قالب هويـت  ،المللي به صورت جمعي و فردي نقشي است كه اين آگاهي در روابط بين
پايـه هسـتند كـه انتظـارات از      اموري بيناذهني و ارزش ،ها، قواعد و هنجارها كند. هويت ايفا مي

دهنـده    المللـي، هنجارهـا نشـان    دهند. در عرصه بـين  رفتار مناسب با نظام اجتماعي را نشان مي
هـاي متفـاوت    توانند در سطوح مختلف و به گونه هاست كه مي انتظارات از رفتار مناسب دولت

هـا و انتظـارات آنهـا از يكـديگر شـكل خـاص        روابط دولت ،المللي ظاهر شده و به جامعه بين
 دهند.

هـاي سياسـي بتواننـد دولـت بشـوند بايـد از سـوي         براي اينكه هويت ،انگاري از نظر سازه
خـود را   ،يابد كه هويت سياسي مزبـور  ين به رسميت شناخته شوند و اين زماني تحقق ميساير

هنجارها و قواعد نقش  ،معيارهاي هنجاري آن جامعه هماهنگ سازد. در عين حالفرهنگ و با 
ها در عرصه جهاني دارند. آنها در تعيين حوزه فعاليت بـازيگران   دهي به دولت تنظيمي يا جهت
هـا را محـدود    دولـت  ،المللـي  . فرهنـگ و هنجارهـاي بـين   كننـد  ايفا ميؤثري اجتماعي نقش م

هاي خاصي، فراتـر از محاسـبات    دهند كه ناگزير به شيوه سازند و آنها را در مسيري قرار مي مي
المللي چارچوبي را  ساده قدرت عمل كنند.  باالخره فرهنگ، و هنجارها و قواعد در جامعه بين

دار در  آورنـد. هنجارهـا و قواعـد زبـاني معنـي      ار بين بازيگران فراهم ميد براي ارتباطات معني
باشند. هنجارهـا   المللي هستند كه بر الگوهاي پذيرفته شده تعامل اجتماعي مبتني مي جامعه بين

آورند كه رفتارهاي خود را توجيه كنند و ابـزاري را بـراي    ها فراهم مي اين امكان را براي دولت
 ها را ارزيابي كند.  آورند تا اين جامعه بتواند ادعاهاي دولت ي فراهم ميالملل جامعه بين

انگاري بستر جديـد و متفـاوتي بـراي ارزيـابي و      سازه ،با چنين چارچوب نظري و مفهومي
حقوق بشر نه بـه عنـوان    ،المللي فراهم آورد كه در آن تحليل جايگاه حقوق بشر در جامعه بين

تواننـد آن را اجـرا و يـا     ها كـه مـي   ود و يا دستوركاري براي دولتش امري كه ناديده گرفته مي
دهنده به هويت، روابط  جزيي از فرهنگ، قواعد و هنجارهاي شكلبه مثابه ناديده بگيرند، بلكه 

 آيد. به حساب ميالمللي  و مناسبات كشورها و ساير بازيگران در جامعه بين
له بشردوستانه از حاشيه بـه مـتن جامعـه    موجب شدند كه حقوق بشر و مداخ انگاران سازه

بـه   ،ها بدل گردد. رعايت حقوق بشـر  المللي وارد شود و از ابزار به هويت و چيستي دولت بين
شرطي ضروري اساس و  ،ها المللي از سوي دولت عنوان يكي از قواعد و هنجارهاي جامعه بين
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ي رعايـت آن، نقـض حاكميـت    گيرد تا مداخله برا حاكميت شكل نمي ،شد كه بدون آن قلمداد
تـوان بـين    مرز بين درون و برون به هم ريخته و نمي ،ملي دولتي محسوب شود. در اين ديدگاه

اي جهاني  اي ترسيم كرد. حقوق بشر قاعده ها خط مرز جداكننده المللي دولت امور داخلي و بين
 ،شـود. ايـن نگـرش    ها با استناد به رعايت و نقض آن ترسيم مي است و جايگاه و هويت دولت

الملل به موضوع حقوق بشر و مداخله بشردوسـتانه   هاي روابط بين تحولي بزرگ در نگاه نظريه
 شود. در جامعه جهاني محسوب مي

جهـاني بـا ويژگـي     يمنزلت و جايگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بـه فرهنگـ   ،امروزه
 .نگ جهـاني حقـوق بشـر مـواجهيم    ما با مشي و سازماني به نام فرهو  همنحصر بفرد تبديل شد

 هاي انساني در همه جا دفاع كند. فرهنگ اين فرهنگ در پي آن است تا از حقوق بشر و ارزش
آميـز كشـورها،    هـاي صـلح   بـا فعاليـت   ،، مداخله بشردوسـتانه را بـدون توسـل بـه زور    مذكور
نمايد. ايـن   دنبال ميالمللي در جامعه جهاني  هاي غيردولتي بين المللي و سازمان هاي بين سازمان

چـرا كـه    ؛الشعاع خـود قـرار داده   گران سياسي داخلي را تحت رفتار كنش ،منويات بشردوستانه
المللـي   هاي جامعه بـين  رفتار خويش را با هنجارها، قواعد و ارزش تاكنند  گران تالش مي كنش

برخوردارنـد  منطبق سازند. حتي كشورهايي كه از استانداردهاي كمتري در زمينه حقـوق بشـر   
هـاي جهـاني حقـوق بشـر      يرات سياسي، خود را به شاخصيكنند با تغ سعي مي ،رب)ع(جهان 

چرا كه آنها در معرض مداخله نرم بشردوستانه هستند. كشورهايي ماننـد كانـادا    ؛نزديك سازند
در راسـتاي اهـداف و منـافع    و در پي گسترش قواعد حقوق بشري طبق سياست خـارجي  نيز 

 )26(د.باشن ميخود 
هـاي ليبـرال و دموكراتيـك كمـك شـاياني       امروزه هنجارهاي حقوق بشر به تعريف دولت

 ،المثـ براي باشد.  هاي غيردموكراتيك مجزا مي از منافع ساير دولت ها، اين دولت. منافع اند كرده
اين گفتمان در اتحاديه اروپـا   .نگرند هاي ليبرال خود را در يك باشگاه به طور خاصي مي دولت

كـه   خاصـي وجـود دارد  قواعد رسمي و غيررسمي و هنجارهـاي   ،براي مثال .كامالً هويداست
سامانه آمريكـائي   .به اين باشگاه ملحق شوند اعمال آنهاتوانند با  هاي دموكراتيك تنها مي دولت

بـه طـور   نيـز  ) (OAS)هـاي آمريكـائي    سازمان دولـت و  )27(ماناگوا 1993براي مثال اعالميه (
هـاي عضـو سـخن گفتـه      ورد روندهاي هنجاري حقوق بشر و شكل هويت دولـت ضمني در م
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به طور آشكار بايستي هويت فرهنگي هر ملت در حـوزه  ، OASاست. در اين اعالميه، اعضاي 
كه آزادي و عدالت اجتماعي با ضمانت حقـوق  را هايي  خود، ساختارهاي دموكراتيك و سامانه

نشانگر نقش  OASحاديه اروپا و تايعني . اين دو مثال كنند، تحكيم ببخشند بشري را تشويق مي
و جايگاه منحصر بفـرد قواعـد و هنجارهـاي حقـوق بشـر در تعيـين هويـت، منـافع و رفتـار          

امـروزه ايـن    در واقـع، . بررسـي شـود  انگـاري   تواند از منظر نظريه سازه گران است كه مي كنش
تحـت فشـار   در كشـورها، آنهـا را    قواعد و هنجارهاي حقوق بشري هستند كه با مداخله نـرم 

الملل آن قواعد و هنجارهـا را رعايـت كننـد و تـن بـه       تا براي پيوستن به جامعه بين گذارند مي
 )28(هاي امور داخلي بدهند. كردن هنجارهاي حقوق بشر در كارويژه اجتماعي

 دهـي مجـدد قلمـرو    مداخله بشردوستانه آن قدر دچار تغيير مفهومي شـده كـه در سـازمان   
ـ    قواعـد و هنجارهـاي بشردوسـتانه كـه در      اسـاس، يـن  ر اعمومي جهاني قرار گرفتـه اسـت. ب

يافته است، روندهايي را ايجاد نموده كه ديگر تعـامالت   يالمللي حقوق بشر تجل هاي بين رژيم
تواند آن را بيان دارد و فضاي غيرسـنتي جديـد (گفتمـان فراملـي) بـه مثابـه عرصـة         سنتي نمي

9Fسـازي  قاعدهبراي مثال، ال گسترش است. ح عمومي جهاني در

10Fمسـئوليت،  1

سـازي   و ظرفيـت  2
11Fاجتماعي

توسط جامعه مدني جهاني در خصوص حقوق بشر، و فشار به فضاي سـنتي دولـت    3
در  )29(شـود.  مـي  قلمدادمنجر به تغييرات بنياديني گشته كه پرداختن به آن بسيار مهم  ،ملت –

تواند به خـوبي قابـل    انگاري نمي تانه جز با تئوري سازهتحول مفهوم مداخله بشردوس ،اين ميان
 ير باشد.فسفهم و ت

تا حد زيادي با  ،به عنوان اصل و قاعده ،كشورها امروزه عدالت داخلي درديگر، به عبارت 
هنجارهـا و اعمـال    هـا،  رويـه  ،بـراي مثـال   .سـت الملل منطبق و همگن شده ا اصول حقوق بين

بـه نـوعي    1970) 1503( شوراي حقوق بشر بر طبـق قطعنامـه   يا امروزه كمسيون حقوق بشر،
به كل اعضاي سازمان ملل بـه   ،غيردولتي است. اين رويههاي  ناظر بر روابط بين افراد و سازمان

 ، شـوراي مـذكور  بـر مبنـاي ايـن قطعنامـه     منظور پاسداشت حقوق بشـر قابـل تسـري اسـت.    

                                                                                                                                        
1. rulemaking 
2. accountability 
3. social capacity building 
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ملل متحد به منظور گسترش اصل و  هايي از وضع حقوق بشر و عدالت داخلي اعضاي گزارش
 )30(كند. جهاني به داخل جوامع منتشر مي قاعده حقوق بشر

ازگشت بـه هنجارهـا و   تر است. ب تر و مبسوط در مورد هنجارها به مراتب گسترده  اين رويه
الملـل   كـارويژه مهـم در سياسـت بـين     عيامـروزه نـو   ،انگـاري  هاي معنايي از منظر سازه پديده

موضـوعاتي همچـون    ، سبب پديـداري ود. اين پديده به عنوان ساخت اجتماعيش محسوب مي
هـاي   هاي پيشگيرانه عليه انـواع سـالح   امدمحو آپارتايد در آفريقاي جنوبي، پايان جنگ سرد، اق

توافـق   نـوعي  ،ها شده است. در مـورد تعريـف هنجـار    داري و ديگر برنامه خطرناك، پايان برده
هنجـار عبـارت اسـت از معيـاري بـراي رفتـار مناسـب        «: ساس آنكه بر اهمگاني وجود دارد 

االذهـاني   به عنوان امري اجتماعي و بين ،. هنجار در چرخه حيات»گران با هويت مشخص كنش
بـه مثابـه آبشـاري جـاري     «: گويـد  مـي  ،شـتاين نهمانطور كه آقاي كاتز ،نمايد و سپس ظهور مي

 ،در خصوص حـق رأي زنـان   ،براي مثال. »دگرد ميداخلي ها  شود و در نهايت توسط دولت مي
بسـياري از كشـورها را    ،المللـي  عنوان هنجار بينه اين سه مرحله روي داده و اكنون اين رويه ب

ـ   ،كند. در اغلب مواقع ملزم به خود مي   سـوي مرحلـة  ه براي اينكه هنجار ظاهر شود و سـپس ب
المللـي نهادينـه    هاي بـين  سازمان اي از قواعد و بايست از طريق مجموعه مي ،دوم حركت نمايد

هـاي   در قوانين سازمان ،پس از ديگري ، يكيهنجارهاي پديدآمده ،ميالدي 1948شود. از سال 
شـدن هنجارهـا از قبيـل     چندجانبه و در سياست خارجي دوجانبه نهادينه شدند. رونـد نهادينـه  

يكـي از   ،اخلـي هنجارهاي حقوق بشر و مسائل بشردوسـتانه در سياسـت خـارجي و قـوانين د    
ـ    نمودن تحريم هاي اساسي بود كه براي هماهنگ اقدام دنبـال جنـگ   ه هاي جهاني عليـه عـراق ب
برنامـه   ،صـدا  ها را قادر ساخت كه بـه صـورت هماهنـگ و هـم     فارس پديد آمد و دولت خليج

براي مثـال، ايجـاد    .بازرسي ضربتي با هدف صيانت از رفتارهاي مطابق هنجارها را پديد آورند
به عنوان مبدأ و سرچشـمه يـك هنجـار مداخلـه      ،پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراقطقه من

 )31(باشد. كردن هنجارها مي كردن و داخلي نهادينه جمله موارداز  ،بشردوستانه
ساختن چـارچوبي از   با فراهم ،هنجارها مانند ابزارهاي ارتباطي هستند  كه در وهله نخست

ـ   پس از آن، ند.كن پذير مي را امكانهاي مشترك، تعامالت  دريافت ه هنجارها، نظم اجتمـاعي را ب
تواند  كارويژه نخست هنجارهاست كه مي سازند. بخشند و پايدار مي سامان مي ورند،آ وجود مي
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بـه دسـت    ها با يكـديگر  ساالرانه به مناسبات خارجي دولت تبييني براي تعميم هنجارهاي مردم
 دهد.

 بخشد. هاي بازِيگران در نظام هاي ليبرال شكل مي ها و رويه رداشتب ها، هنجار كه به انگيزه
هـا بـه اصـول و     بنـدي دولـت   پايرو،  و از اين هاي اجتماعي هستند ساختهردشمني و دوستي ب

بسـياري از   الملل است. ن دولت در جامعه بينآكننده هويت  مشخص ،هنجارهاي حقوق بشري
در پرتو اين تلقي و برداشت  ،گفتمان بشردوستانه مداخالت سخت و نرم سازمان ملل در وراي

هـا وهنجارهـا بـر هويـت      ن اسـت كـه بگـوييم انديشـه    آتر  برداشت اساسي پذيرد. صورت مي
 )32(ثير سازنده دارد.أنها از منافع خودشان تآبازيگران و نحوه تلقي 

عه جريـان منبـع   با اين استدالل كه مكانيزم اوليه براي توسـ  ؛د تسري يابندنتوان هنجارها مي
شـود كـه قصـد دارد     كـردن محسـوب مـي    المللي كردن و بين يندي قوي در اجتماعياهنجار، فر

ــه منظــورهــا را  هنجارشــكن ــين ب  ،رو المللــي متقاعــد نمايــد. از ايــن پيــروي از هنجارهــاي ب
رهبران سعي در همراهي با هنجارهاي  ،ي است كه از طريق آنممكانيز ،كردن هنجارها اجتماعي

الملـل   عنوان يكي از اعضاي جامعه بـين ه هويت خود را ب راي اينكهها ب المللي دارند. دولت بين
المللـي   هنجارهاي بين ،كنند براي حفظ هويت، و سپس منافع خويش سعي مي ،از دست ندهند

كـردن هنجارهـاي    كـردن و داخلـي   ولو با رنگ و لعاب بومي را بپذيرنـد. ايـن رويـه اجتمـاعي    
هنجار مداخلـه بشردوسـتانه بـه صـورت نـرم و       نوعيابه ثبه م ،انگاران منظر سازهالمللي از  بين

ـ    ندانگاران از جمله جان راگي معتقد معنايي است. سازه دنبـال تغييـر وظـايف    ه كـه هنجارهـا ب
اي تعهدات و الزامات هنجـاري جديـد را مـنعكس سـازند. در زمينـه       گران هستند تا پاره كنش

 ،كننـد كـه حقـوق بشـر ماننـد رويكـرد هابرماسـي        ان اسـتدالل مـي  انگـار  حقوق بشر نيز سازه
المللـي شـكل گرفتـه و بـه صـورت قواعـد و        در جامعـه بـين  اي گفتماني اسـت كـه    همجموع

شـوند و بـه    ي از آنها با تنبيه مواجـه مـي  طهنجارهايي درآمده است كه كشورها در صورت تخ
 يت خود را در جامعه جهاني بهبود بخشـند. توانند موقع گيرند كه با رعايت آنها مي مرور ياد مي

رابطـة مسـتقيمي بـا هنجارهـاي      ،انگـاري  مداخلـه بشردوسـتانه طبـق رويكـرد سـازه      بنابراين،
المللي دارد و كشوري كـه خواهـان عضـويت و آشكارشـدن هويـت خـود در        شده بين پذيرفته

عدم رعايت اين هنجارها را رعايت نمايد.  ملزم است تا اين هنجارها ،باشد الملل مي جامعه بين
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در قالـب قواعـد و نهادهـا (ماننـد     فقـط  نه  ،الملل و مداخله بشردوستانه باعث فشار جامعه بين
   )33(شود. ها مي رسانهو وسيله جامعه مدني جهاني ه بلكه مداخله ب ،تحريم)
ولي چنين نيست كه  ،هنجارهاي حقوق بشري گرچه هدايتگر رفتارها هستند عين حال،در 

شان در هـدايت   تر و احتماالً نقش پرهزينه هنجارهاي معتبرنقض  زير پاي گذاشته نشوند. هرگز
رفته بيش از پيش به هنجارهاي معتبرتري  كه رفتههنجارهاي حقوق بشري  رفتارها بيشتر است.

بارزي ايفـا   شنق ،ساالر ساالر و غير مردم هويت كشورهاي مردمدر نشان دادن  شوند، تبديل مي
 شوند. مي لمدادگيري ق هنجارهاي حقوق بشري به عنوان ابزارهاي ارتباط ،امروزه .ندنك مي

بـر حقـوق    هنجارهـاي حـاكم    با رعايتكنند  گيران سعي مي تصميم ،ساالر در جوامع مردم
سـاالر   خـود را بـا هـويتي مـردم     ،مانند آنهـا هاي حقوق بشري و  ميثاق منشور ملل متحد، بشر،

وقتـي   نـد. يانم المللي منتقل مـي  نيات خود را به قلمرو بين ،مين هنجارهابا استناد به ه ومعرفي 
نوعي دريافت جمعـي از ايـن هنجارهـا بـه سـهولت پـاي        ساالران رو برو هستند، نان با مردمآ

اين نيات تا حـد   سازد. جويانه فراهم مي و مبناي مشتركي براي انتقال بيشتر نيات صلح گيرد مي
ها از كشور مذكور را بسازد و چارچوب مداخلـه   ها و دولت گر سازمانتواند تلقي دي زيادي مي

 )34(كند. در همين بستر معنا پيدا مي ،و عدم مداخله بشردوستانه
تـا حـد    ،انگاران با توجهي كه به هنجارها و قواعد حقوق بشري دارنـد  سازه بر اين اساس،

اند و با اين تغيير مفهومي توسط  زيادي مفهوم مداخله بشردوستانه را دستخوش تغييراتي نموده
االذهـاني آنهـا، عمـالً رهيـافتي مـؤثر و       ها و با اهتمام به ساخت اجتماعي و بين هنجارها و ايده

 )35(اند. كليدي در زمينه حقوق بشر گشوده
 

 گيري نتيجه
سنت تئوريك مسلط در زمان جنگ سرد و بـر اسـاس آن هرگونـه فعاليـت در      ،گرايي واقع

كشورها به صورت جداگانه براي به دست آوردن قـدرت در  مطابق آن، ملل بود كه ال عرصه بين
انـدازهاي   و البته نسبت به حذف جنگ و تضاد در چشـم  كردند مي تالشچارچوب منافع خود 

آن بـود   ،در دوران جنگ سـرد  گرايي واقعم يلت اصلي تسلط پاراداع .ن بوديب آتي جهان خوش
 سم، اتحاد، موانـع همكـاري،  ياليهاي قدرتمندي در ارتباط با امپر نييتب ،دگاهين ديكه بر اساس ا
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ي ارائـه  يكـا يمرآنـي  يب هـاي جهـان   تيـ عنوان اولوه المللي مرتبط با اصل رقابت ب نيهاي ب دهيپد
توانسـت   موضوعاتي همانند حقوق بشر و مداخلـه بشردوسـتانه نمـي    ،ن نگاهيدر ا )36(.شد مي

طبيعـت و سرشـت    ،گرايانـه  واقـع كه والتز در ديدگاه نو نكهچناهم محلي از اعراب داشته باشد
 ،در ايـن پـارادايم   .نمـود  كيـد مـي  أالملل ت ثيرات نظام بينأبر ت گرفت و صرفاً انسان را ناديده مي

حاكميت قبه نوري بود كه تخطي از آن به مثابه استحاله ارزشي قدرت و اقتدار دولت محسوب 
توانست در زمـان جنـگ    نمي اصالً ،وع مداخله بشردوستانهحقوق بشر يا موض . بنابراين،شد مي

اين است كه با توجـه بـه عصـر     ،باشد نقدي كه بر اين ديدگاه وارد مي .سرد دچار تحولي شود
تواند سنتي باقي بماند و حاكميـت   مرزهاي واقعي نمي ،شدن و وابستگي متقابل كشورها جهاني

شـود كـه كشـورمزبور از قواعـد و      مـي  لمـداد قزمـاني مشـروع    ،المللـي  كشورها در جامعه بين
گرايانـه   نگـاه تقليـل   .شده حقوق بشر پيـروي نمايـد   هنجارهاي حقوق بشري و فرهنگ جهاني

توانـد   گـاه نمـي   دليل ساخت اجتماعي حقوق بشـر هـيچ  ه ب ،به مداخله بشردوستانه گرايان واقع
عنوان كليد صـلح و  ه نست بتوا ساالري مي مردم در سنت ليبرالي، .پاسخگوي تحوالت آن باشد

هاي دموكراتيـك از صـلح و    امنيت جهان به حساب آيد و اساس اين نظريه بر آن بود كه دولت
 ،هاي نسل سوم تفكر ليبرالـي  در نظريه. ثبات بيشتري در مقابل كشورهاي اقتدارگرا برخوردارند

ق بشـر را تحـت   حقـو  نـاقض هاي خودكامـه و   دولت توانند المللي حقوق بشر مي نهادهاي بين
 ها يا ابـزار زور و فشـار حتـي نظـامي     وسيله تحريمه فشار قرار داده و مداخله بشردوستانه را ب

 هاي بعد از دوران جنگ سرد هماننـد نهادهـا،   ها مكانيسم ليبرال .عينيت بخشند )شوراي امنيت(
كننـد كـه    يهاي دموكراتيك را به مثابه نوعي مداخله بـراي نـوع بشـر تلقـي مـ      ها و دولت رژيم

بشردوسـتانه را دسـتخوش تغييـر    حقـوق  توانند حاكميت كشورهاي ناقض حقـوق بشـر و    مي
اي را در مفهوم مداخله بشردوستانه بعد از جنگ  ها تحول عميق و گسترده اگرچه ليبرال. نمايند

هـا و هنجارهـاي جهـان     نها بدون در نظر گـرفتن فرهنـگ، ارزش  آولي نگاه .،سرد پديد آوردند
كـردن جهـان بـدون در نظـر گـرفتن فرهنـگ كشـورهاي         ليبرالي ،به عبارت ديگر.ي بودغيرغرب

مداخلـه  مفهـوم  هاي سنت ليبرالي در مورد  از كاستي ،)گرايي واقع(كردن جهان  و غربي مخاطب
دوستانه را به بهترين رانگاران بودند كه توانستند مفهوم مداخله بش شايد سازهاست. بشردوستانه 

بـر بعـد    ،المللـي دارد  كيدي كه بر قواعد و هنجارهـاي بـين  أمكتب با تاين . دوجه توضيح دهن
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در ايـن  كنـد.   االذهاني تأكيـد مـي   شدن آن در روابط بين اجتماعي مفهوم حقوق بشر و برساخته
آنهـا   تهوي ،توانند به عنوان الگوي رفتاري كشورها قواعد و هنجارهاي حقوق بشري مي ،راستا

 از بعـد سـخت بـه بعـد نـرم      ،مفهوم مداخله بشردوسـتانه . دنبخشبلي معنا المل را در جامعه بين
كـه   انگـاران مشـخص سـاختند    سـازه  .تحـول شـد  م ،بـه عنـوان سـاخت اجتمـاعي     ،)ي(گفتمان

الملـل   نشان دهند و جزئـي از جامعـه بـين    خواهند خود را در جهان باهويت كه مي يكشورهاي
بايستي قواعد و هنجارهاي  د،نالمللي مشروع ساز ننزد جامعه بي را و يا حاكميت خود بنمايانند

امـروز مداخلـه    ،اين رويه. ندنمايرا اجتماعي نموده و سپس آن را نهادينه و داخلي  حقوق بشر
عملـي سـاخته و ايـن     هـاي حقـوق بشـري،    گفتمانو  هنجارها وسيله قواعد،ه ستانه را بوبشرد

اگرچـه  در عين حال،  .عميق و گسترده استتغييري كه بسيار تغيير كرده است؛ مفهوم را دچار 
ولـي   ،كننـد  انگاران راديكال مداخله بشردوستانه را بيشـتر در بعـد معنـايي آن توجيـه مـي      سازه
از ابعـاد تكـويني و عينـي، مـادي و      ،بر اين باورند كه ايـن تغييـر مفهـوم    ،رو انگاران ميانه سازه

بايست  پايان ميدر  .واعد سوق داده شده استهنجارها و ق به و نهادها، ها، قدرت غيرمادي مثالً
كه مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه دچـار تحـول مفهـومي شـده و نظريـه          تأكيد كرداين نكته  بر

توجه به تحوالت حـال و   اين توجيه با .را توجيه نمايدآن تواند به بهترين وجه  انگاري مي سازه
   .گيرد گذشته صورت مي
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