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بسئییر  از میمیئی     ورئور     ،2005در سئدد االئ س سئ ا     « مسئوویی  مایتئ   »پس از قید مفهوم 

مسی   سینی در وبئدت  دئد  بئه     ،وستینهک دند که اتن مفهوم ب خ ف سلف خود تعدی مداخله بش د می
هی  غ ب ئ غی متعهدهی اتن روند را کدئد کئ د      امی وفیوت در مدیفع و دغدغه ،هدجیر الهینی خواهد داد 

اس  و در اتن راستی به چیسئتی  « مسوویی  مایت »درک بهت   از مفهوم  همیض  در پی ارائ هاس . مقیی
کدد و هاچدین سعی در وبیئین وفئیوت واکئدش غئ ب ئ       میپیداتش و میهی  هدجیر     وواله   و نحو

بئ  مبدئی    « مسئوویی  مایتئ   »غی متعهدهی نسب  به اتن مفهوم دارد. نگیرند  معتقد اس  کئه مفهئوم   
 ،ایال  بدئی دئد  اسئ     نظ ته الهینشاویی عدای ، مایت  از ک ام  بش   و اروقیءِ اخ قییت در روابط بین

ایاللئی بئه    در ب اب  پیشب د س تع اتن مفهوم به عدوا  تک هدجئیر بئین  ویی مقیوم  کشورهی  غی متعهد 
زد  اتن مفهوم ووسط کشورهی  غ بی علیه کشئورهی  دتگئ  اسئ      دیی  امکی  کیرب د انتخیبی و سییس 

 انجیمد. که در نتیجه به طوالنی دد  اتن روند می

 واژگان کلیدی
 یز ، مداخله بش دوستینه، امدی  انسینیمسوویی  مایت ، غ ب ئ غی متعهدهی، ف اتدد هدجیرس
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 مقدمه
 ,Sim) 1«وضعی  طبیعی»پس از انتقیل 

 ههئی بئه ع  ئ    از روابط ف د ف د انسی  (2003

وضئئعی  طبیعئئی  »ایاللئئی و اتجئئید   بئئین

کئه   (Beitz, 1999,pp.35-50) 2«ایاللئی  بین

هیتی بود که ب ا  وأمین  پیداتش دوی  هنتیج

وکیئه  « خئود »ه بیتس  ودهی ب امدی  خود می

ک دند، زمی  زتید  طی دئد وئی وضئعی      می

هئی   هی درو  ب خی الوامع و دوی  ددوار انسی 

هی، نهیدهی  غی دویتی  مورد وواله دتگ  انسی 

که از تئک سئو    هی ق ار گی د. در مییی و دوی 

هی در ب خی مدئیط  نظیئ  خیورمیینئه و     دوی 

ف اتدئئد اسئئتعایرزداتی بئئه  ه ف تقئئی در نتیجئئ

ل دس  پیدا کئ د  و مفئیهیای نظیئ     استق 

ک دنئد،   را به وئیزگی وج بئه مئی   « میکای »

هی  ووسعه تیفته  نی وهی  م دمی درو  دوی 

بئئه نئئواقک میکایئئ  در راسئئتی  دئئکوفیتی 

هی  انسینی پئی بئ د  و       هی و  زاد  ووانیتی

دادند. م ک  الوامع در  را مورد انتقید ق ار می

رئئئیدهی  تیفتئئئه از اقت کشئئئورهی  ووسئئئعه

کشیورز  بئه اقترئیدهی   ئدعتی و سئ س     

هئئی  قئینونی ئ    اط عئیوی و هاچدئئین سئد   

هئی   دار و بییدد  درو  اتئن دویئ    فک   رتشه

هی که ذت   هی  اتن دوی  بیعث دد  وی دغدغه

                                      
1. State of Nature 
2. International State of Nature 

بئئی  ،گی نئئد قئئ ار مئئی« دئئایل»عدئئوا  کلئئی 

 ووسعه و کات   میل هی  در هی  دوی  دغدغه

کئه  « الدئوب »ی تیفته ذت  عدئوا  کلئ   ووسعه 

گذار از اقترید کشیورز  به اقترید  دعتی را 

هی  مدر  اتن الوامع  کددد و الدبه وج به می

هئئئی  پیشئئئیمدر  در  هاچدئئئی  بئئئی الدبئئئه

مبئئیرز  هسئئتدد، عاومئئیو متفئئیوت و در   مئئیل

ایاللی  وعیرض بیدد. بی اتن میل، نهیدهی  بین

اتن ف    را در اختییر دایل و الدوب قئ ار  

در محیف  مشت ک به ط ح مسئیئ   اند وی  داد 

گیئ     هی  خود ب  دازند و در دئک   و نگ انی

الهینی مشیرک   ههی  میکم در ع   گفتای 

 دادته بیددد.

هاکئئیر  دئئایل و الدئئوب در نهیدهئئی  

ایاللی در مورد ب خی از معض ت ف ارو   بین

پودی  بش  به مد  چشاگی  بود  که بی چشم

اذعی  ک د کئه  ووا  به ال ئ   از اتن وایتز می

ایاللئی بئه    ا  بئین  «الیمعه»هی در قییب  دوی 

انئئد.  واکئئدش در ب ابئئ     معضئئ ت پ داختئئه

ایاللی در واکدش به معض ت هئم   بین هالیمع

به وأسیس مفیهیم و هم به وأسیس نهیدهئی   

 مختلف رو   ورد  اس .

تکئی از اتئن    3مفهوم مسوویی  مایتئ  

هی و  مفیهیم الدتد اس  که در واکدش به رنج

وأیایت انسینی نیدی از الدیت  علیه بشئ ت ،  

                                      
3. Responsibility to Protect 
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کشی و پیکسیز  نئااد    الدیتیت الدگی، نس 

مط ح دئد و در سئدد االئ س سئ ا  سئیل      

الهئینی قئ ار    هالیمعئ   نیز مئورد ادئیر   2005

دد کئه اتئن    اگ چه در ابتدا ورور می گ ف .

مفهوم در راسئتی  وبئدت  دئد  بئه هدجئیر      

رو ندادئته   ایاللی مسی  ددوار  در پیش بین

 2005چ اکه در سئدد االئ س سئ ا      ،بیدد

هئئی   قیئد دئئد  بئئود، امئی وفئئیوت در دتئئدگی   

هئی    الدوب و به عبئیروی وفئیوت در دتئدگی    

غ ب و غی متعهدهی پذت ش س تع اتن مفهوم 

 را متوقف ک د  اس .

 ،مو  دبی ک  سیزمی  مل  متحد بی  کی

نکئیوی را در مئورد    2008در ژوئیه در  یای  

مسوویی  مایت  طی سخد انی خئود   مفهوم

میکایئ  مسئوول: هاکئیر     »وح  عدئوا   

بیی  ک د. « ایاللی ب ا  الهی  وغیی  تیفته بین

گئزارش خئود را    2009او هاچدین در ژانوته 

 اتن مورد به مجائع عائومی وقئدتم کئ د    در 

(Report of the Secretary-General, 

گئئزارش، مجائئع  . متعیقئئب وقئئدتم  (2009

وهئی و مدئیا ات خئود در مئورد     عاومی گفتگ

اتن مفهوم را  غیز ک د که در نهیت  مدج  بئه  

مجاع عائومی در   308/63وروتب قطعدیمه 

 UNGA)خرئئوم مسئئوویی  مایتئئ  دئئد

Resolution, A/RES/63/380, 2009) بئئی .

اتئئن  عدیتئئ  بئئه اتدکئئه مجائئع عائئومی در 

ب رسئی مفهئوم مسئوویی      هقطعدیمه ب  ادامئ 

میض  در دد ارائه  هدتمایت  وأکید دارد، نو

درک بهت   از اتن مفهوم خواهد بئود. بئدتن   

مقییه بئه چهئیر بخئش وقسئیم دئد         مدظور،

اس . پیداتش، چیسئتی و میهیئ  هدجئیر     

مفهوم مسوویی  مایتئ  در بخئش نخسئ     

 دود.   ب رسی می

مشئیرک     واکدش و نحو ،در بخش دوم

غ ب ئ غی  متعهدهی در مبیمثیت م بئو  بئه    

دئود. چ اتئی    ایتئ  وبیئین مئی   مسوویی  م

هی  غ ب و غیئ  متعهئدهی در بخئش     واکدش

سوم ب رسی دد  و در بخئش نهئیتی نیئز بئه     

 گ دد. رو ادیر  می انداز پیش چشم

پیدایش و چیستی مسئولیت  -1

 حمایت
مایتئئ   ،پئئس از پیتئئی  الدئئ  سئئ د  

« 4مداخله بش دوسئتینه »ا  از مفهوم  گست د 

ه گی  دویتی  ،به عا   مد. مطیب  اتن مفهوم

زد، الیمعه  هی می دس  به کشتیر الاعی انسی 

ایاللی م  و تی متی وایفه داد  که در  بین

مایتئئ  از ق بینیئئی  بئئه مداخلئئه ب ئئ دازد.    

 همئئداخ ت متعئئدد  وحئئ  عدئئوا  مداخلئئ 

از الالئه اتجئید    ،بش دوستینه  ئورت گ فئ   

ب ا   وارگی  ک د ع اقئی و  « هی  امن مکی »

                                      
4. Humanitarian Intervention 
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یئه   بسئتی  در سئیل    اقدام نظئیمی نئیوو عل  

. امی اتن مفهوم نتوانس  االایع الهینی 1999

را بئئه دسئئ   ورد کئئه دالتئئ  متعئئدد  را    

ووا  در اتئن زمیدئه اقیمئه کئ د. نخسئ        می

بش دوسئتینه در غئ ب    هاتدکه میمیی  مداخلئ 

هئی    هئی  دویئ    هی و دغدغه نسب  به نگ انی

ووسئئئعه و دارا  کاتئئئ تن ووسئئئعه  درمئئئیل

هئی    ادنئد ئ وضئعی    د مسیسی  نشی  نائی 

بش دوستینه عاومیو در  هبح انی نییزمدد مداخل

دهد و  الدوب )کشورهی  غی متعهد( رو  می

عاومئئیو نیئئز غئئ ب دارا  وئئوا  مداخلئئه در   

مایت  از ق بینیی  اس . بدیب اتن اتن مسئوله  

ا  بئ    خددئه  هدر نظ  غی  متعهدهی بئه مثیبئ  

میکای   نهی وعبی  دد. بسییر  از کشورهی  

 متعهد ئ مغ ور از استق ل ویز  بئه دسئ     غی

خئئئود و  گئئئی  از نقئئئش مخئئئ ب      مئئئد

سئیزانه ام  تیییسئتی در    هی  وائد   مأمورت 

گذدئئته ئ معتقئئد هسئئتدد کئئه ه گونئئه       

محئئدودتتی بئئ  میکایئئ  مسئئیو  اسئئ  بئئی 

و   هی. دومین نکته و مهم زمیده هوسلیم در ها

نظئیمی   هگی   از قو  قه ت اتدکه میمیی  به  

نسئئتدد بئئه دقئئ  الزئیئئیت معییرهئئی     نتوا

گیئ   از    را وشئ تک کددئد. از سئئو      بهئ   

دتگئئ  دئئیتد ووسئئ  بئئه زور در واکئئدش بئئه  

هئئی  بح انئی بش دوسئئتینه، چدئئدا    وضئعی  

 دد. ولقی نای« بش دوستینه»

ووا  گف  که دو الئدال   بدتن و ویب می

نظ   عائد  در اتئن راسئتی ال تئی  دادئ .      

دهی در نخسئئ  اتدکئئه غئئ ب و غیئئ  متعهئئ   

دچئیر  « میکایئ  »ب داد  خئود از مفهئوم   

چئه کسئی،   »وعیرض دد  بودند و دوم اتدکه 

در چه زمینی، در پیسخ به چه وضعیتی، بی چه 

وواند بئ ا  مایتئ  از    می« مجوز  و چگونه

 ب  دازد.« نظیمی» هبه مداخلق بینیی  

اتئن مسئوله   « بیر اخ قی»از سو  دتگ  

سئئدگیدی ایاللئئی  بئئین هنیئئز بئئ  دوش الیمعئئ

ووانس  مئدعی بیدئد    ک د. کدام کشور می می

وفئیوت   ق بینیئی  بئی   هی و  الم که نسب  به رنج

ایاللئئی   بئئین هوئئ  اتدکئئه الیمعئئ اسئئ  و مهئئم

هئی    معیهدات متعدد  در خروم وضئعی  

بح انی بش دوستینه مدعقئد کئ د  و نیئیز بئه     

هئیتی را   رسیدگی و وواله به چدئی  وضئعی   

دوم ددیسئیتی  دس  کم پس از الد  الهینی 

ک د  بود. بیر اخ قی در کدیر ددیسیتی قبلئی  

هیتی سئبب   نییز به رسیدگی به چدی  وضعی 

االت مهائی در اتئن زمیدئه طئ ح     ؤدد وی سئ 

رغم مایت  غ ب از مفهوم مداخله  گ دد. علی

هئئی   م تکئئیتی و   امئئی دویئئ   ،بش دوسئئتینه

هئئی  روانئئدا و  اروپئئیتی نسئئب  بئئه وضئئعی  

یندنئد و در نتیجئه کئوفی    اعتدئی م   سومییی بی

 ال را مط ح ک د:ؤعدی  اتن س



ر  
ای
د

 و 
جی 
پد

دج
پ

 
 

م 
ده
وز
ل ن
سی

 
ی 
ست
ویب

 
13
89

 

  

 

175 

ا   اگئئ  مداخلئئه بش دوسئئتینه، خددئئه»

غی قیبئئ  پئئذت ش بئئه میکایئئ  اسئئ ، پئئس 

هئی  روانئدا و    وئوانیم بئه وضئعی     چگونه می

عدی نقض فیمش و سیستایویک ت  ب نیتسی 

مقوق بش  که مئوهن الیمعئه بشئ   اسئ ،     

 .(ICISS, 2001, p.vii)« دهیم؟پیسخ 

ال، کایسئئیو  ؤپیسئئخ بئئه اتئئن سئئ   در

بئئی  5ایاللئی مداخلئه و میکایئ  دویتئی     بئین 

در  ،وزت  خیراله کینیدا ،6مایت  یوتداکسورثی

وشئئئکی  دئئئد و مفهئئئوم  2000سئئئ تیمب  

وحئئ   یرا در گزاردئئ« مسئئوویی  مایتئئ »

مطئئ ح کئئ د.  2001هائئین عدئئوا  در سئئیل 

اسئب  اسئت اییی و    هوزتئ  خیرالئ   ،7گ ت اوانئز 

مشئئیور سئئیب   ،زاتئئ  ایج 8محائئد سئئحدو 

 هدبی ک  سیزمی  مل  متحد از اعضی  ب الست

 اتن کایسیو  بودند.

اگ چه مفهوم مسوویی  مایتئ  ووسئط   

امی  ،مط ح دد 2001کایسیو  فوق در سیل 

نظئئ   اتئئن مفهئئوم بئئه دو مبحئئث    هرتشئئ

و امدیئئ   9«مسئئوویی  همیکایئ  بئئه مثیبئ  »

دبی کئ    ،گ دد. پط وس غییی بیز می 10انسینی

 ،11ف انسئیس دنئ    ،زمی  مل  متحدوق  سی

                                      
5. International Commission on Intervention and 
State Sovereignty (ICISS) 

6. Lloyd Axworthy 

7. Gareth Evans 
8. Mohamed Sahnoun 

9. Sovereignty as Responsibility 

10. Human Security 
11. Francis Deng 

  دت لایت سیب  سودانی را به عدئوا  نایتدئد  

وتا  در امور  وارگی  درو  کشورهی مدرئوب  

ک د. دن  به درستی اتن نکته را بیی  دادئ   

ا    وارگئئی  درو  کشئئورهی بئئه گونئئه  »کئئه 

هئی  خئود     میز وح  مایتئ  دویئ    ودیقض

امئئی  وارگئئی  نهئئی اغلئئب در نتیجئئه  ،هسئئتدد

دامیت هائئی  مقیمئئیت دویتئئی رو  داد   اقئئ

. دنئئئ  و (Deng, 2006, p.218)« اسئئئ 

میکایئ   »مفهئوم   ،12هاکیرش روب وی کوهن

را ط ح کئ د  و مفیائ    « مسوویی  هبه مثیب

از  وارگی  داخلی را مسئوویی  ا ئلی دویئ     

. (Bellamy, 2008, p.619)میزبئی  دانسئتدد   

در هاین میل، دن  و کئوهن معتقئد بودنئد    

گیئئئ   از  یت  و پئئئذت ش بهئئئ  کئئئه رضئئئ

نبیتد خودس انه کدیر « ایاللی هی  بین کاک»

به وتا  وقتی که مقیمیت محلی  ؛گذادته دود

هئئی  الزم را بئئه  نتواندئئد تئئی نخواهدئئد کائئک

 ,Bellamy, 2008) وارگی  داخلی ارائه کددد 

p.619)رغم وأکید بئ  مسئوویی  ا ئلی     . علی

ارالئیع  دوی  میزبی  و وأکید بئ  دت لایسئی،   

تعدئئی دئئورا  « اقتئئدار بئئیالو »وضئئعی  بئئه 

 امدیئئ  نیئئز مئئورد ووالئئه قئئ ار گ فتئئه بئئود  

(Bellamy, 2008, p.620)  گونئه کئه    . هائی

در اتن دکت تن بئ  مسئوول    ،دود م مظه می

هی   بود  میکای  و هاچدین پذت ش کاک

                                      
12. Roberta Cohen 
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ایاللی وأکیئد دئد کئه از وحئول مفهئوم       بین

ادامئه  میکای  مکیت  دارد. اتئن وحئول در   

 بیشت  ب رسی خواهد دد.

 همیکایئئ  بئئه مثیبئئ  »اگئئ  دکتئئ تن  

وأکیئد  « دویئ  »عادویو ب  وایتف « مسوویی 

امدیئ   »کدد، مفهوم دتگ   وح  عدئوا    می

هی وا کز  ب  وضعی  ف د ف د انسی « 13انسینی

دارد. اتئئن مفهئئوم نخسئئتین بئئیر در گئئزارش 

مطئ ح دئد  و بئ      1994ووسعه انسینی سیل 

ش سدتی نسب  به امدی  وأکید وغیی  در نگ 

دارد. بدتن معدی، نگی  سدتی نسب  به امدی  

 ،که ب  مسیئ  نظیمی و سییسی متا کئز بئود  

به وا کز ب  امدی  اف اد و الوامع وغیی  تیفته 

و مسیئلی نظی  فقئ ، کابئود غئذا و وغییئ ات     

هی  وهدتدات امدیتی علیه انسی  هالو  به مثیب

. پئس از  (UNDP, 1994)دئوند   ب رسئی مئی  

مل  متحد کایسیو  مسئتقلی    اال س هزار

 15«سیداکو اوگیوئی »و  14سن به رتیس   میرویی

امدیئ   »وشکی  دد  و گزاردی وح  عدوا  

 ,Ogata)وهیه ک د « انسینی در دورا  کدونی

Sen, 2003)  در اتئئن گئئزارش بئئ  نیئئیز بئئه .

هی  مدسجم در خروم بقئی، سئطک    سییس 

دئئد. در  زنئئدگی و دئئ اف  انسئئینی وأکیئئد  

ووالئه دئد:     تئ زهئی    گزارش فوق به زمیدئه 

                                      
13. Human Security 

14. Amartya Sen 
15. Sadako Ogata 

مفیائئئ  از افئئئ اد در ال تئئئی  مدیقشئئئیت  

هئئی  پسیمدیقشئئه،   بئئیر و موقعیئئ   خشئئون 

هئئی   مایتئئ  از  وارگئئی ، غلبئئه بئئ  نئئیامدی 

اقترید ، وضاین دست سی و ب خئوردار  از  

سئواد  و   هی  بهدادتی و مئذف بئی   م اقب 

 ,Ogata, Sen)هئئی  وحرئئیلی  مح ومیئئ 

2003). 

کایسیو  مداخله و میکای  دویتی در 

« مسئوویی  مایتئ   »هدگیم مع فئی مفهئوم   

مفهوم امدی  انسئینی را ددیسئیتی کئ د و در    

عدی   بدیئیدتن  »گزارش خود عدوا  ک د که 

امدی  انسینی ئ امدی  اف اد در ب اب  وهدتدات  

علیئئه میئئیت، سئئ متی، اتادئئی دخرئئی و   

خیرالی وهیالم  هد اف  انسینی ئ هم به واسط 

و هم به وسیله عوام  درو  کشئور از الالئه   

« گی نئد  نی وهی  امدیتی وح  خط  ق ار مئی 

(ICISS, 2001, p.15)   اگ چئئه مسئئوویی .

مییت خود تعدی پیش  هاویی  مایت  در دور

از قید اتئن مفهئوم در سئدد االئ س سئ ا       

بی پیراداتم امدی  انسینی گئ   خئورد     2005

و  21زتن قئ    هی   غئی  بود، امی موادث سیل

هی  غی متعهدهی بیعئث دئد    هاچدین دغدغه

  گسئت د  وی مسوویی  مایت  از دسئتورایعا  

امدی  انسینی دور دئد  و پیونئد عایقئی بئی     

ایال  بش دوستینه  هی  الد  مقوق بین نقض

 United Nations, High Level)پیئدا کدئد   
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Panel on Threats, Challenges and 

Change, 2004). 

 تی مسئولیت حمایتچیس -1-1

ایاللئی   پس از گئزارش کایسئیو  بئین   

مداخله و میکای  دویتی، مفهئوم مسئوویی    

سدد اال س  139و  138مایت  در بددهی  

 قید دد: 2005س ا  

. ه  دویتی مسئوویی  مایتئ  از   138»

کشئی، الدیتئیت    الاعی  خود در ب ابئ  نسئ   

الدگئئی، پیکسئئیز  قئئومی و الدیتئئیت علیئئه   

دارد. اتن مسوویی  دئیم   بش ت  را ب  عهد  

پیشگی   از چدین ال ائای و وح تک  نهی بئی  

ابزارهئئی  مدیسئئب و الزم اسئئ . مئئی اتئئن     

پئذت تم و مطئیب     عائ      مسوویی  را مئی 

هی  بیتس  دوی  ایاللی می بین هکدیم. الیمع می

اتئن مسئوویی  تئیر  و و غیئب       را در اال ا

از سئئیزمی  ملئئ  متحئئد در وأسئئیس  کئئ د  و

 شدار اوییه پشتیبینی کدد.ووانیتی ه

ایاللئئی بئئه مدظئئور   بئئین ه. الیمعئئ139

مایتئئ  از مئئ دم در ب ابئئ  الدیتئئیت الدگئئی، 

الدیتئئیت علیئئه بشئئ ت ،   پیکسئئیز  قئئومی و

مسئئئوویی  اسئئئتفید  از ابزارهئئئی  مدیسئئئب 

دت لایویئئک، بش دوسئئتینه و دتگئئ  ابزارهئئی   

 میز مطیب  فرئول دشئم و هشئتم     مسییا 

  دارد. در چدئین  مدشور مل  متحد را ب  عهد

 میئز نیکئیفی    وضعیتی اگ  ابزارهی  مسئییا  

بیددد تی مقیمیت ملی در مایت  از م دمشی  

پیکسئیز    کشی، الدیتیت الدگئی،  در ب اب  نس 

قومی و الدیتیت علیه بش ت  به وضوح نیکئیم  

بیددد، می  مید  هستیم وئی از ط تئ  دئورا     

امدی  مطئیب  مدشئور ملئ  متحئد از الالئه      

و ب  مبدئی  مئورد بئه مئورد و بئی      فر  هفتم 

ا  م بو ، اقئدام   هی  مدطقه هاکیر  سیزمی 

 World)« الاعی قیطع و به موقع عا   ورتم

Summit Outcome, 2005). 

اگ چه میمیی  مسوویی  مایت  ورئور  

ک دنئئد کئئه  ئئ ف ادئئیر  بئئه مسئئوویی   مئئی

مایت  در اتن سئدد بئه معدئی  ورئوتب        

هی   امی واکدش ،ایاللی اس  بین هووسط الیمع

بعد  کشئورهی و وأکیئد  نهئی بئ  اتدکئه اتئن       

مفهوم بیتئد در مجائع عائومی ملئ  متحئد      

بیعث دئد وئی گفتگئو     ،مورد ب رسی ق ار گی د

بیر  وئی انتشئیر گئزارش دبی کئ  ملئ        در اتن

بئه   ،16متحد به وعوت  بیفتد. ادوارد سی الک

مئئو  در خرئئوم  سئئا  مشئئیور بئئی  کئئی 

و  را  بیئی    مسوویی  مایت  مدروب دئد 

دئئد  در گئئزارش دبی کئئ  عاومئئیو ملهئئم از   

هی  الک و ایبتئه گئزارش کایسئیو      اندتشه

 مداخله و میکای  دویتی اس .

سدد  139و  138ب  اسیس مفید بددهی  

و مطئئیب  گئئئزارش   2005االئئ س سئئئ ا   

                                      
16. Edward C.Luck 
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دبی ک  در خروم مسوویی  مایت  مئور   

، مسوویی  مایتئ  بئ  سئه    2009ژانوته  12

 ر اس :ستو  استوا

ستو  »هی  مایتتی دوی :  . مسوویی 1

اول عبئیرت اسئ  از مسئئوویی  دویئ  بئئ ا     

مفیائئ  از مئئ دم چئئه اوبئئیع کشئئور و چئئه  

کشی، الدیتئیت الدگئی،    دتگ ا ، در ب اب  نس 

پیکسئئیز  قئئومی، الدیتئئیت علیئئه بشئئ ت  تئئی 

 Report of the)«وح تئئک مئئوارد فئئوق  

Secretary General, 2009, p.8)  بئئئی .

مئئی اتئئن »معتقئئد اسئئ  عبئئیرت   مئئو   کئئی

پئذت تم و مطئیب     عائ      مسوویی  را مئی 

مبدی  مسئوویی  مایتئ  اسئ .     ،«کدیم می

گونئه کئه در وع تئف سئتو  اول  ورد       های 

مسوویی  مایت  به چهیر الدیت :  دد  اس ،

( 3( الدیتئ  علیئه بشئ ت ،    2کشی،  ( نس 1

( الدیتیت الدگئی محئدود   4پیکسیز  قومی و 

ه مسئئوویی  مایتئئ  در دئئد  اسئئ . اگ چئئ

بئئئئی  2001ابتئئئئدا  طئئئئ ح    در سئئئئیل 

وئئ  امدیئئ  انسئئینی پیونئئد  کلئئی دسئئتورایعا 

امی در سئدد االئ س سئ ا  و در     ،خورد  بود

 مئیل  هی  کشئورهی  در  راستی  رفع دغدغه

محدود دد کئه بئه واقئع     ووسعه به موارد فوق 

اتن مفهئوم را نیئز وسئهی     « عالییوی دد »

ایاللئی   ا  کیفئ   بئین  دتو هکدد. اسیسدیم می

ایاللئی مئذکور بئه     پیش از اتئن الئ ائم بئین   

استثدی  پیکسیز  قومی را ددیسیتی کئ د  و  

کددئد ، در سئیل    بی بیش از  ئد دویئ  امضئی   

 اال اتی دد  اس . 2002

وبئئدت  مسئئوویی  مایتئئ  بئئه هدجئئیر  

ایاللی گیم دتگ   در راستی   بین  دد وثبی 

وق محدود دد  میکای  دویتی به نفئع مقئ  

ایال  بش دوستینه اس . مبحث پیشگی    بین

و پیسخگوتی مقیمیت دویتئی در قبئیل الئ ائم    

مسئوویی    هوئ تن نکتئ   وئوا  مهئم   را می  فوق

مایت  دانس . ط امئی  مسئوویی  مایتئ     

سیز  وایتز مسوویی  مایت   در پی ب السته

بش دوسئئتینه هسئئتدد و وأکیئئد     هو مداخلئئ

  کددئئد کئئه در بیفئئ  معدئئیتی مسئئوویی مئئی

وأکید دئد  و  « پیشگی  »مایت  به مسوله 

«  خ تن م بئه »نظیمی ودهی به عدوا   همداخل

مط ح اس . ب ا  نی  به پیشگی   از الئ ائم  

بیتس  میکایتی مسوول اتجئید   ایذک  می فوق

دد  و ب  اتن مسوله وأکید دود کئه وعهئدات   

هی  نهی را بئه   ا  دوی  مقوقی ع فی و معیهد 

کشئئی، الدیتئئیت  سئئ پیشئئگی   و مجئئیزات ن

کدد  الدگی و الدیتیت علیه بش ت  مواف می

و مسوویی  دویئ  از هائین وعهئدات نیدئی     

 دود. می

 ،دئئود گونئئه کئئه م مظئئه مئئی   هائئی 

میکای  مسئوول پتینسئی  دئاول مسئیئلی     

گیئ د   نظی  امت ام به مقوق بش  را در ب  مئی 
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(Report of the Secretary General, 

2009,p.11).  ،هاز بین ب د  زمیددر اتن معدی 

کشئئی و الدیتئئیت  بئئ وز ال ائائئی نظیئئ  نسئئ 

 هی ق ار گی د. کیر دوی  الدگی بیتد در دستور

سیز :  ایاللی و ا فی  هی  بین . کاک2

مو  در گزارش خود به چهیر دک  از  بی  کی

ایاللئی مطئیب  مفئید بدئدهی       هی  بین کاک

ادیر   2005سدد اال س س ا   139و  138

هئی بئه انجئیم     ( و غیب دوی ایف»ک د  اس : 

ب(  ؛(138هئئی  سئئتو  اول )بدئئد  مسئئوویی 

هئی در االئ ا  اتئن     تیر  رسئیند  بئه دویئ    

پ( تئیر  رسئیند  بئه     ؛(138مسوویی  )بدد 

سیز  ب ا  مایتئ  )بدئد    هی در ا فی  دوی 

هیتی که در  ت( تیر  رسیند  به دوی  ؛(139

 ستینه وقوع بحئ ا  و مدیقشئه هسئتدد )بدئد     

139 ») 

(Report of the Secretary General, 

2009,p.15). 

بئئه   تئئزدر گئئزارش دبی کئئ  بئئه مئئوارد 

ایاللئی ادئیر     هی  کائک بئین   عدوا  مرداق

هی  و وتج و وقوت  مقئوق   دد  اس : ب نیمه

بش ، بیزسیز  و وحکیم  لک پس از مدیقشئه،  

بئئینی و اسئئتق ار پیشئئگی انه نی وهئئی بئئ    ئئلک

تئئی اطئئ اف مبدئئی  رضئئیت  دویئئ  میزبئئی   

ا  و وقوتئئ   هئئی  ووسئئعه  مدیقشئئه، کائئک 

 Report of the Secretary)مکومئ  قئینو    

General, 2009,pp.15-21). 

. پیسخ قیطع و به موقئع: دئیتد بتئوا     3

مدیقشه ب انگیزو تن واله مسوویی  مایت  را 

مو  بی عدیتئ    کی ستو  سوم    دانس . بی 

 2005سدد االئ س سئ ا     139به مفید بدد 

 میئئئز و  گیئئئ   از وئئئدابی   ئئئلک بهئئئ   بئئه 

 میز در پیسخ به وضعیتی که مقیمیت  غی  لک

دویتی بئه وضئوح در مایتئ  از مئ دم خئود      

نیکئیم بیدئئدد، ادئیر  کئئ د  اسئ . او در اتئئن    

معتقئد  « میدئه »زمیده به استفید  از سیستم 

نیس  و ودهی ب  اتئن بئیور اسئ  کئه  سئتینه      

هئی    پیسخ وح  ستو  سوم از  ستینه وئ ش 

سیزانه وحئ  سئتو  دوم    پیشگی انه و ا فی 

 Report of the Secretary)بئئیالو  اسئئ 

General, 2009,p.22)مئو  در اتئن    . بی  کی

 139بدئد  »دارد کئه   زمیده   تحیو بیئی  مئی  

سدد اال س س ا  نایتینگ  اتن مقیق  اس  

که هیچ است اوا  مسئوویی  مایتئ  بئدو     

هئی تئی     تمامتایل ودابی  الاعی از الالئه وحئ  

اقدام نظیمی در موارد نهئیتی، کیمئ  نخواهئد    

 ,Report of the Secretary General)« بئود 

2009,p.25). 

بدئئیب اتن، از نظئئ  دبی کئئ  ملئئ  متحئئد، 

گی نئئد  در  دئئورا  امدیئئ ، نهئئید ورئئایم  

خروم پیسخ قیطع و به موقع خواهئد بئود و   
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در اتن زمیده متی به پدج قدرت دارا  مئ   

کدئد کئه از مئ  ووئو بئ ا        ووو وو ئیه مئی  

اللوگی   از پیسخ قیطع و به موقئع اسئتفید    

 ,Report of the Secretary General) نکددد

2009,pp.26-27). 

اگ چئئئه میمیئئئی  و ط امئئئی  مفهئئئوم 

کددئد کئه    مسوویی  مایت  مؤکداو بیی  مئی 

در «  خئ تن م بئه  »ووس  به زور بئه عدئوا    

ل اؤدود، امی هاچدئی  اتئن سئ    نظ  گ فته می

چه کسی، در چه زمینی، در »مط ح اس  که 

بئئی چئئه مجئئوز  و   پیسئئخ بئئه چئئه وضئئعیتی،

وواند ب ا  مایت  از ق بینیی  بئه   می« چگونه

 زور متوس  دود.

از سو  دتگ  پتینسی  وفسئی  موسئع و   

هاچدین به کیرگی   معییرهی  دوگینئه نیئز   

در اتن خروم والئود دارد. مئوارد مئذکور و    

انگیئئز در  مئئوارد بحئئثال فئئوق از الالئئه ؤسئئ

خروم مسوویی  مایت  اس  که در هدگیم 

کشئورهی بئه وفرئی  ب رسئی      ب رسی واکئدش 

 دوند. می

 -واکنش و مشاارکت غارب    -2

 غیر متعهدها
ب ا  ددیسیتی مواضع کشورهی نسب  به 

هئی و   بیتسئ  بئه بیینیئه    مسوویی  مایت  می

بئیر  رالئوع کئ د. در     هی   نی  در اتن اع میه

ب رسئی مواضئع ب خئی کشئورهی کئه      ابتدا بی 

وواندئئد طیئئف وسئئیعی از کشئئورهی را     مئئی

نایتددگی کددد، بئه طیئف نظئ ات کشئورهی     

نسب  به مسوویی  مایت  پی خواهیم ب د و 

هئی را   س س موارد خیم و چ اتی اتن واکدش

 ب رسی خواهیم ک د.

ب تتینیی معتقد اسئ  کئه   »ب تتینیی:  (ایف

خواهدد  که میهی م  ندارند ه   نچه را  دوی 

درو  م زهیتشی  انجیم دهدد و از سو  دتگ  

هی بئه نئیم انسئینی  بئه طئور مشئت ک        دوی 

وایفه دارند وی در  ورت عدم مایت  دویئ   

« از م دمش، اتن مایت  را به انجئیم رسئیندد  

(2005 World Summit Excerpts, n.d.). 

ووا   می معتقد نیستیم که می»هدد:  (ب

وویی  مایتئ  را بئ ا    مبیمث م بو  به مس

مئئئ  مداخلئئئه »بخشئئئی بئئئه  مشئئئ وعی 

بئه کئیر گ فئ  و تئی    را بئئه     « بش دوسئتینه 

« وبدت  ک د« گ اتی نظیمی انسی »اتدئویوژ  

(Statement by Mr. Nirupam Sen, 2005). 

هی نییزمدد االایع در  دوی »اندونز :  (ج

خروم مسوویی  مایت  از مئ دم در قبئیل   

می و الدیتئیت علیئه   کشی، پیکسیز  قئو  نس 

بشئئ ت  هسئئتدد. در اتئئن راسئئتی قئئو  قه تئئه 

هدگیمی بیتد مئورد اسئتفید  قئ ار گیئ د کئه      

 «رو دئد  بیدئدد   ابزارهی  دتگ  بی نیکیمی روبه

(2005 World Summit Excerpts, n.d.). 
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هئی  قدروادئد    ب خی دوی »ونزوئ :  (د

کددئئد وئئی ب خئئی ا ئئول مقئئوق   وئئ ش مئئی

هئیتی میندئد    جید دکتئ تن ایال  را ب ا  ات بین

وفسی  ک د  و مئی را بئی   « دستینه الد  پیش»

دستینه وهدتد کددئد و اکدئو  بئه     الد  پیش

مطئ ح  « مسئوویی  مایتئ   »ا  ح مفهئوم  

دد  اس  و می بیتد از خود ب  سئیم کئه چئه    

 «کسئئئی از مئئئی مایتئئئ  خواهئئئد کئئئ د   

(2005 World Summit Excerpts,n.d.). 

ع کشورهی را ووا  طیف مواض بدیب اتن می

 بدتن  ورت و سیم ک د:

دهئئد کئئه  رونئئدهی  کدئئونی نشئئی  مئئی

کشورهی  غ بئی و کشئورهیتی کئه بئی غئ ب      

در سئا  راسئ     ،پیوندهی  نزدتکئی دارنئد  

گی ند؛ بدتن معدئی کشئورهی     طیف ق ار می

اروپیتی، اتئیالت متحئد ، کینئیدا، ژاپئن، کئ        

میمیئئی  مسئئوویی    الدئئوبی و قطئئ  در زمئئ 

از سو  دتگ  کشورهی  زتئ    مایت  هستدد.

 ح ا نیز مایت  خود را از مسوویی  مایت  

  وئوا  بئه روانئدا،    اند؛ از الاله مئی  اع م ک د 

وینزانیئئی، بدئئین و کدگئئو ادئئیر  کئئ د. تکئئی از 

و تن عل  گ اتش  ف تقی  زت   ئح ا بئه    مهم

مسوویی  مایت  اتن اس  که مدشور الدتئد  

را بئ ا   هئی  پئیتیدی    اوحیدته  ف تقئی  سئتینه  

بش دوسئئتینه وع تئئف کئئ د  اسئئ    همداخلئئ

(Weiss, 2004, p.139). 

امی گ و  دتگ  تعدی سا  چپ طیئف را  

ووا  به دو گ و  اخترئیم داد. نخسئتین    می

ند از دکیکی  وأثی گئذار  نظیئ    ا گ و  عبیرت

چین و هدد که اگ چئه بئه یحئیا بئیر      روسیه،

اخ قی مفهوم مسوویی  مایت  و هاچدئین  

ی که ب ا  خود در ورایایت الهئینی  الیتگیه

قیئ  هستدد، نیئیز بئه مسئوویی  مایتئ  را     

امی وایت  دارند که دورا  امدیئ    ،پذت ند می

ا  بئئه عدئئوا  نهئئید  هئئی  مدطقئئه تئئی سئئیزمی 

گی ند  در مورد ووس  به زور در بیف   ورایم

معدیتی مسوویی  مایت  ددیسیتی دود. اتن 

سئئا  چئئپ طیئئف قئئ ار    هگئئ و  در میینئئ 

گی ند. گ و  دتگ  کشورهی که میینه سا   می

چپ طیف وی انتهی  چپ را به خود اختریم 

عاومئیو در مخییفئ  و واگ اتئی بئی      ،دهدئد  می

دار  قئ ار   هی  غ ب و نظئیم سئ میته   سییس 

دادته و تی به طور سدتی نسب  به میکایئ   

خود مسیسی  بسییر  دارنئد. اتئن کشئورهی    

وع تئف   عاومیو مئیمی ا ئ  عئدم مداخلئه و    

 ,Weiss)سدتی از میکایئ  دویتئی هسئتدد   
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2004, p.140) .وئوا    از میی  اتن کشورهی می

به ونزوئ ، کوبی، پیکستی ، ات ا ، مر ، ایجزات  

 و  ادیر  ک د.یببو زتا

اگ چئئه  ،گونئئه کئئه م مظئئه دئئد هائئی 

عدئی  ف تقئی    تب خی کشورهی  غی  متعهئد  

زتئ   ئئح ا از مسئئوویی  مایتئئ  پشئئتیبینی  

ووا  مدیا    و  می امی در نگیهی کلی ،دددک می

ا   در خروم مسوویی  مایتئ  را مدئیا    

میئئی  غئئ ب و غیئئ  متعهئئدهی وعبیئئ  کئئ د؛   

ووا  اتن دیی  را اقیمه کئ د کئه    کم می دس 

دکیکی  الئد  مسئوویی  مایتئ  در میئی      

و تن  کشورهی  غی  متعهد ق ار دارند. در ویز 

مجائع  وحوالت م بو  به مسوویی  مایت ، 

یمب  تسئ   24عاومی سیزمی  ملئ  متحئد در   

وحئئئ  عدئئئوا    308/63 هقطعدیمئئئ 2009

را بی االایع وروتب ک د « مسوویی  مایت »

که نخستین قطعدیمه در اتن بئیب در مجائع   

عاومی ملئ  متحئد اسئ . پئس از ورئوتب      

قطعدیمئئئه، هفئئئ  عضئئئو ملئئئ  متحئئئد ئ    

سورته، سودا ، اتئ ا ، اکئوادور و    کوبی، ونزوئ ،

راگوئه ئ در اقدامی هایهد  وأکید ک دند  نیکی

مذکور، مجاع عاومی را ملزم به  هکه قطعدیم

کدد و  ئ فیو   مسوویی  مایت  نای« اال ا »

 مؤتد نییز به گفتگوهی  بیشت  اس .

از سئئو  دتگئئ ، کشئئور بوییئئو  کئئه بئئه 

کئ د   نحو  نظ  اکث ت  مجائع را بیئی  مئی   

مفید مدئدرج  « اال ا »قطعدیمه را در مسی  »

سدد االئ س سئ ا     139و  138ر بددهی  د

-GCR2P-Summary-of) «ارزتیبی کئ د  2005

Statements-on-Adoption-of-Resolution RES 

A/63/ L8ORevl, 2009). 
طیف وسیع مواضع کشئورهی نسئب  بئه    

وئ     مسوویی  مایت  نییزمدد وبیین دقیئ  

 اس  که در ادامه بدا  ادیر  خواهد دد.

ا غیار  تبیین واکنش غارب    -3

متعهدها نسبت باه مسائولیت   

 حمایت

رسئد کئه عوامئ  متعئدد       به نظئ  مئی  

ووانئد مخییفئ  تئی مایتئ  از مسئوویی        می

مایت  را وبیئین کدئد. در اتدجئی سئه عیمئ       

مسئئوویی   هتعدئئی مسئئوله میکایئئ ، رابطئئ 

مایت  و مداخله بش دوستینه و بئیر اخ قئی   

 دود. مفهوم مسوویی  ب رسی می

 حاکمیت همسئل -3-1

و تن الدال میئی  میمیئی  وعئیرتف     مهم

سئدتی و مئئدر  میکایئ  در ال تئئی  اسئئ .   

هئی    وع تف سدتی میکای  به اهئور دویئ   

گ دد. تکی از  بیز می 1648مدر  پس از سیل 

مدتقدا  وع تف سدتی میکای  معتقد اسئ   

اتئئن اتئئد  رواج دادئئ  کئئه میکایئئ ، »کئئه 

  مجوز  ب ا  کشتن اسئ ؛ اگئ  دویئ  عئد    
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 دم را بکشد تی وادار به و ک مح  زتید  از م

زندگی خود کدد تی اگ  به گ وهی االیز  دهئد  

که ال ائای را علیه گ و  دتگ  در قلا و خئود  

انجیم دهد، اتن مسیئ  به هیچ دوی  دتگئ    

 ,Evans, 2008 a)« م بئئو  نخواهئئد بئئود

pp.283-298). 

مقئوق   هاگ چه اقدامیوی نظیئ  اع میئ  »

کشئی در   مدئع نسئ   بش  و انعقید کدوانسیو  

هیتی به سا  وضعیف وع تف  گیم 1948سیل 

 Evans, 2008)« گ اتینه از میکای  بود مطل 

a, pp.283-298)(  7، امی مید)مدشئور ملئ     2

متحد از نگ ش عاومی و الهینشئاول نسئب    

ک د. عدم مداخله بئه   به میکای  مکیت  می

عدوا  تک ا   مئورد پئذت ش قئ ار گ فئ .     

رزداتی و افئزاتش وعئداد   د وع دهئه اسئتعای  

کشورهیتی که به ویزگی بئه اسئتق ل دسئ     

ک دند، عیم  بسییر مؤث   در وحکیم  پیدا می

 ا   عدم مداخله بود.  

فضی  مسیعد  بئ ا    ،پیتی  الد  س د

فعییی  دورا  امدی  و ردد مفهوم مداخلئه  

بش دوستینه ف اهم ک د. روند الهینی دد  نیز 

وت  کئ د و در  محو دد  میکای  را وق  اتد

دو عیم  تعدی نی وهی  الهینی دئد     نتیجه،

هئی  مدتقئد    و پیتی  الد  س د موضع گئ و  

میکای  سدتی را وقوت  ک د. معییر دوگینئه  

 ههئی  بئزرد در بئه کئیرگی   مداخلئ      قدرت

بش دوستینه و موضع وامد الدبش عدم وعهئد  

که در سئه موقعیئ  مختلئف پئس از الدئ       

را رد ک د، موضع کوزوو، مداخله بش دوستینه 

میمیی  میکای  سئدتی را وقوتئ  نائود. از    

سو  دتگ ، میمیی  میکای  مئدر  بئه بئیر    

اخ قی مفیهیم مد نظ  خئود ادئیر  کئ د  و    

بیتئد  « رعیت  مقوق بش »معتقدند که عدر  

« قلائئ و، اقتئئدار و الاعیئئ »بئئه سئئه عدرئئ  

 .(Weiss, 2004, p.138)افزود  دود 

یئی  اتئن دو   رسد که الدال م به نظ  می

گ و  هاچدی  ادامه دادته بیدد و دیتد ودهئی  

وئ ازو را بئه    هنقی  عطف ویرتخی بتواندد کفئ 

 و  کدد. سا  تکی از اتن دو گ و  سدگین

هی  میمیئی  میکایئ     و تن دغدغه مهم

ووا  به دو مقویئه محئدود کئ د:     سدتی را می

ایف( فقدا  وأثی گذار  کشورهی  غی  متعهد 

ی  دئورا  امدیئ  و متئی    ه گی   ب  ورایم

گ فتئئئه نشئئئد  مشئئئیرک   نهئئئی در  الئئئد 

  و ب( ابهیم در مئورد گسئت    ؛هی گی   ورایم

وواند میکای  را محئدود کدئد.    امور  که می

ووانئد بئه    مئی  هقئ یبووفل زااهیر نظ  عبئدایعزت 

مئی انکئیر   »خوبی مئورد ایئف را وبیئین کدئد:     

کدیم که سیزمی  مل  متحد وایفئه دارد   نای

امی به ددت  ،ج انسینی اللوگی   کددکه از رن

در مئئورد وضئئعیف میکایئئ  خئئود مسئئیس  

کئه میکایئ     دییئ  هستیم، نه فقئط بئدتن   
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 خ تن دفیع می در ب اب  قواعد الهئینی نئیب اب    

کئئه مئئی در ف اتدئئد  دییئئ بلکئئه بئئدتن  ،اسئئ 

« گی   دورا  امدی  مشیرک  ندارتم ورایم

(Weiss, 2004, p.145). 

اسئئتدید بئئه    در مئئورد ابهئئیم گسئئت   

وئوا  بئه دو مئورد     مسوویی  مایت  نیز مئی 

اخی  استدید ف انسئه و روسئیه بئه مسئوویی      

رسئینی   مایت  ادیر  ک د. ف انسه ب ا  کاک

هئی  می ئ  از    به میینائیر کئه گ فتئیر رنئج    

بئئه مسئئوویی  مایتئئ   ،طوفئئی  نئئ گس بئئود

و روسیه نیز در  (Evans, 2008b)استدید ک د 

گ السئئتی  بئئه  ووالیئئه مئئداخ ت خئئود در  

مسوویی  مایت  استدید ک د کئه در هئ  دو   

مورد میمیی  نظئ   مسئوویی  مایتئ  بئه     

انتقید از ف انسئه و روسئیه پ داختدئد. الییئب     

اتدجیس  که روسیه به عدوا  تکی از دکیکی  

الئئد  نسئئب  بئئه مسئئوویی  مایتئئ ، در    

هی  مختلف موضع متفئیووی نسئب     موقعی 

سئ  و در  به مسوویی  مایت  اوخیذ کئ د  ا 

هی  غیئ  متعهئدهی نسئب  بئه      نتیجه دغدغه

پتینسی  سوءِاستفید  از مسئوویی  میکایئ    

 دود. در وضعیف میکای  وقوت  می

رابطه مسئولیت حمایات و   -3-2

 بشردوستانه همداخل

وئ تن مدتقئدا  مسئوویی  مایتئ       مهم

معتقدند که مسوویی  مایتئ  بئه واقئع نئیم     

 . بش دوسئئتینه اسئئ هدتگئئ   بئئ ا  مداخلئئ 

میمیی  مسوویی  مایت  نیئز وئ ش نظئ      

انئد وئی وائیتز اتئن دو      ا  انجئیم داد   گست د 

رغئم   مفهوم را بیش از پیش رودن کددد. علی

مبیمث مط ح دد  ووسط کشورهی  دایل و 

مئداخ ت    میمیی  نظ   مسوویی  مایتئ ، 

ووسئعه،   عادویو در کشورهی  درمیل« واقعی»

دچیر وضع  دارا  کات تن ووسعه و کشورهی 

دهئد و در نتیجئه اتئن اتئد       انتقییی، رو  می

دود که مداخله چه به نیم مداخلئه   وقوت  می

بش دوستینه و چه به نئیم مسئوویی  مایتئ     

ا  از ام  تیییسئم اسئ .     ورت بگی د، گونئه 

نوام چیمسکی اتئن دتئدگی  را پئس از الدئ      

 کوزوو بدتن  ورت د ح داد:

یقئیو  رودئدگ   اوف   میمیی  خودخوانئد »

قدروادد و ث ووادئد بئود  و وارثئی  سیسئتم     

الهئینی   هاستعایرگ   و استعایر نئو  سئلط  

هسئئتدد:  نهئئی هائئی  دئئایل تئئی الهئئی  اول  

هی  پسئتی کئه در مقیبئ   نهئی      هستدد، گ و 

ق ار دارند، های  الدوب تی الهی  سوم اس  ئ  

 کاتئئئ »، «ووسئئئعه  مئئئیل در»اقترئئئیدهی  

 ««انتقئئئیل  مئئئیل در»و « تیفتئئئه ووسئئئعه

(Chomsky, 1999, pp.11-12). 

میمیی  مسوویی  مایت  و   در ه  میل،

متی گزارش دبی ک  در خرئوم مسئوویی    

 خئ تن  »مایت ، مبحث مداخله بئه عدئوا    
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اند و و دتئد  نیسئ  کئه     را رد نک د »  م به

ه گی  ووس  به  خئ تن م بئه در دسئتورکیر    

هی  بسییر  ب انگیختئه   ق ار گی د، مسیسی 

هئی    از دتئدگی  نظئ  ، وفئیوت    خواهئد دئد.  

 هالئئد  میئئی  مسئئوویی  مایتئئ  و مداخلئئ 

بش دوسئئئئتینه والئئئئود دارد. وأکیئئئئد بئئئئ   

سیز ، بیزسئیز  پسیمدیقشئه، مبحئث     ا فی 

ایاللئی   هی  بئین  پیشگی   و هاچدین کاک

و تن وایتزات میئی  دو مفهئوم    به عدوا  مهم

 فوق مط ح هستدد.

 هدر الئئیتی کئئه دو مفهئئوم دارا  نقطئئ  

پیسئخ قئیطع و بئه    »تعدئی   ،هسئتدد ادت اک 

هئی  وارد    بیتس  به محدودت  نیز می« موقع

ب  مسوویی  مایت  ادیر  داد . بئ  مبدئی    

سئئدد االئئ س سئئ ا    139و 138بدئئدهی  

که وع تف رسای موالود از مسئوویی    2005

مایت  اسئ ، مئوارد اسئتدید بئه مسئوویی       

گی نئد  در   مایت  و هاچدئین نهئید ورئایم   

 ،ی  ودبیهی مشخک دئد  اسئ   ه مورد اقدام

بش دوستینه دیهد چدین دقتی در  هامی مداخل

وع تف نبود و عئ و  بئ  اتئن، ووافئ  الاعئی      

 ا  نیز در مورد     ورت ن ذت فته نبود. اوییه

هئی بئه    و تن دغدغئه  رسد مهم به نظ  می

هی  بزرد در اسئتفید  از   معییر دوگینه قدرت

اقئئدام نظئئیمی الاعئئی و هاچدئئین پتینسئئی  

گ دد. مداخله روسئیه در   وفیسی  موسع بیز می

 ا  از اتن ام  بیدد. وواند ناونه گ الستی  می

 بار اخالقی -3-3

وئئ تن نقطئئه قئئوت میمیئئی   دئئیتد مهئئم

مسوویی  مایت  در بیر اخ قی اتئن مفهئوم   

بئئ ا  میهیئئ   ینهفتئئه بیدئئد کئئه وضئئاید 

هدجیر  اتن مفهوم اس . مخییف  کئ د  بئی   

ی بئئ ا  مقیبلئئه بئئی الهئئین ههئئی  الیمعئئ وئئ ش

کشئی، الدیتئیت الدگئی، الدیتئیت علیئه       نس 

بش ت  و پیکسیز  قومی کیر بسییر ددئوار   

اس  و دیتد نتوا  کشور  را پیدا ک د که بئی  

اخ قی مسوویی  مایتئ  مخئییف    هاتن الدب

تکی از مخییفئی  مفهئوم    17بیدد. محاد اتوب

قدرت اخ قی قیبئ   »بش دوستینه، به  همداخل

 ,Weiss, 2004)ذعئئی  دارد ا« م مظئئه   

p.137)    بی وواله به اذعئی  مخییفئی  مداخلئه .

بش دوسئئتینه نسئئب  بئئه نیئئ و  اخ قئئی    

ووا  به نی و  چشاگی  اخ قی مسوویی   می

نظئ  از الئدال نظئ       مایت  پی ب د.  ئ ف 

میی  ط فدارا  و مخییفی  به کیرگی   اخ ق 

ووا  گف  که بیر اخ قی اتئن   در سییس  می

وم در موفقی  میمیئی     بئ ا  درج در   مفه

 هو وروتب قطعدیم 2005سدد اال س س ا  

بسییر مؤث   2009مجاع عاومی در س تیمب  

بود  اس . مسوویی  مایت  بیر دتگ  الیتگی  

                                      
17. Mohammed Ayoob 
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ایاللئی را   بئین  هاخ قی ووس  به زور در ع  

امیی کئ د  کئه دیتسئته ب رسئی و پئاوهش      

 بیشت  اس .

 فرجام
وئ تن   کی از پیچیئد  مسوویی  مایت  ت

ایالئ  و مقئوق    روابط بین هوحوالت در ع  

ایالئئ  اسئئ . گئئ و  میمیئئی  مسئئوویی   بئئین

داندد کئه   ایاللی می مایت ،    را هدجیر بین

امئی   ،دارد در مسی  اال اتی دد  گئیم بئ  مئی   

دئئکیکی  معتقدنئئد کئئه هدئئوز االائئیعی در   

خروم وع تف مسوویی  مایت  بئه دسئ    

اتدکئه بئه هدجئیر مئورد     نییمد ، چه ب سد به 

ایاللی وبدت  دد  بیدد. امی نکته  پذت ش بین

بسییر مهم اتدکه بئیر اخ قئی چشئاگی  اتئن     

هئئی   مفهئئوم بئئه امتائئیل زتئئید بئئ  نگئئ ش  

گ اتینه نسب  به اتن مفهوم هدجئیر  و   ووطوه

هاچدین وعیرتف سدتی میکای  غلبه خواهد 

ک د. نگیرند  معتقد اس  بئی عدیتئ  بئه درج    

 139و  138  مایتئئ  در بدئئدهی  مسئئوویی

و هاچدئئئین  2005سئئئدد االئئئ س سئئئ ا  

دورا  امدی  و  1894و  1674هی   قطعدیمه

، 2009مجائئوع عائئومی در سئئیل  هقطعدیمئئ

مخییف  بی اتن مفهوم   فیو الیتگی  پ سئتیا   

امئی در عئین    ،مخییفی  را وضعیف خواهد ک د

هئئی  غیئئ    مئئیل ضئئان ددیسئئیتی دغدغئئه  

بیتس  در راستی  وضع  متعهدهی، دکیکی  می

یرچوب چگی   و مفظ  قیود نهید  و ورایم

کدونی وع تف م ک  کددئد. وع تئف کدئونی    

کشئی، الدیتئیت    محدود به چهئیر الئ م نسئ    

الدگئئی، الدیتئئیت علیئئه بشئئ ت  و پیکسئئیز  

قومی اس  که سه وی  اول قب و در اسیسدیمه 

ایاللی ددیسیتی دد  و غی   دتوا  کیف   بین

هئی    اندئد در راسئتی  دغدغئه   وو متعهدهی می

خود از موسع دئد  اتئن وع تئف اللئوگی       

هئئی  اخیئئ  کشئئورهی   کددئئد و ایبتئئه بیینیئئه

 ووسعه مؤتد اتن مطلب اس .  درمیل

دفیفی  مفهومی در معدی  وایتز کیمئ   

بش دوسئتینه و   همسوویی  مایت  بئی مداخلئ  

گی نئد  در   نهئید ورئایم   هاچدین رفع چییش

ووانئد موالئب    یخروم مسوویی  مایت  م

پذت ش مسوویی  مایت  بئه عدئوا  هدجئیر    

 ایاللی از الینب غی  متعهدهی دود. بین
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