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ت و آنأبررسي جهاني شدن دموكراسي  ثير

و امنيت بين  الملل بر صلح

∗هادي احتشامي

 قزوين استاديار گروه حقوق موسسه آموزش عالي كار

)9/12/85: تاريخ تصويب–15/8/85: تاريخ دريافت(

:چكيده

ها است كه سازمان ملل متحد،ني نوييي الگو دموكراس هاو دولت  قـرن در دهه پايـاني ملت
و امنيت بين و استقرار صلح و آغاز سده جديد براي پرهيز از جنگ، خونريزي المللـي مـورد بيستم

نياز به شناخت ابعاد مختلف موضـوع انگيـزه پـژوهش حاضـر، تحـت عنـوان. اند توجه قرار داده 
و امنيت بين« و تأثير آن بر صلح .استالمللي بررسي جهان شدن دموكراسي

ازسواالت پژوهش عبا :رتند
و امنيت بين1  المللي خواهد شد؟ـ آيا جهاني شدن دموكراسي موجب صلح
 الملل خواهد شد؟ـ آيا جهاني شدن دموكراسي موجب تحول برخي اصول حقوق بين2

و اقدامات و عملكرد اركان مختلف سازمان ملل ي دولـت هـا در ارتباط با سوال اول، وظايف
و بررسي دهد كه رويكرد غالب در سازمان ملل متحد اين اسـت كـهميها نشان بزرگ مطالعه شده

و امنيت پايدار بين دموكراسي يكي از پايه  اقـدامات بق در سوا. المللي است هاي اساسي تأمين صلح
از شوراي امنيت سازمان ملل مالحظه مي  شود كه اين شورا به دليـل نقـض دموكراسـي در برخـي

آ  ون كشورها، و به استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتي توصـيه را نقض صلح تلقي كرده اي
اصـل«اما به منظور پاسخ به سوال دوم، به روند تحوالت در مفاهيم سـه گانـه.ده استكراجرايي 

اصل عدم مداخله«و» الملل اصل عدم استفاده از زور در روابط بين«،»ملت ها حق تعيين سرنوشت 
ج» در امور داخلي كشورها  و چنين بـه نظـر ميرسـد كـه در اثر هاني شدن دموكراسي بايد پرداخته

و ديوان بينهادولتهاي تحول اين مفاهيم به واسطه برخي اقدامات زمينه المللي، سازمان ملل متحد
و دكترين، در حال شكل  المللـي قابـل هرچند جبهه مخالفين در سـطح بـين. گيري است دادگستري

.توجه است

: واژگان كليدي

و امنيت- دمكراسي–اني شدن جه  صلح

                                                                              Email: info@kar.ac.ir 02188738343:فاكس*
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 مقدمه
ـ نژادي، جنـگ تـرين هـاي داخلـي عمـده جنگ، نقض فاحش حقوق بشر، منازعات قومي

و امنيت بين هستندعواملي  در. انـد بـه مخـاطره افكنـده21و20المللي را در دو قرنكه صلح

به المللي در برخورد با رويدادهاي فوق جامعه بين، مقابل و منظور جلـوگيري از حـوادث الذكر

و گسترش  به ويژه سازمان مللي بين سازمان ها مشابه در آينده اقداماتي از جمله ايجاد المللي،

تـ هاي بين متحد، دادگاه  و رواندا، كيل ديـوانشالمللي، مانند نورنبرگ، توكيو، يوگسالوي سابق

ده كيفري بين  و شـو المللي صدور و ها قطعنامه از سوي مجمع عمومي راي امنيـت ملـل متحـد

.ده استكرغيره 

و مناقـشات در جهـان، فقـدان دموكراسـي در رويكرد دموكراتيزاسيون ريشه جنگ، ناامني

به سوي آن پيش مي و جهان امروز به واقع دموكراسي ضرورت زمان است .رود است،

و دموكراسي مان بار در گزارش پطروس غالي دبيركل اسـبق سـاز نخستين پيوند ميان صلح

و سـند مكمـل آن در سـال 1992در سـال» دستوركاري بـراي صـلح«ملل متحد تحت عنوان 

و استقرار در اين سند بين. مطرح شد 1995 ي دموكراتيـك در دولت ها المللي، حكومت قانون

هارانس. بودكشورها الزمه تحقق صلح در جهان ارزيابي شده  در اعالميه هـزاره، اعـالم دولت

هي كر و تقويت حكومت قـانون، فروگـذار نخواهنـد دند كه از چ تالشي براي ترويج دموكراسي

و تصميم مي و شيوه كرد هـاي دموكراسـي گيرند كه توانايي همه كشورها را براي اجراي اصول

.را تقويت نمايند... 

و امنيت بـين را شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم كه مسئوليت اصلي حفظ صلح المللـي

آن،به طور مثال. زده است، برقراري صلح در كشورها را با روند دموكراسي پيوند برعهده دارد 

 اعـاده2004 در ژوئـن 1546و شـماره 1992 در ژوئـن841هـاي شـماره شورا طي قطعنامـه

و استقرار دولت دموكراسي در عراق را و امنيـت حكومت قانوني در هائيتي به نحوي با صـلح

.ده استكرالمللي مرتبط بين

به دو سوال اصلي است پي پاسخگويي اول آنكه، آيا با گـسترش دموكراسـي. اين مقاله در

و امنيت بين  ؟تـامين خواهـد شـد) با تأكيد بر نقش سازمان ملـل(المللي در سطح جهان، صلح

 المللي است؟ دوم اينكه، آيا جهاني شدن دموكراسي مستلزم تحول در برخي اصول حقوقي بين

ك و ليد واژهدر اين پژوهش و امنيـت هاي اصلي عبارتند از جهاني شدن، دموكراسي، صـلح

به شرح زير است منظور از هر يك از اين كليدواژه :ها

و پراكنده جهان حركتي بـه سـوي» جهاني شدن«ـ طي آن اجزاء مختلف كه فرايندي است

گ  و فرهنگي كه مرزهاي حقوقي، سياسي، انساني، اقتصادي به طوري ذشـته بـه طـور هم دارند

و يكپارچه ادغام مي .شوند روزافزون در جهان واحد



و امنيت و تأثير آن بر صلح 19 الملل بينبررسي جهاني شدن دموكراسي

براساس اين روش حكومت. روشي است معين براي رسيدن به نتايج نامعين» دموكراسي«ـ

و از طريق انتخابات مستمر تعويض مـي  و مخـالف بـراي. شـود بدون خونريزي آزادي اقليـت

مي  مي،گردد هميشه تضمين و مبتني بر راي آنان اسـت حكوم،شود قدرت توزيع .ت حق مردم

و اجتماعي خاصي را نخواهند آن نظام بـا خواسـته مـردم صـحنه را اگر شهروندان نظام فكري

.ترك خواهد كرد

و امنيت« و مرز» صلح مييحد به كار و معموالً در كنار هم ما. روند خاص ندارند مقصود

و امنيت«در اين پژوهش از  ا» صلح والً جنگ بصورت پايدار از صحنه نظـام وضعيتي است كه

و ثانياً همكاري متقابل در ابعاد مختلف در حد امكان جايگزين شود بين .المللي حذف شود

و امنيت بين بر صلح و تأثير آن با جهاني شدن دموكراسي بر المللي شنقتأكيد
 سازمان ملل

و عوامـل منش39ـ بررسي ماده1: شود در اين فصل چهار محور بررسي مي ور ملـل متحـد

و امنيت بين  به تقويـت فراينـدـ زمينه2المللي؛ مختل كننده صلح صـلح در هاي موثر در كمك

و نقش دموكراسي؛   بـه عمـلـ اقـدامات4ـ دموكراسي در ساختار سازمان ملل متحد؛3سطح جهان

.آمده در جهت گسترش دموكراسي در چارچوب سازمان ملل متحد

و عوامل مختل39بررسي ماده.1  المللي كننده صلحو امنيت بين منشور ملل متحد
شـوراي امنيـت وجـود هرگونـه تهديـد عليـه«: منشور ملل متحد مقرر كرده است39ماده

و توصيه  د يا تصميم خواهد گرفـتكرهايي خواهد صلح، نقض صلح، يا عمل تجاوز را احراز

و امنيت بين بـكه براي حفظ يا اعاده صلح  بايـد42و41ه چـه اقـداماتي برطبـق مـواد المللي

ص 1380عباسي،(» مبادرت شود ،42.(

و امنيـت39هدف از وضع ماده كه به شوراي امنيت اجازه داده است براي اسـتقرار صـلح

و بين كه از نظر سياسي، نظمي در پهنه گيتي پديـد آيـد المللي به اقداماتي دست بزند، اين بوده

ا  الملـل دقيقـاً ين نبوده است كه عدالت حاكم شود يا موازين حقـوق بـينبه هيچ عنوان منظور

ش(اجرا گردد  دادستان ديـوان(در اين راستا، آنتونيو كاسسه.)43ص:8فلسفي، مجله تحقيقات حقوقي،

معتقد است اشتغال اصلي سازمان ملل متحد پاسداري از حقـوق يـا عـدالت) المللي كيفري بين 

ص( جهاني است نيست، بلكه حفظ صلح .)444كاسسه،

سه عامل را مختل كننده صلح دانسته است39ماده تهديـد عليـه«: منشور به طور مشخص

.»عمل تجاوز«و» نقض صلح«،»صلح
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 منشور ملل متحد تنها در صورت تحقـق مفـاهيم فـوق حـق39شوراي امنيت مطابق ماده

كهم داشته وقتي بحراني بين شوراي امنيت بارها اعال،به عبارت ديگر. مداخله دارد المللي است

المللي باشد، نتيجتاً زماني شـورا بحرانـي را در چـارچوب فـصل خطري بالفعل براي صلح بين 

مي  ص( كند كه چنين شرطي حاصل شده باشد هفتم منشور رسيدگي رغم اينكـه علي.)62فلـسفي،

مع39شورا بايد يكي از شرايط ماده  يار عيني مـشخص بـراي تفكيـك را احراز كند ليكن هيچ

و در حقيقت اعضاي. وجود ندارد39سه مفهوم بكار رفته در ماده  در اين رابطه شوراي امنيت

و امنيت بين  نقـض«،»تهديد بر صـلح«المللي هستند، مرجع تشخيص دائمي آن كه مفسر صلح

بـه آن متكـي پس تنها معياري كه شـورا در انجـام وظـايفش. باشندمي» عمل تجاوز«و» صلح

كه خود در محكوم كردن يا دفع عوامل ناقض صلح بـه صـورت قـاطع يـا است، اراده  اي است

و درك ماهيت نظام امنيـت مـشترك بـين ماليم ابراز مي  و نهايتاً دريافت اين معاني المللـي دارد

ص(اي ميسر خواهد بود تنها از طريق تحليل محتواي چنين اراده .)103و 102فلسفي،

ت مي39وجه به آزادي اراده شوراي امنيت در حيطه ماده با گـردد منشور ملل متحد مالحظه

ي عـضو دولت هـا هايي شده است كه سابقاً آنها را در صالحيتكه آن شورا بعضاً وارد عرصه 

و از هرگونه اقدام در آن موارد خودداري تلقي مي .ده استكركرده

م به كلي بودن مفاهيم مندرج در اي منشور، شوراي امنيت در مقدمه قطعنامه39اده با توجه

به اين نكته تصريح نميكه صادر مي و يا در متن آن نمايد كه اختالف يا بحران مـورد نظـر كند

 است، از اين رو حكم خـود را در چـارچوب فـصل39مصداق كدامين مفهوم مندرج در ماده 

ص 1381سادات ميداني،(نمايد هفتم صادر مي ترين علت اين اقدام شـورا اخـتالف نظـر مدهع.)١٩،

.باشد اعضاي دائمي شوراي امنيت بر سر تعيين نوع اختالف مي

، شوراي امنيت تنها در شش مورد قطعنامـه1989از زمان تشكيل سازمان ملل متحد تا سال

:الزام آور در خصوص نقض صلح يا عمل تجاوز صادر نموده است كه عبارتند از

كُره)1947 در سال54مه قطعنا(فلسطين  هـاي قطعنامـه(، رودزيـا)1950 در سال82قطعنامه(،

، فالكلنــد)418قطعنامــه(، آفريقــاي جنــوبي)388،409، 314، 232،252،277، 221شــماره

و عراق) 502قطعنامه( .)619ص،1370مورفت،() 598قطعنامه(و ايران

سه اصطالح استفاده شده39در ماده و تاكنون تعريف حقـوقي مـشخص از آنهـا منشور از

به شماره1974 دسامبر14مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه مورخ. ده استشارائه

به ذكر است، كـه ايـن. كرداقدام39مندرج در ماده» تجاوز«به تعريف» اجماع« با 3314 الزم

ن  شـو تنها مي يستقطعنامه الزم االجرا نويـسندگان. باشـد وراي امنيـت تواند راهنمـاي عمـل

به اين علت از تعريف صريح تجاوز خودداري كرده  كه ارگان منشور هاي صـالح بتواننـد بـا اند

به تبيين آن بپردازند  و احوال خاص به اوضاع نويسندگان منشور معتقـد بودنـد كـه. توجه الزم



و امنيت و تأثير آن بر صلح 21 الملل بينبررسي جهاني شدن دموكراسي

و عناصـر سـازنده گـردد ماهيت تجاوز فقط در صورت رويارويي با واقعيتي عيني آشـكار مـي

و شوراي امنيـت مـي توانـد آن را در يـافتن مفهوم تجاوز در منشور به طور پراكنده وجود دارد

نويسندگان منشور بـه انعطـاف پـذير بـودن مفهـوم تجـاوز، بنابراين. مفهوم تجاوز هدايت كند 

ش(توجهي عميق داشتند  .)79ص:8فلسفي،

د نيروي مسلح توسـط يـك دولـت عليـه حاكميـت، قطعنامه مذكور، تجاوز را كاربر1ماده

هاي مغاير منشور ملـل تماميت ارضي، يا استقالل سياسي دولتي ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راه

كه در اين تعريف آمده است  تعريـف مـذكور. نمايـد، تعريف مي)197ص: فلسفي، همـان(آن چنان

كه دامنه قاعده كلي را بيان مي  به تببين اقدامات تجاوزكارانـه3 ماده. وسيع داردايكند  قطعنامه

به سـرزمين دولـت ديگـر يـا: پرداخته است ـ تهاجم، يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت الف

اي، يا هرگونه ضميمه سازي سرزمين يك دولـت يـا هرگونه اشغال نظامي ناشي از چنان حمله 

ـ بمباران سرزمين يك  ب دولت توسط نيـروي مـسلح دولتـي قسمتي از آن با استفاده از زور؛

ـ محاصره بنـادر  ج ديگر، يا كاربرد هر نوع سالح توسط يك دولت عليه سرزمين دولتي ديگر؛

ـ حمله نيروهاي مسلح يك دولـت  د يا سواحل يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولت ديگر؛

د به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يا ناوگان ـ اسـتفاده هاي هوايي يا دريايي دولتي يگـر؛ هــ

يك دولت از نيروهاي مسلح مغاير با شرايط مورد توافق بـا دولتـي ديگـر كـه در سـرزمين آن 

اند يا دوام حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مـدت مـورد توافـق؛ وــ مستقر شده 

به منظور انجام اقدامي تجاوزكارانه عليه دولتي ثال ـ اعـزام استفاده از سرزمين دولت ديگر ز ث؛

ها، نيروهاي نامنظم يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يـك دولـت بـه منظـور ها، گروه دسته

كه در زمره اقدامات، فهرست شـده  انجام عمليات مسلحانه عليه دولت ديگر با آن چنان شدتي

.باال قرار گيرند، يا درگير شدن قابل مالحظه دولت مزبور در آن عمليات

كه فهرست مندرج در ماده عنوان4ماده و شـورا3 كرده است  تمامي موارد تجاوز نيـستند

.تواند اقدامات ديگري را در قالب تجاوز احراز نمايد مي

و مفهوم وسيعي دارد» تجاوز«به همان اندازه» تهديد صلح« و امنيت بين. معنا المللـي صلح

و دولـت هـا اختالفـات ميـان ممكن است در اثر عوامل مختلفي بـه مخـاطره بيفتـد از جملـه 

.هاي داخلي كشورها بحران

و قاعـدتاً فاقـد آثـار مـسأله حكمـي اصوالً تهديد عليه صلح، مـسأله اي موضـوعي اسـت

مي مي و بنابراين زماني توان آن را از نظر حقوقي بررسي كرد كـه بتـوان ماهيـت آن را بـا باشد

به واقعه  و اين امر زماني توجه به عنوان اي عيني روشن ساخت كه شوراي امنيت،  ممكن است

ركن صالحيتدار، پس از بررسي بحران يا اختالف، عناصر مادي يا معنوي تهديد عليه صـلح را

.مشخص نمايد
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مي طوربا اين توضيحات به و قواعـد حقـوق بـين كلي الملـل، توان گفت كه نقـض اصـول

مي  را سازمان،به همين علت. آيد عنصر حقوقي تهديد به شمار ملل متحد هر بار كـه وضـعيتي

براي صلح مخاطره آميز اعالم كرده عدم مشروعيت عوامل موجود آن را نيز يادآور شده اسـت 

.)69ص: فلسفي، همان(

را39در چارچوب ماده» تهديد عليه صلح«بنابراين به طور مـوثر صـلح كه  وضعيتي است

و داراي دو ويژگـي باشـد نقـض تعهـدي«و نتيجـه» فجـار آميـزان«مخـاطره: به خطر انداخته

.)60ص: فلسفي، همان(است» المللي بين

تهديد عليه صـلح بيـشتر...«: المللي يوگسالوي سابق اظهار داشت شعبه استيناف ديوان بين

مفهومي سياسي است ولي تصميم در اين خصوص كه چنين تهديدي وجـود دارد، صـالحيتي 

چ  و اصـول منـشور ارچوب محدوديت بدون محدوديت نيست چراكه حداقل در هـاي اهـداف

)..Dusko Tadic, Para 29( ماند باقي مي

كـه بـه نقـض گـسترده حقـوق را هاي مختلـف پس از جنگ سرد شوراي امنيت وضعيت

به عنوان بشر مي مربوط  بـه طـور مثـال، شـوراي امنيـت.دكـر احراز» تهديد عليه صلح«بودند

كه سركوب  و جريـان آوارگـان هاي هاي اقليت تصميم گرفت و شيعه از سوي دولت عراق  كرد

به كشورهاي همسايه، تهديدي عليه صلح قلمداد گـردد همچنـين جنـگ. ناشي از اين عمليات

و خسارات مـادي گـسترده در برداشـت، تهديـد عليـه  داخلي سومالي كه تلفات جاني سنگين

د نقض شديد حقوق بشر دوستانه بين. صلح محسوب شده است  ر مخاصمه يوگـسالوي المللي

و امنيت بين شد سابق ايجادكننده وضعيت تهديد عليه صلح از. المللي شناخته به عالوه تعدادي

و امنيـت هاي داخلي مانند جنگ جنگ به عنوان تهديد عليـه صـلح و آنگوال هاي ليبريا، هائيتي

بي. المللي احراز گرديد بين و در مورد هائيتي اقدام شوراي امنيت . منحـصر بـه فـرد بـود سابقه

نه داراي زمينه و امنيـت بـين قضيه هائيتي به مخاطره افتادن صلح الملـل طبـق هاي مشخصي از

مي  به دست كه از رويه قبلي شورا و انحصاراً از دريچـه تعريفي نه اينكه الزاماً و اي كـه آمد بود

و امنيت بين  كـه، شـوراي امنيـت مـضاف بـر اين. المللي مورد توجه شورا واقع شده، بـود صلح

و تحريم اقتصادي هائيتي تحت فـصل هفـتم منـشور گرفـت،  به اتخاذ اقدامات اجرايي تصميم

و امنيت بين  و نقض صلح به سادگي مورد تجـويز اقدامي كه در موارد آشكار تهديد المللي نيز

به بمـب. شورا قرار نگرفته بود  به دخالت ذاريگـ در قضيه الكروبي عدم تحويل دو نفر مظنون

و امنيت بين  بعـدها تروريـسم. المللي قلمـداد شـد در هواپيماي پان امريكن، تهديد عليه صلح

و امنيت بـين بين به يكي از مصاديق دائمي تهديد عليه صلح و حتـي المللي تبديل المللـي شـد

و امنيت بـين هاي شورا از آن به عنوان جدي برخي از قطعنامه  المللـي ترين تهديدات عليه صلح



و امنيت و تأثير آن بر صلح 23 الملل بينبررسي جهاني شدن دموكراسي

و حتي برخي از قطعنامه و امنيت هاي شورا از آن به عنوان جدي شد ترين تهديدات عليه صلح

.)23ـ22و19: 1381سادات ميداني،(اند المللي ياد نموده بين

به اين قطعنامه و توسيع با توجه و اختيار وسيع اين ركن در تفسير و رويه شوراي امنيت ها

و مـي توانمي» تهديد عليه صلح«مفهوم  كه اين مفهوم قابليـت تفـسير وسـيع دارد توانـد گفت

.شامل موارد متعدد ديگر در آينده شود

كه در ماده» نقض صلح« ايـن مفهـوم. منشور به كار رفته است39سومين اصطالحي است

مي1)1(داراي معني عام در ماده  به نحـوي بـه. باشد منشور سـاير اعمـال نـاقض«در اين بند

به تعبيري مي اشاره» صلح و تجـاوز را از جملـه مـوارد خـاص آن قلمـداد شده كه توان جنگ

المللي را نقـض صـلح دانـستهبه همين جهت، هانس كلسن، تخلف از كليه تعهدات بين. نمود

.)71ص: فلسفي، همان( است

و مجمع عمومي ملل متحد در قطعنامه هاي خود با توجه به انعطـاف مفهـوم شوراي امنيت

ص« تـوان بـه از جمله اين مـوارد نـادر مـي. بندرت از اين عبارت استفاده كرده است»لحنقض

) سـابق(در اين خصوص شوراي امنيت در غيبت اتحاد جماهير شـوروي. قضيه كره اشاره كرد 

د كـه كـر از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد درخواست 1950 ژوئن25با تصويب قطعنامه

.)71ص: فلسفي، همان(ندن نيروهاي مهاجم ياري دهند دولت كره جنوبي را در عقب را

و تكيـه مـي همان طوري و در رويه شوراي امنيت هم قابل توجه . باشـدكه مالحظه گرديد

يكي از مفاهيم ماده توسعه دموكراسي در جهان مي و سازمان ملـل39تواند در قالب  قرار گيرد

.متحد را وادار به اقدام كند

هـاي الزم جهـت گـسترشه برخوردار است، اقدام ملل متحد در ايجاد زمينه آنچه از اهميت ويژ

مي. المللي، از جمله گسترش دموكراسي است امنيت بين .پردازيم در قسمت بعد به اين مهم

 هاي موثر در كمك به تقويت فرايند صلح در سطح جهانو نقش دموكراسي زمينه.2
فر براي بررسي زمينه ايند صـلح جهـاني، الزم اسـت گـزارش دبيركـل هاي موثر در تقويت

دسـتور كـاري بـراي صـلح، ديپلماسـي«تحـت عنـوان) پطرس پطرس غالي(وقت ملل متحد 

و حفظ صلح   توسـط سـران شـوراي1992 ژانويـه31كه در جلسه مـورخ» پيشگيري استقرار

به تصويب رسيد، بررسي شود .امنيت

و ارائه و به نظر دبيركل با خاتمـه جنـگ گزارش دبيركل بعد از جنگ سرد تهيه شده است

و امنيت بين سرد، سازمان ملل متحد مي  كه حفظ صلح المللي اسـت، تواند به وظيفه اصلي خود

و برقراري امنيت بين. طور واقعي عمل كند به المللـي در دوران پـسبه نظراو، بسترسازي صلح

را ژيمر«در دوران پس از جنگ سرد،. از جنگ سرد بسيار مهم است  هاي خودكامه جاي خـود
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وبه نيروهاي دموكراتيك و شدت اين فرايندها. اندي تأثيرپذيرتر داده دولت ها تر شكل، گستره

به اندازه  و آسيا فرق ميكند ولي در عين حال اي مـشابه اسـت از آمريكاي التين تا آفريقا، اروپا

م( كندكه از يك پديده جهاني حكايت مي .)5ص: تحدگزارش دبيركل ملل

كـار بـراي دسـتور« ميالدي، گزارش ديگري از دبيركل ملل متحد، تحـت عنـوان1994در

تهيـه ايـن. انتـشار يافـت)الـف/935/48گـزارشش: 1994مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد،(» توسعه

 مجمـع عمـومي از دبيركـل1992 دسـامبر22 مـورخ181/47گزارش براساس قطعنامه شماره 

از به منظور جمع آوري گسترده«وا. خواسته شد  تمـامي ترين نظرات دربـاره موضـوع توسـعه

ازو كشورهاي عضو هاههمنيز  خواسـتار)1ص: همـان(» هاي نظام ملـل متحـدو برنامه سازمان

هـاي دريـافتي دبيركـل از منـابع متعـدد اين گـزارش براسـاس گـزارش. ارائه نظراتشان گرديد

مي با توجه به گستردگ. باشد مي توان مدعي بود كه گـزارش دبيركـل نظـر اكثريـتي اين منابع

.جامعه جهاني است

» تـرين بنيـان بـراي صـلح مطمـئن«و» توسعه يك حق اساسي بشر اسـت«در اين گزارش،

كه. باشد مي از نظـر دبيركـل عوامـل.»بدون توسعه امكان صلح پايدار وجود نـدارد«به شكلي

و دموكراسياقتصا: توسعه پايدار عبارتد از .د، محيط زيست، عدالت

هرچند دموكراسي تنها وسيله دستيابي به حكومت بهتر«، بودملل متحد معتقد اسبق دبيركل

را.»نيست، ولي تنها وسيله قابل اطمينان است  زيرا دموكراسـي امكـان مـشاركت وسـيع مـردم

مي  و تامين كننده مـشروعيت سياسـي فراهم سـي موجـب مـشروعيت سيا. سـت دولـت ها كند

كه توانايي دولت جهت اجراي سياست  و كـارا خواهد شد و وظـايف خـود بـه نحـو مـوثر ها

دموكراسي با تامين مسيرهايي جهت مشاركت مردم در تـصميمات، دولـت را بـه. تقويت شود 

.كند مردم نزديك مي

به زمينه سومين سند مهم بين و به خصوص دموكراسي پرداخته است المللي، كه .هاي صلح

اعالميـه. اسـت)(United Nations: Millennium Declaration» اعالميه هزاره سازمان ملل متحـد«

كه از   در نيويورك تشكيل شـده 2000 سپتامبر8تا6هزاره سازمان ملل متحد در اجالس هزاره

و در 147اين اعالميه منعكس كننده نقطه نظرات سران. بود، به تصويب رسيد و دولـت  كشور

مي191 مجموع و هم همگرايي. باشد ملت در اين اعالميه هم نيازهاي واقعي مردم سراسر دنيا

هاهاي قابل توجه ديدگاه . نمايان استدولت

از21الملل در قرن هاي بنيادين ضروري روابط بين ارزش آزادي،: در اين اعالميـه عبارتنـد

و مسئوليت مش  به طبيعت در(ترك برابري، هبستگي، بردباري، احترام مركز اطالعات سازمان ملـل متحـد

و مشاركتي حكومت«در مبحث آزادي.)4و3ص: 1379تهران، اعالميه هزاره ملل متحد،  هاي مردم ساالر



و امنيت و تأثير آن بر صلح 25 الملل بينبررسي جهاني شدن دموكراسي

 توصـيف شـده اسـت» بر مبناي اراده مردم، تامين كننده حقوق مربوط به آزادي به بهترين وجه

.)2ص: همان(

هاي حفظ صـلح متـضمن اسـتقرار است كه غالب عمليات المللي مويد اين امر عملكرد بين

و حمايت از حقوق بشر  از اين رويكرد ملل متحد را مـي. استدموكراسي تـوان بـه خـصوص

و كـامبوج 1991 ص 1377غـالي،( به بعد در آنگوال، موزامبيـك، الـسالوادور . كـرد مالحظـه)291،

و توسع به صلح ه پايـدار، اقـدام بـه در اختيـار قـرار همچنين سازمان ملل متحد، براي دستيابي

از. ده استكري متقاضيهادولتهاي انتخاباتي واقعي براي دادن معاضدت دبيركل ملل متحـد

سه سـال» واحد معاضدت انتخابي«1992 و در كمتر از 60را در سازمان ملل متحد ايجاد كرد

 ايـن سـازمان بـا،راز سـوي ديگـ.)همـان( درخواست از جانب كشورهاي عضو دريافـت نمـود

به مخاطره اقدامات داوطلبانه براي حل بحران هاي سياسي يا اجتناب از وقوع حوادثي كه امكان

و حقوق بشر را فراهم مي  نهايتـاً بـه تـازگي. ده اسـت كـر سازد، مـشاركت انداختن دموكراسي

و دسـتاور  دهاي سازمان ملل متحد در اسـتفاده از وسـايل تنبيهـي بـراي دفـاع از حقـوق بـشر

 اقـدامات سـازمان ملـل متحـد در حمايـت از دموكراسـي در).همان(كند دموكراسي ترديد نمي 

و. منشور ملل متحد منعكس شده است و آزاديهـاي اساسـي از اهـداف به حقوق بـشر احترام

و اركان مختلف آن  مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي قيموميـت(وظايف آن سازمان است

ـ  و توصـيه) اجتماعيو شوراي اقتصادي نامـه در زمينـه چگـونگي رفتـار حق صدور قطعنامه

و رعايت آزادي دولت ها  مي با اتباعشان و از اين طريق و نظاير آن را دارند تواننـد هاي سياسي

و نوع آن موثر واقع گردند   اقدامات مربوطه سازمان ملـل،،بنابراين. بر رژيم سياسي يك كشور

و. شود رها محسوب نمي دخالت در امور داخلي كشو بخصوص آنكه نقض اصول حقوق بـشر

و وجود رژيم آزادي و ديكتاتور، پايه اساسي تهديد بر صلح هاي اساسي هاي سياسي غيرمسئول

ص(المللي استو امنيت بين ).136هنجي،

 شدن دموكراسي الملل در پرتو جهاني تحول برخي اصول حقوق بين
كه برخي مفاهيم اصـول حقـوق بـينميهاي به عمل آمده نشان بررسي الملـل، ماننـد دهد

اصـل«و» الملـل اصل عدم استفاده از زور در روابط بين«،»ملت ها اصل حق تعيين سرنوشت«

به جهاني شدن دموكراسي متحول» عدم مداخله در امور داخلي كشورها  در اثر تحوالت مربوط

شددر اين بخش تحوالت مربوطه بررسي خواهن. اند شده .د
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هاملتاصل حق تعيين سرنوشت.1
و اصول« منشور ملل متحد تحت عنوان1ماده به بيان اهداف سازمان ملـل متحـد» مقاصد

توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبنـاي احتـرام بـه اصـل«بند دوم اين ماده. پرداخته است

و حق تعيين سرنوشت مردم  مي» ...تساوي حقوق )ب(و73)ب(،56و55مـواد.دكن را بيان

و. نيز به اين اصل اشاره دارند 76 و سياسـي همچنين ميثاق جامعه ملل، ميثـاق حقـوق مـدني

و فرهنگـي در مـاده  نيـز. انـد بـه ايـن اصـل اشـاره كـرده1ميثاق حقوق اقتصادي، اجتمـاعي

اع«هاي صادره از سوي مجمع عمومي ملل متحد، تحت عنوان اعالميه طاي استقالل بـه اعالميه

و مردم مستعمره الملـل اعالميه طول حقوق بين«و (A/8082, Res 2625, 24 Oct 1970)» كشورها

و همكـاري ميـان  » در چـارچوب منـشورملل متحـد دولـت هـا در رابطه بـا روابـط دوسـتانه

(A/Res/5/4, 14 Dec 1960)مي از جمله اسناد بين دا المللي به اصل مذكور اشاره كه .رندباشند

هاآنچه مسلم است اصل تعيين سرنوشت و در ملت  در قلمرو ضداسـتعماري تبلـور يافتـه

و استفاده قرار گرفته است در ديوان بين. عمل نيز همين قلمرو مورد استناد المللـي دادگـستري

و رونـد بررسـي  هـاي مـرتبط بـا اسـتعمارزدايي دو قضيه به بررسي اصل مذكور پرداخته است

و)253ص: سـيفي، همـان( در خـصوص وضـعيت ناميبيـا 1971ن ديوان در نظر مشورتياي. باشند مي

اصـل تعيـين«نمايـد كـه راجع بـه صـحراي غربـي تاكيـد مـي1975سپس در نظريه مشورتي

المللـي اسـت كـه اعمـال آن مـستلزم بيـان از اصول مسلم حقوق عرفي بين ملت ها سرنوشت 

و از ملت ها آزادانه اراده واقعي  مي است به اين جهت هاي استعماري مـورده وضعيتهمتواند

و،بنابراين.»استناد پايان بخشد   برداشت ديوان از اين اصل، نـاظر بـر جنبـه خـارجي آن اسـت

به حال مورد بررسي واقع نشده است مي. جنبه داخلي آن تا در رويه سازمان ملل نشان كه دهد

ها حق تعيين سرنوشت  مي در مقابل دولت استع ملت و از ايـن ماري مورد حمايت قرار گرفتند

و حمايـت جهت مداخالتي صورت مـي  و اقتـصادي ديگـر كـشورها از گرفـت  هـاي سياسـي

الملـل نبـوده بلكـهي تحت سلطه استعماري يا تبعيض نژادي، نه تنها مغاير حقوق بـينهاملت

ص( شده است مورد تشويق نيز واقع مي .)254و253سيفي،

كه با پايـان يـافتن عـصر اسـتعمار، آيـا كـاربرد اصـل تعيـين حال اين پر سش مطرح است

مي سرنوشت نيز در حقوق بين  به عام بودن مفهـوم آن مـي الملل پايان در يابد يا با توجه توانـد

.هاي جديد مورد استفاده قرار گيرد عرصه

ي تعيين سرنوشت داخلـي بـه معنـي حكومـت خـودگرداني عمـوم«: معتقد است» كاسسه«

كه ايـن انتخـاب: نيست بلكه عبارتست از و اعمال همه آزاديهايي ـ حق انتخاب حكومت الف

و غيره آزادي بيان، انجمن(سازد را ممكن مي ـ اين حق كه آن حكومت پس از انتخاب)ها ب ،

و سركوب گر يا مستبد نباشد ).14و13ص،1379گودوينگيل،(» از وفاق مردمي برخوردار بوده



و امنيت و تأثير آن بر صلح 27 الملل بينبررسي جهاني شدن دموكراسي

و رئيس سابق ديوان دادگستري بين»اآرچاگ« المللي، از جمله كساني اسـت كـه بـه، قاضي

هابه اعتقاد وي اصل تعيين سرنوشت. تفسير موسع از اين اصل معتقد است  و ملت  اصلي عام

و همه مي را دربرمي ملت ها داراي اطالق است و به عنوان معيار سنجش مشروعيت گيرد تواند

).258ص،سيف، همان(رها عمل نمايدي حاكم بر كشودولت ها

ها جديد در خصوص تحول مفهوم حق تعيين سرنوشتيروند  قابل مـشاهده اسـت ملت

و و عمدتاً ناظر بر جنبه خارجي اين اصل بـه سـوي مفهـوم ملـت و آن تحول از مفهوم دولتي

. اسـت در حقيقت نشاندهنده اين تحول» اصل مشاركت عمومي«شناخته شدن. جنبه داخلي آن

ايـن تحـول. باشـد المللي از حقوق بشر در چند دهه گذشته مـي اين اصل ناشي از حمايت بين

و اداره امور جامعه است  اسناد زير مويـد مبـاني حقـوقي. ناظر بر جنبه داخلي تعيين سرنوشت

:باشد اين اصل مي

و سياسي مقرر كرده است25ـ ماده1 و هر شهروند بايد از ايـ«: ميثاق حقوق مدني ن حـق

ــاده ــذكور در م ــضات م ــيچ يــك از تبعي ــدون ه ــه ب ــدون2فرصــت برخــوردار باشــد ك و ب

(هاي غيرمعقول محدوديت در اداره امور عمومي مـستقيماً يـا از طريـق نماينـدگاني كـه) الف:

گيـري در انتخابات ادواري واقعي كـه از طريـق رأي)ب(اند، شركت كند؛ آزادانه انتخاب شده 

و  و همگاني، مساوي كه ضامن بيـان آزادانـه اراده انتخـاب كننـدگان اسـت، راي بدهـد مخفي

به مناصب عمومي كشور خـود نائـل)ج(انتخاب شود؛  براساس شرايط عمومي يكسان، بتواند

1. اعالميه جهاني حقوق بشر نشأت گرفته است21 ماده3اين ماه از بند. شود

ما13ـ ماده2 و مردم،  كنوانسيون ميان آمريكـايي حقـوق23ده منشور آفريقايي حقوق بشر

و و صـلح در جهـان كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به آزادي بشر هاي اساسي كه بنياد عـدالت

مي مي و توانند با استقرار دموكراسي سياسي مـؤثر بـه نحـو احـسن حفـظ شـوند تأكيـد باشند

.نمايد مي

بي3 و مرج نظميـ در خصوص و هرج  مكزيـك 1986ابات سـال هاي موجود در انتخ ها

ايـن شـكايات مثبـت. شكاياتي چند در كميسيون ميان آمريكايي حقوق بشر مطـرح گرديـد

مقرر» سان خوزه«1969يعني حقوقي كه در پيمان. نقض اعمال آزادانه حقوق سياسي بودند 

و حـق تعيـين. شده بود  دولت مكزيك مدعي بود كه كميسيون به دليل اصل حاكميـت ملـي

ص  كميسيون،. الحيت ندارد در مورد روند انتخابات اين كشور تصميمي اتخاذ كند سرنوشت

و نظر داد  و تصويب كنوانـسيون اين استدالل را نپذيرفت  بـر ايـن 1969 كه مكزيك با امضا

و منشاء حكومت اراده مردم است.1 و بطـور ادواري. اساس اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز گردد كـه از روي صـداقت

و با رأي مخفي يا طريقه. پذيرد صورت مي  و با رعايت مساوات باشد اي نظير آن انجام گيـرد كـه آزادي انتخابات بايد عمومي

.رأي را تأمين نمايد
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هـايي قـرار اش مورد قـضاوت ارگـان هايي از صالحيت داخلي امر گردن نهاده است كه جنبه

در خصوص برخي حقـوق،«: اند گيرد كه براي حمايت از آن حقوق شناخته شده ايجاد شده 

ق بررسـي اسـت كـه آيـا كميسيون ميان كشورهاي آمريكايي حقوق بشر نيـز داراي ايـن حـ 

و واقعي با رأي و مخفـي در چـارچوب برگزاري انتخابات ادواري گيري همگـاني، مـساوي

هاي الزم صورت گرفته است تا بتوان نتيجه آن انتخابات را تجلي اراده عمومي تلقي تضمين

مي عالوه بر اين بايد احراز كرد كه آيا رأي. كرد طو دهندگان ر مؤثر توانند در صورت لزوم به

و بي مي عليه روند انتخاباتي كه آنها آن را متقلبانه، مغشوش كنند، يا اين امر كـه ضابطه تلقي

روند مذكور حق دسترسي يكسان به مناصب عمومي كشور را ناديده گرفته است دادخـواهي 

ص(كنند  ).16و15گودوين گيل،

 1983 سـالدر:»حـق مـشاركت عمـومي« دبيركـل در خـصوص 1985ـ گزارش سـال4

و جـامعي كردكميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبيركل درخواست  كه مطالعه تحليلي

 بـه1985ايـن گـزارش در سـال. در اداره جامعه انجام دهـد» حق مشاركت عمومي«در مورد

كه حـق مـشاركتبه نظر نمي«: گيري اين گزارش آمده است در نتيجه. كميسيون ارائه شد رسد

الملل اسـتقرار المللي در حقوق بين آور بين جامعه در ابعاد وسيع خود تحت اسناد الزام در اداره 

و. يافته باشد  و اسناد حقوقي با درجاتي مختلف از حيـث آثـار از سوي ديگر، تعدادي از متون

كه در آنها عناصري از اين حق مـورد تـصريح واقـع شـده اسـت  . اهميت حقوقي وجود دارند

و همهبعضي از اين مت  (United Nations, 1984: 36)»اند جانبه ون تا حد زيادي جامع

 بـا ملـت هـا توان گفت كه اصل تعيـين سرنوشـت با توجه به مراتب گفته شده، مي ...

به سوي حق تعيين سرنوشت داخلي يـا همـان حـق» حق مشاركت عمومي«شناخته شدن

و اقتصادي در كشور مشاركت عمومي در تصميم  و گيري سياسي ها متحول گرديـده اسـت

تواند در مقابل كشورهايي كه ناقض اصول دموكراسـي در داخـل كـشور خـود اين امر مي 

حق. باشند مورد استناد قرار گيرد مي اين واقعيت را بايد افزود كه استقرار مفهوم جديد از

و حدو و هنوز الزام حقوقي د تعيين سرنوشت در حال گذرانيدن مراحل ابتدايي خود است

.باشدو ثغور آن مبهم مي

 اصل عدم مداخله.2
ــه ــا اصــل عــدم مداخل ــه مــشخص شــود آي  در ايــن مبحــث هــدف اصــلي آن اســت ك

(Non-Intervention) با ادعاي گسترش دموكراسي استثناءپذير است يا خير؟ در صـورت وجـود

مي  در ايـن رابطـه توان براي گسترش دموكراسي از زور اسـتفاده كـرد؟ استثناء بر اين اصل، آيا

در خواه ناخواه، موضوع عدم كاربرد زور در روابط بين  و در حقيقـت الملل مطرح خواهد شـد



و امنيت و تأثير آن بر صلح 29 الملل بينبررسي جهاني شدن دموكراسي

ــن مبحــث دو اصــل ــه«اي ــدم مداخل ــه«و» ع ــدم ب ــين ع ــط ب ــارگيري زور در رواب ــل ك »المل

(Non-use of force)در مواجه با جهاني شدن دموكراسي مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

شا« نفـوذ يـك كـشور در امـور«: بيان داشته است» مداخله«در تعريف» رل روسو پروفسور

داخلي يا خارجي كشور ديگر است براي واداشتن آن كشور به انجام يا عـدم انجـام عملـي يـا 

گر با اعمال انواع فشار اعم از سياسي، اقتصادي، روانـي، نظـامي كشور مداخله. پرداخت خاص 

ص 1367صفايي،(»ل نمايد كوشد نظر خود را تحميمي...و نيـز در خـصوص» لوئي كاواره«.)9و8،

مي  بر«: گويد مداخله مداخله نفوذ كشوري در امور داخلي كشور ديگر براي تحصيل اراده خود

).همان(»باشد آن كشور مي

دخالت عبـارت اسـت» در اين رابطه معتقد است«الملل، استاد برجسته حقوق بين»اپنهايم«

و قلدري(و دخالت متجاوز از اقدام  از سوي دولتي در امـور دولـت ديگـر بـه منظـور) با زور

و نظام اشياء در آن كشور  و يا برهم زدن شرايط ص 1375شفيعي،(حفظ المعـارفة دائـر.)395و 394،

را حقوق بين  نفوذ همراه با فشار يك كشور در امور داخلي يـا خـارجي«الملل عمومي مداخله

مي  و هـدف آن وادار كـردن كشور ديگر كه اداره حاكم كشور مورد مداخله را نقض كـرده داند

 Encyclopedia of Public International Law, vol.3, p. 223)(.»باشـد كشور بـه رفتـار خـاص مـي 

به شرح زير است» مداخله«بنابراين ـ نفوذ در امـور كـشور مـستقل ديگـر؛1: داراي عناصري

مي از مداخله تحميل ارادة مداخله هدف-3 اجبار؛-2 ـ دخالت بـرخالف مقـررات4 باشد؛ گر

و تنها براي اجراي مقاصد سياسي باشد حقوق بين ص 1378اكبري،( الملل ،223(.

از هـيچ. را ممنـوع كـرده اسـت» مداخلـه« منشور سازمان ملل متحـد2 از ماده7بند يـك

كه ذاتـاً جـزء صـالحيت نميمقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز  دارد در اموري

و اعضا را نيز ملزم نمي  كه چنين موضوعاتي را تابع داخلي هر كشوري است دخالت نمايد كند

به اعمال اقدامات قهري پيش  بيني شـده در فـصل مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل

ب.)1380عباسي،(هفتم لطمه وارد نخواهد آورد  در«كننده اصل معروف يان اين ماده عـدم مداخلـه

و. باشدمي» دولت ها امور داخلي  ممنوعيت ذكر شده در اين اصل هم شامل سازمان ملل متحد

2 مـاده7همچنـين بنـد. گـردد مـي) جمعـيبه صورت انفرادي يـا دسـته(دولت ها هم شامل 

و آن را شامل اقدام بيني ات قهري پيشمحدوده اعمال اصل عدم مداخله را مشخص كرده است

به عبارت ديگر سازمان ملل متحد را مجاز شمرده تا ركن صالح شده در فصل هفتم نمي  داند يا

و اعمـال اقـدامات قهـري از شـمول اصـل مـذكور) شوراي امنيت(آن  با توسل به فصل هفتم

.خارج شود

و المللـي داد، رويه قـضايي ديـوان بـينهادولتدر بررسي اسناد حقوقي، عملكرد گـستري

توان دريافت كه در مواجهه با اين اصل، دو جريان فكـري كـامالً مقابـل نظريات حقوقدانان مي 
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جريان اول تالش دارد تا اصل دوم مداخله را به طور كامـل پـشتيباني. اند يكديگر شكل گرفته

و هرچه بيشتر استثناء وارد بر اين اصل را محدود نمايد  ي همچنين، جريـان فكـري ديگـر. كند

به2)7(مطرح است كه سعي دارد با گسترش شمول استثناء مندرج در ماده مداخلـه« با توسل

و بعضاً» بشردوستانه هابر حيطه اختيارات سازمان ملل متحد .ي ديگر بيفزايددولت

ـ بررسي ديدگاه اول و: الف برخي از حقوقدانان معروف، مداخله بشردوستانه را نامـشروع

مي برخالف حقوق بين  مي الملل » اكهرسـت«و» بـاروت«،»برونلـي«توان بـه دانند، از آن جمله

و ساير مقررات حقوق بين.دكراشاره المللي، اولويـت را بـه آنها در ارزيابي قواعد حقوق بشر

مي  به زور و عدم توسل و معتقدنـد هـدف اصل حفظ صلح و دهنـد هـاي ديگـر ماننـد حفـظ

به عنوان ساز  و تداوم صلح مطرح شده است، لـذا حراست از حقوق بشر وكارهايي براي حفظ

مي  و نقض صلح را به منظور اجراي قواعد حقوق بشر قانوني ص 1380بيگدلي،(دانند كاربرد زور ،

10.(

مهمترين پرونده. المللي نيز در راستاي نظرات اين گروه شكل گرفته است رويه قضايي بين

دا قضايي مطروحه در ديوان بين  در. باشـد دگستري، دعواي نيكاراگوئه عليـه آمريكـا مـي المللي

به ديوان بين1984آوريل را دولت نيكاراگوئه طي دادخواستي المللي دادگستري، دولت آمريكا

و چريكي كه در آن كشور عليه دولت مركزي جريـان داردبه عنوان مسئول فعاليت  هاي نظامي

و نيكاراگوئه آمريكا را متهم ساخ. معرفي نمود  به استخدام، تربيت، تسليح، تشويق، حمايـت ت

و همچنـين مـين و شبه نظامي عليه آن كشور گـذاري بنـادر، حملـه بـه رهبري عمليات نظامي

و غيره به فشارهاي اقتصادي .تأسيسات نفتي، تشويق اعمال مخالف اصول حقوق انساني

در ديوان بين رأ1986 ژوئن27المللي دادگستري به صدور مي، اقدام ايـن. نمايدي ماهيتي

مي  و قـراردادي رابطه حقـوق بـين«هاي مختلف از جمله توان در بخش رأي را ،»الملـل عرفـي

قواعـد«،»الملل انـساني حقوق بين«،»حاكميت ملي«،»جمعي حق دفاع مشروع انفرادي يا دسته«

به نيروي نظامي ص 1366فيوضي،(مشاهده نمود» اصل عدم مداخله«و» ناظر بر توسل ).155ـ146،

از«: ديوان در خصوص اصل عدم مداخله معتقد است ايـن اصـل، هـر كـشور يـا گروهـي

مي  كند از اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در امور داخلي يا خـارجي كـشور كشورها را منع

كه اصل حاكميت كـشورها. ديگر مداخله كنند  بنابراين، موضوع مداخله ممنوع از اموري است

ميبه  چنـين اسـت انتخـاب نظـام. دهد كه آزادانه درباره آنها تصميم بگيـرد هر كشوري اجازه

و تعيين روابط خارجي مداخله هنگامي نامشروع اسـت  و فرهنگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي

كه بايد آزاد بماند، وسايل اجبار بكار رود  اين اجبار كـه از عناصـر. كه درباره انتخاب اين امور

و حتي جوهر آن است، خصوصاً در مورد مداخله بـا اعمـال زور،ده تشكيل نده مداخله ممنوع

به صورت غيرمستقيم بـا. آشكار است  به صورت مستقيم يك عمل نظامي باشد يا اعم از اينكه
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... هاي مسلحانه براندازي يا تروريـستي در داخـل كـشور ديگـر انجـام شـود حمايت از فعاليت

 اينگونه كمك را، هنگامي كه اعمـالي در سـرزمين كـشور ديگـر مجمع عمومي 2625قطعنامه 

اِعمال زور از سوي كشور كمـك كننـده انجام شده متضمن تمديد يا اعمال زور باشد، در حكم

و هـم برطبـق اصـل. داند مي بنابراين، چنين عملياتي هم با توجه به اصل عدم بكـارگيري زور

.(ICJ Rep, 1987: 205)» عدم مداخله، ممنوع است

المللي دادگستري، ضمن تأييد نقض شديد حقوق بشر در نيكاراگوئه در اين رأي ديوان بين

مي  و تعيين اين حقوق غيرمجاز به زور را براي حفظ از نظر ديوان در اسناد حقـوق. داند توسل

و راه  و نظـارت معـين شـده و تعيين اين حقوق، از قبيل بازرسـي و چگونگي حفظ بشر نحوه

و بـا موضـوع، كـاربرد زور نيـست، كـه ايـن خـود مـي برخـورد  توانـد موجـب ايـراد صـدمه

ص 1378مقتدر،(هاي فراوان شود خسارت ،249.(

كه اصل ممنوعيت مداخله مورد توجه بـوده اسـت در عملكرد كشورها مشاهده مي از. شود

اين قطعنامـهدر. اشاره كرد1965توان به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در سال جمله مي

مي  كه كه هيچ كشوري حق ندارد به هر دليلي به اعالم شده است طور مـستقيم يـا خواهد باشد،

 اين مجمـع پـا 1981در سال. غيرمستقيم در امور داخلي يا خارجي كشور ديگري مداخله كند 

و بعد از حكومت مداخله از آن نتيجه گرفت كه اده موظفند از سوءاسـتف دولت ها را فراتر نهاد

به منظور مداخله در امور داخلي ديگـر كـشورها  به حقوق بشر و دگرگون كردن مسايل مربوط

ش 1380گيوم،(اجتناب كنند ،4.(

ـ ديدگاه دوم به استثناء مندرج در بندكه گفته شد، عده همانطوري:ب  مـاده7اي با عنايت

مي2 كه ا منشور، معتقدند به . مور داخلي كشورها مداخلـه كـرد توان با ادعاي امور بشردوستانه

المللـي دخالت يك يا چند كشور يا سازمان بـين«: از نظر آنها مداخله بشردوستانه عبارتست از

به منظور حمايت از حقوق اساسي بشر  اسكندري زنجاني، مجله سياسـت(» در امور داخلي كشور ديگر

س 1382خارجي،  ش7، كـه از آنجايي:ن اعالم شده است مبناي حقوق مداخله بشردوستانه چني.)1،

كه اقدام منشور سازمان ملل متحد متعهد شده56و55 در مواد دولت ها  را اند هاي عملـي الزم

و انجام هدف  به حقوق بـشر بـه عمـل آورنـد براي دستيابي . هاي سازمان درباره اصول مربوط

و حقوق افـراد در كـشوره هـاي اي ديگـر بـا هـدف بنابراين اقدام نظامي براي حمايت از جان

و با تعهد   هـا دولـت تعهد. منشور هماهنگي كامل دارد56و55 در مواد دولت ها سازمان ملل

و براي نگهباني از حقوق اساسي افراد مهم تـر از تعهدشـان بـراي احتـرام بـه تماميـت ارضـي

هاحاكميت سياسي  م.ي ديگر استدولت به اينكه اين اقدام براي حفظ تعهـد و هـم اما نظر تـر

مي اساسي .گيرد، اقدامي غيرقانوني نيست تري درباره حقوق بشر انجام
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كه سازمان ملـل در مبحـث مداخلـه و اختياري با توجه به مفهوم قابل تغيير صالحيت ملي

ميمي،در امور داخلي دارد  كه سازمان ملل متحد تواند برخـي از امـور ماننـد توان استنباط كرد

 به تحوالت منجر به جهاني شدن آن به عنوان مبنـايي قـرار دهـد كـه در دموكراسي را با توجه 

هم هرچند نمي. امور داخلي كشورها دخالت نمايد و الزم توان به عنوان حقوق نافذ االجرا اكنون

(Hard law) و در حال شـكل به حقوق نرم باشـد مـي (Soft law)گيـري دانست بلكه بيشتر شبيه

المللـي دادگـستري در جهـتو آراء ديـوان بـين دولت هـا مللي، رويهال البته قواعد حقوق بين 

.عكس اين جريان شكل گرفته است

ها منشور،56در ماده و بـا همكـاري متعهد شده دولت كه اقدامات الزم را بـه تنهـايي اند

و فرهنگـي در درون جامعـه سياسـي خود سازمان براي انجام اين هدف  هاي انساني، اقتصادي

و حقي براي خويش انج  و در هر صورت هيچ دولتي خودسرانه داراي چنين مسئوليت ام دهند

و اجراي اين وظايف در درون جامعه سياسي ديگر نيست  به. نظام حتي اگر هر دولتي را متعهد

 در انجـام ايـن دولـت هـا منشور فرض كنيم، بازهم تنها وظيفه56تأمين موارد مندرج در ماده 

به سطح بيندر... تعهد، همكاري و اين تعهد مجوزي براي كـارگيري المللي با دول ديگر است

و دخالت نظامي نمي .باشد زور

المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتمـاعي هاي بين همچنين اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق

و سياسـي، اعالميـه تهـران، كنوانـسيونو فرهنگي، ميثاق بين  هـاي المللي درباره حقوق مـدني

و هـر شـكل، كنوانـسيون مجـازات كـشتار جمعـي،م ربوط به منع تبعيض نژادي بـه هرگونـه

و  و مـردم آن كنوانسيون حقوق سياسي زن، اعالميه اعطاي اسـتقالل بـه كـشورهاي مـستعمره

هاالمللي متضمن تعهد بسياري از حقوق قراردادي بين  . باشـند در اجراي حقوق بشر مـي دولت

و مهم بين اما با تمام اهميت آنها،  در كـاربرد دولت ها المللي حقي براي هيچكدام از اين اسناد

از سـوي ديگـر. باشـد زور جهت اجراي حقـوق بـشر بـه شـرح منـدرج در ايـن اسـناد نمـي

و هم دخالت در امـور داخلـي قطعنامه ي دولـت هـا هايي از سوي سازمان ملل هم كاربرد زور

به طور كلي قدغن شده است مجمع عمـومي دربـاره) 1974(3314ي شمارهها قطعنامه. ديگر

مي5تجاوز در ماده  و مداخلـه هيچ«: دارد اعالم گونه انگيزه سياسي، اقتصادي نظامي يـا انگيـزه

مجمـع)1970 اكتبـر24(2625قطعنامـه شـماره».تواند موجب توجيه تجاوز باشـد ديگر نمي 

و همكاري بـين المللي درباره رواب عمومي درباره اعالم اصول حقوق بين   دولـت هـاط دوستانه

و يـا بـا كه هيچ دولتـي بـه تنهـايي طبق منشور سازمان ملل نيز در اين زمينه اعالم داشته است

و خـارجي كـشور ديگـر دخالـت نمايـد  بنـابراين. چند دولت ديگر حق ندارد در امور داخلي

و يا تهديد  كه باشد به هر شكل و يا هرگونه دخالت ديگر  عليه شخصيت دولت دخالت نظامي
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هاو يا به حقوق بـين سازمان و فرهنگي آن تجاوز گـردد الملـل تلقـي مـيي سياسي، اقتصادي
).399و 398ص: شفيعي، همان(

در حاكي از جبهـه دولت ها مطالعه دخالت در امور داخلي گيـري اكثـر كـشورهاي جهـان

مي  به كـشور پانامـا يـورش دولت1989به طور مثال در دسامبر. باشد مقابل اين اعمال آمريكا

را. نظامي كرد  و رژيـم مبتنـي بـر انتخابـات«رئيس جمهور آمريكا علت آن استقرار دموكراسي

و مردمي در پاناما؛ حمايت از كانال پانامـا، حمايـت از جـان اتبـاع آمريكـايي مقـيم آن  ... آزاد

به ات به دادگاه براي رسيدگي هام وي دربـاره قاچـاق مـواد تسليم نوريگا، رئيس جمهوري پاناما

و شوراي امنيت قـرار. كند اعالم مي) 420ص،همان(مخدر  اين تجاوز در دستور كار جمع عمومي

و مجمع در قطعنامه مي با29گيرد و2 رأي موافـق در برابـر75 دسامبر خود 40 رأي مخـالف

لـل اظهـار تأسـف الم رأي ممتنع از عمل دولت آمريكا به عنوان تجاوز آشكار بـه حقـوق بـين

.كند مي

ترين اثر ايجاد حق مداخله، با توجه بـه اختيـارات وسـيع شـوراي امنيـت در هرحال مهم به

مي39و ماده2 ماده7تفسير بند  كه نظـام. باشد منشور، قابليت سوءاستفاده بسيار آن به طوري

و تحمـل آن توسـط قـ دولت هـا المللي به سوي اعمال ترور توسط بين هـاي درتي قدرتمنـد

مي  در ايـن رابطـه اسـتدالل.و اكثر حقوقدانان با اين نظر موافق هـستند1كاسسه. گردد ضعيف

يكي از حقوقدانان بين  . هـاي نظـامي بـشردوستانه جالـب اسـت المللـي در دخالـت خردمندانه

و بـه مشامـشان رسـيده، كشورهاي ديگر از بوي جنازه هايي كه از كـشور همـسايه بلنـد شـده

كننـد تـا ايـن بـوي گونه حساس است، پس چرا كوشش نمـي، اما اگر بويايي آنها اين اند آزرده

مي  گويند بوهاي ناپـسند فـضا را آلـوده ناپسند را با عطر خوش رفتار نيك برطرف سازند؟ آنها

و قطع كرده است، اما براي پيشگيري از اين امر راه  و آن برقراري قرنطينه حلي ساده وجود دارد

هـاي حـل بجاي انتخـاب ايـن راه.ه با دولتي كه قوانين انساني را نقض كرده است هرگونه رابط 

مي مسالمت و گلوله ها اما مسلماً گلوله تعداد جنازه. پردازند آميز آن كشورها بر كاربرد زور، تير

شـفيعي،(ها آلوده شده اسـت، پـاك سـازد تواند فضايي را كه از بوي آن جنازهو نمي كند را كمتر نمي

).422ص همان،

به نفع مخالفين مداخله بشردوستانه بـه از آنچه گفته شد مي توان استنباط كرد كه كفه ترازو

مي  ليكن موارد مداخله بشردوستانه كه توسط سـازمان ملـل. باشد هر دليلي از جمله دموكراسي

مي. توان ناديده گرفت انجام شده است را نمي  كه مداخله بشردوستانه پس  با ادعـاي توان گفت

و چنانچـه گسترش دموكراسي هرچند يك قاعده حقوقي نشده ليكن در حال شكل گيري است

 
1- Casses, A. "Exiniwia ius oritur: Are we moving towards international legitimation of 
forcible humanitarian countermeasures in the world community?" www.egil.org/ Journal, 
Vol.1, No.1, com.htm.
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ب در مقابل اينهادولت المللـي يانگـذار يـك عـرف عـام بـيننگونه عمليات سكوت كنند، خود

به عنوان ابـزاري بـراي مداخلـه در هر صورت جامعه بين. خواهد شد  المللي استفاده از زور را

به بهانه دموكراسي برنميبشردوست و .تاباند انه

 نتيجه
در«اول اينكه: در اين مقاله دو پرسش اساسي مطرح بوده است آيا با گـسترش دموكراسـي

و امنيت بين  شد) با تأكيد بر نقش سازمان ملل متحد(المللي سطح جهان، صلح ؟»تأمين خواهد

د«و دوم آنكه المللـير برخـي اصـول حقـوقي بـين آيا جهاني شدن دموكراسي مستلزم تحـول

؟»است

به پرسش به مهمبه منظور پاسخگويي الملـل ترين منبع حقوق بـين هاي فوق، در فصل اول

و ماده  كننـده آن در رابطه بـا سـه عامـل مختـل39يعني منشور سازمان ملل متحد رجوع شده

به» عمل تجاوز«و» نقض صلح«،»تهديد عليه صلح«صلح يعني  از قطعنامهبا استناد هاي صادره

و در ادامه گزارش  هاي دبيركـل سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تجزيه قرار گرفت

همچنين اركـان سـازمان ملـل متحـد شـامل مجمـع عمـومي. وقت سازمان ملل بررسي گرديد 

و  به لحاظ اهميت دموكراسـي و و اجتماعي براساس وظايف و شوراي اقتصادي شوراي امنيت

و امنيت بينتأ .اند المللي به موضوع دموكراسي نيز پرداخته ثير آن، صلح

كه رويكرد سازمان ملل متحد در خصوص گسترش دموكراسي در سه جهـتشمالحظه د

و كه شامل رفتار آن سازمان در مقابله با كودتاها، معاضدت انتخابـاتي عمده هدايت شده است

مي سياست صندوق بين .باشد المللي پول

سه گانهد به روند تحوالت در مفاهيم و» ملت ها اصل حق تعيين سرنوشت«ر قسمت دوم

و منشاء پيـدايش» الملل اصل عدم استفاده از زور در روابط بين«و» اصل عدم مداخله« پرداخته

و منابع حقوق بين اين اصول، دكترين  و اسناد و مؤثر در تحول مفاهيم فوق ها الذكر مورد المللي

:هاي فوق نتايج زير حاصل شده است از بررسي. قرار گرفتبررسي 

مي1 توان اقداماتي را مالحظهـ در بررسي سوابق اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد

و  كه شورا به دليل نقض دموكراسي در برخي از كشورها، آن را نقض صـلح تلقـي كـرده نمود

و اجرايي، از جمله اقـدام قدامات توصيها)42و41مواد(مطابق مقررات فصل هفتم منشور  اي

مي. نظامي، نموده است  كه از ديد شوراي امنيت، نقض دموكراسي مـي لذا توانـد بـه توان گفت

و حفظ صـلح  به معناي ارتباط جديد ميان دموكراسي كه عنوان نقض صلح در نظر گرفته شود

.المللي استو امنيت بين
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سه سند مهم بين2 به و بـااـ با نگرشي لمللي كه از سوي دبيركل وقت سازمان ملـل متحـد

و منتشر شده است، به اهميت دموكراسـي، جمع آوري نظرات كشورهاي عضو آن سازمان تهيه

و امنيت بين  به منظـور ارتباط آن، حفظ صلح و وظيفه سازمان ملل متحد در گسترش آن المللي

.تأمين هدف اصلي سازمان ملل متحد اشاره گرديده است

مي3 دهد كه اين سازمان تشكيالتي را به منظور گـسترشـ ساختار سازمان ملل متحد نشان

 موضوع دموكراسي در سازمان ملل متحد امـري،به عبارت ديگر. دموكراسي تدارك ديده است 

.نهادي است

ميـ بررسي4 به عمل آمده نشان كه تاكنون برخي از اصول حقوق بين هاي الملل متـأثر دهد

د و ميزان تحت تأثير نبوده. اند موكراسي بودهاز به يك شكل .اند هرچند اين اصول

در. بوده است» ملت ها اصل حق تعيين سرنوشت«ين اصل مورد بررسي، نخست ايـن اصـل

و معتبـر. منشور ملل متحد آمده اسـت76)ب(و73)ب(،1،55،56)2(مواد  اسـناد متعـدد

به اين اصل بين د كـه منـشاء شـ در بررسي تاريخي مالحظـه. انددهكر تأكيد المللي ديگري هم

گردد كه پس از پايان دوران استعمار، ايجاد اين اصل، به جريان مقابله با سلطه استعماري بازمي

، سؤال اساسي اين بود كه آيا اصل تعيين سرنوشت بازهم كاربرد دارد يا خير؟ يعني60در دهه 

يده يا كماكان موضـوعيت دارد؟ در ايـن رابطـه برخـي از اين اصل با سلب موضوع منتفي گرد

وهاملتحقوقدانان اعتقاد دارند كه اصل تعيين سرنوشت  و داراي اطـالق اسـت ، اصـلي عـام

مي را دربرمي ملت ها همه و هاتواند به عنوان معيار سنجش مشروعيت گيرد ي حاكم بـر دولت

و نهايتاً بررسي  از مفهومهاملتكه مفهوم حق تعيين سرنوشت ها نشان داد كشورها عمل نمايد

و عمدتاٌ ناظر بر جنبههاملتحق تعيين سرنوشت هاي خـارجي آن بـه سـوي از مفهوم دولتي

و اين تحول موجب شناسايي  و جنبه داخلي آن تحول يافته است حـق مـشاركت«مفهوم ملت

مي،در اين مفهوم اصل. شده است» عمومي ك مذكور كه ناقض اصـول تواند در مقابل شورهايي

مي  را. باشند، مورد استفاده قرار گيرد دموكراتيك در داخل كشور خود البتـه بايـد ايـن واقعيـت

كه مفهوم جديد از اصل حق تعيين سرنوشت  هاافزود و ملت  در حال گذار از مرحلـه ابتـدايي

و نفوذ آن در مفهوم جديد مبهم مي و حدود و هنوز الزام حقوقي .شدبا خرد است

» دولـت هـا اصل عدم مداخله در امور داخلـي«دومين اصل مورد بررسي، تحول در مفهوم

به زور در روابط بين«و) اصل عدم مداخله( در. بود» الملل اصل عدم توسل اصل عدم مداخلـه

به زور در ماده2)7(ماده  در خصوص اصل عـدم. منشور آمده است2)4(و اصل عدم توسل

كه جريان اول در جهت تقويت عـدم مداخله دو جريان   فكري متفاوت در قبال آن شكل گرفته

و محدود كردن استثناء مندرج در پايان ماده در منـشور مـي2)7(مداخله و جريـان دوم باشـد

و محدود كـردن اصـل عـدم مداخلـه بـه نفـع  جهت تفسير موسع از استثناء مندرج در آن ماده
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هر. شكل گرفته است» مداخله بشردوستانه« تحت عنوانو سازمان ملل متحد دولت ها دخالت

به مقررات بين و تـدافعي ديـوان دو جريان فكري، اساس نظريه خود را المللـي، آراء مـشورتي

و عملكرد دول بين ميتالمللي دادگستري تـوان از بررسي ايـن دو ديـدگاه مـي. نمايند ها مبتني

كه گرايش بينكراستنباط  مد از جملـه خالفين مداخله بشردوستانه بـه هـر دليلـي المللي به نفع

و برخـي. دموكراسي است   تحـت عنـوان مداخلـه دولـت هـا ليكن عملكرد سازمان ملل متحد

و تحكيم دموكراسي را مي به عنـوان مراحـل شـكل بشردوستانه جهت ايجاد، اعاده گيـري توان

.المللي دانست عرف بين

اصـل عـدم توسـل بـه«وانسته تحولي در مفهوم همچنين تاكنون جهاني شدن دموكراسي نت

مي» زور به نظر به وجود آمده است رسد تا حدودي زمينه ايجاد نمايد، ولي .هاي اين تحول
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