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ارزیابی قابلیت اجرایی اصل  451قانون اساسی (ج.ا.ا) در
حقوق بینالملل معاصر
محمدجواد جاوید ،*4عقیل
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چکیده
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر آموزههای اسالمی و ارزشهای انسانی ،رویکرد
حمایت از مستضعفان و جنبشهای آزادیخواهانه در جهان در راستای مبارزه با بیعدالتی ،را
بهعنوان یکی از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصۀ بینالملل قرار داده
است  .با این مفروض ،قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان ،اعم
از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسالمی ایران میداند .اما در این خصوص،
تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل  451قانون اساسی از تعهد جمهوری اسالمی ایران به
حمایت از مبارزات حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطۀ عالَم سخن میگوید.
از سوی دیگر ،اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از جمله اصول بنیادین حقوق بینالملل
معاصر است که دولت جمهوری اسالمی خود را متعهد بدان میداند .در مقالۀ حاضر با مختار
دانستن فرضیۀ امکان تطبیق این دو اصل فرضیههای رایج در این خصوص ارزیابی شده است.

کلیدواژگان
اصل عدم مداخله ،اصل  451قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جهاد ،سیاست خارجی،
حقوق بینالملل ،حقوق بشر.

 .4دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
Email: univiran@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت ،4131/20/22 :تاریخ پذیرش4131/42/22 :
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مقدمه
حقوق بینالملل بهتدریج در حال فراگیر شدن است و در این میان استانداردهای ملی نیز به
مرور در حال تضعیف است .در عصر جهانی شدن و توسعۀ حقوق بینالملل نوین ،یکی از
مهمترین دغدغههای حکومتهای معاصر ،حل تعارض بین اصول داخلی در قانون اساسی ملی و
اصول پذیرفتهشدۀ حقوق بین الملل است .از این منظر در مورد جمهوری اسالمی ایران هم باید
گفت که از یک سو با وجود تمام تحوالتی که در عرصۀ بینالمللی بهوجود آمده است ،همچنان
اصول عدم مداخله و منع توسل به زور بهعنوان اصول بنیادین حقوق بینالملل از جایگاه مهمی
برخوردارند (سرتیپی .)50 :4101 ،اصل عدم مداخله یکی از نتایج مهم ناشی از احترام به اصل
حاکمیت دولتها و شناسایی آن از سوی اعضای جامعۀ بینالمللی است .از سوی دیگر ،براساس
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مبارزه با ظالمان و مستکبران و حمایت از ملل مستضعف
و نهضتهای رهاییبخش از برجستهترین اصول سیاست خارجی کشورمان است .همچنین باید
گفت که این اصل یکی از اهداف جنگهای مشروع در حقوق بینالملل اسالم محسوب میشود
(حسینی )04 :4102 ،که می تواند در دو قالب نظامی یا غیرنظامی صورت گیرد .از آنجا که
همواره تجلی ظلم ابرقدرتها بهصورت تجاوز به ملتها و دستاندازی به حقوق مسلم آنهاست،
اصل مبارزه با ظلم و استکبار بهعنوان یک ارزش بنیادین اسالمی و انسانی در دیدگاه امام
خمینی (ره) و مسئوالن نظام جایگاه ویژهای داشته و دارد .ازاینرو نتیجۀ اصل مذکور این است
که نه تنها مسلمانان مظلوم ،بلکه هر کسی که در معرض تجاوز و ظلم ظالمان است ،تحت
حمایت و پشتیبانی رهبران و مسئوالن نظام اسالمی قرار میگیرد .ازاینرو مشاهده میشود که
در اصول قانون اساسی بهویژه اصل  ،451موضوع حمایت از مستضعفان عالَم و نهضتهای
آزادیبخش گنج انده شده است .این در حالی است که براساس این اصول ،لزوماً نمیبایست
گروههای تحت حمایت مسلمان باشند .با این توصیف ،این سؤال اصلی طرح میشود که با توجه
به حاکم بودن اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل معاصر ،نحوۀ سازگاری اصل  451قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران با اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل معاصر چگونه است؟ در
پاسخ فرضیههای رایجی مطرح است .برای مثال می توان قائل به این فرضیه شد که با توجه به
این مفروض که اصل حمایت از مستضعفان جزء اصول اصلی و الیتغیر اسالم است ،در شرایط
کنونی بینالمللی و حاکم بودن اصول حقوقی عدم مداخله و لزوم احترام به قلمرو ملی کشورها،
اصل 451را نباید به معنای مداخله در امور داخلی دولتها دانست .از سوی دیگر ،صراحت اصل
 451به حمایت از مستضعفان میتواند این اصل را برتر از اصول حقوق بینالملل برای ایران
جلوه دهد .در حالت سوم میتوان این فرضیه را مورد توجه قرار داد که با توجه به کنار رفتن
مرزهای سنتی داراالسالم و دارالکفر و توسعۀ دارالعهد ،در صورت تعهد جمهوری اسالمی به
رعایت یک اصل بینالمللی ،آن اصل بهدلیل ابتنا بر قواعدی بنیادین ،حاکم بر اصول بومی و
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اولویت داخلی خواهد بود .برای رسیدن به فرضیهای مطلوب طبیعتاً آشنایی با مفاهیمی در این
خصوص در هر دو نظام حقوق داخلی و بینالمللی ضروری است .ازاینرو مطالب این بررسی در
دو مبحث که هر کدام مشتمل بر دو گفتار است ،مطرح خواهد شد.

مبحث اول :تبیین اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
این مبحث شامل دو گف تار است که در گفتار اول ،مفهوم و ماهیت اصل عدم مداخله در حقوق
بینالملل معاصر ،و در گفتار دوم تعدیل قلمرو و دامنۀ این اصل برسی میشود.

گفتار اول :اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
اشاره به تعریف و ماهیت اصل عدم مداخله و بررسی این موضوع که آیا این اصل میتواند
تعدیل پذیر باشد یا خیر؟ موضوعاتی هستند که در این گفتار ،بررسی خواهند شد .برای این
منظور مباحثی در حوزۀ مفاهیم ،ضروری بهنظر میرسد.

الف) مفهوم اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله از اصول بنیادین ملل متحد است که به اعتراف همۀ حقوقدانان بینالمللی از
توابع و لوازم حقوق اساسی دولتها ،بهویژه حق استقالل آنهاست و در واقع هدف از اعتبار این
اصل ،آن است که ملتها بتوانند بهصورت آزاد و بدون تحمیل اراده از جانب بیگانگان ،سرنوشت
خود را بهدست بگیرند و در صحنۀ بینالملل رقابت آزاد و سازندهای با دیگران داشته باشند
(ابراهیمی و دیگران .)113-154 :4133 ،با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل،
ارائۀ تعریفی واحد از آن دشوار است .با وجود این ،برخی تعاریف اینگونهاند :بنابر اعتقاد عدهای،
اصل عدم مداخله« :اصلی است که براساس آن دولتها موظفاند که از دخالت در اموری که
حقوق بینالملل آنها را در قلمرو صالحیت داخلی دولتها دانسته است ،خودداری
کنند»( .)Schroder, 1984: 358همچنین بیان شده است که این اصل بدین معناست که
دولت ها نباید با یک روش زورگویانه در امور داخلی دیگران دخالت کنند ( Encyclopedia
 .)Princetoniensis, Available at: http://pesd.princetonبنابر تعریفی دیگر ،اصل عدم
مداخله« :قاعدهای است که دولتها در رفتار فی ما بین بهگونهای رفتار کنند که مداخله یک
استثنا دانسته شود» (میرمحمدی ،11 :4132 ،به نقل از Wynen Thomas and Joshua
 .)Thomas,1956:67بهنظر میرسد که آنچه در قطعنامۀ  2125مجمع عمومی ملل متحد با
عنوان «اعالمیۀ اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق
منشور ملل متحد» در توصیف اصل عدم مداخله آمده است ،بهخوبی به تبیین این اصل
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میپردازد .براساس این قطعنامه« :اصل عدم مداخله دولتها را مکلف میسازد که در امور هیچ
دولت دیگری مداخله نکنند .یعنی هیچ دولت و یا گروهی از دولتها حق ندارند به هر علتی که
باشد ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،در امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کنند.
در نتیجه مداخلۀ نظامی و هر گونه مداخلۀ دیگر ،یا تهدید علیه شخصیت یک دولت یا علیه
بنیادهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی یک دولت نقض حقوق بینالملل محسوب میشوند»
(.)A/RES/2625, 24 Oct 1970

ب) ماهیت اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله از جمله اصولی است که در مورد ماهیت آن تردید وجود دارد .گروهی بر این
باورند که اصل عدم مداخله در زمرۀ آن دسته از اصولی است که در آمره بودن آن تردیدی
وجود ندارد ،چراکه اصل مذکور نقش اساسی در نظام حقوق بینالملل دارد .همچنین با توجه
به اینکه نمی توان آن را به صرف ابراز رضایت دو یا چند کشور در قالب موافقتنامه یا رویه ،در
معرض تغییر دانست ،باید به قطعی و انکارناپذیر بودن چنین اصلی باور داشت (.)Shen, 2001:7
به اعتقاد یکی از قضات دیوان بینالمللی دادگستری« :تا آنجا که به اصل عدم مداخله مربوط
است ،علی رغم عدم قطعیت در خصوص تفوق شناسایی قواعد آمره ،ممنوعیت مداخله میتواند
بهعنوان قاعدۀ آمره ( )Jus Cogenseتوصیف گردد ،اگر که آن را در بوتۀ آزمایش مادۀ 51
کنوانسیون حقوق معاهدات  4313قرار دهیم»( .)ICJ Rep,1986:199آنتونیو کاسسه نیز در
راستای نظر مذکور معتقد است « :اهمیت این اصل ،یعنی اصل عدم مداخله در امور داخلی یا
خارجی دولتها ما را به نگرشی سوق میدهد که این اصل اکنون به بخشی از قواعد آمره
تبدیل شده است» ( .)Cassese,1986:147خالصه نظرهای مذکور این است که اصل عدم
مداخله از ماهیت آمره برخوردار است .مخالفان با استناد به مادۀ  51معاهدۀ  4313وین در
مورد حقوق معاهدات و همچنین طرح مسئولیت بینالمللی دولتها معتقدند با اینکه اصل عدم
مداخله وجود قاعدۀ ممنوعیت تجاوز را در درون خود دارد ،اما نمیتوان آن را یک قاعدۀ آمره
دانست .کمیسیون حقوق بینالملل نیز در طرح مسئولیت بینالمللی دولتها ،در توصیف قاعدۀ
آمره به این اصل اشارهای نمیکند (میرمحمدی ،پیشین .)55-51 :دیدگاه سومی نیز قابل طرح
است و آن اینکه اصل عدم مداخله را میتوان بهعنوان اثر فرعی برخی از قواعد آمرۀ حقوق
بینالملل دانست .بهعنوان مستندات این دیدگاه میتوان به نظریۀ مشورتی دیوان بینالمللی
دادگستری در قضیۀ «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین»
( )2221و مادۀ  14طرح مسئولیت بینالمللی دولتها اشاره کرد .دیوان در بند  412نظریۀ
مشورتی مذکور خواستار اتخاذ اقدامات بیشتر توسط مجمع عمومی و شورای امنیت برای پایان
دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار و رژیم میشود (.)ICJ Rep, 2004: para.160
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در بند  414آمده است« :سازمان ملل باید در جهت رعایت مقاصد و اصول منشور بههنگام
نقض تالش مضاعفی نماید» ( .)Ibid, para.161در بخشی از مادۀ  14طرح مسئولیت بینالمللی
دولتها به «الزام دولتها به همکاری با یکدیگر از طریق تدابیر قانونی برای پایانبخشیدن به
هر گونه نقض جدی تعهد ناشی از قاعدۀ آمره» اشاره شده است .در مورد این موضوع که منظور
این ماده از قواعد آمره چه قواعدی هستند ،میتوان به مادۀ  51معاهدۀ  4313وین در مورد
حقوق معاهدات و تفسیر آن ،اعالمیههای دولتها طی کنفرانس وین و همچنین لوایح طرفین
در قضیۀ نیکاراگوئه و موضع خود دیوان در این قضیه اشاره کرد .اسناد مذکور همگی مؤید این
نکته است که ممنوعیت تجاوز یک قاعدۀ آمره تلقی میشود .همچنین در مورد آمره بودن
ممنوعیت بردگی و تجارت برده ،نسلکشی ،تبعیض نژادی و برخی موارد دیگر که در شرح و
تفسیر کمیسیون بر مادۀ  51آمده است نیز توافق گستردهای وجود دارد (کمیسیون حقوق
بینالملل سازمان ملل متحد .)211 :4132،با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت با اینکه در
این اسناد ،اصل عدم مداخله بهعنوان یک قاعدۀ آمره شناخته نشده است ،میتوان این اصل را
بهعنوان اثر فرعی دیگر قواعد آمره در نظر گرفت؛ بدین معنا که رعایت قواعد آمرهای همچون
ممنوعیت تجاوز ،نسلکشی ،جنایت علیه بشر و ...زمینۀ رعایت و احترام به این اصل را فراهم
خواهند کرد .در این زمینه بهنظر میرسد که بند 414نظریۀ مشورتی مذکور روشنگر باشند،
چراکه بهنظر میرسد دیوان با اشاره به مسئولیت مضاعف سازمان ملل بهدنبال فراهم کردن
زمینۀ اتخاذ اقداماتی توسط سازمان ملل در راستای خاتمه دادن به وضعیت نامشروع ساخت
دیوار حائل بوده است تا از این طریق از نقض مقاصد و اصول منشور (از جمله اصل عدم
مداخله) جلوگیری بهعمل آورد .دیدگاههای مذکور نشاندهندۀ نبود اتفاقنظر در زمینۀ ماهیت
اصل عدم مداخله است.

گفتار دوم :تعدیلگری در اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل
به طور کلی باید گفت که مبنای اصل عدم مداخله را احترام به حاکمیت دولتها ،برابری آنها و
عناصر تشکیلدهندۀ نظم حقوقی بینالمللی تشکیل میدهند .بنابر اصل حاکمیت همۀ دولتها
از استقالل برخوردار بوده و نسبت به تعیین سرنوشت سیاسی جامعۀ خویش و انتخاب سیاست
داخلی و خارجی خود دارای آزادی و اختیارند (عباسی اشلقی .)02 :4102 ،دامنۀ مصادیقی که
اصل عدم مداخله تحت پوشش قرار میدهد ،همچنان موضوع چالشبرانگیز حقوق بینالملل
است .در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :عدهای معتقدند که میبایست اصل مذکور را بهنحو
موسع تفسیر کرد و حکم به قابل قبول نبودن هر گونه مداخله داد .در مقابل ،گروهی دیگر
اظهار میدارند با توجه به اینکه در حقوق بینالملل معاصر با تقاضاهای روزافزون بینالمللی
شدن مسئولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حمایت از حقوق بشر
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مواجه ایم ،تفسیر موسع از اصل عدم مداخله ،دیگر پاسخگوی چنین روندی نیست (همان) .با
گذشت زمان و با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر ،بهنظر میرسد که اصل عدم مداخله رو به
تعدیل است .موضوع حقوق بشر و بینالمللی شدن آن را باید از موضوعاتی دانست که بهطور
متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها مؤثر بوده
است .آنتونیو کاسسه اصل احترام به حقوق بشر را مشخصۀ دوران جدید جامعۀ بینالمللی
دانسته و معتقد است که این اصل بهگونهای در رقابت ،اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی
احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی قرار دارد (زنگنه:4101 ،
 .))http://www.bashgah.netامروزه با تحوالت صورتگرفته در مجامع بینالمللی مالحظه
میشود که «سازمان ملل با تفسیر موسع از صلح و امنیت بینالمللی و لحاظ کردن عدم وجود
نظام سیاسی دموکراتیک ،عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و ...بهعنوان تهدیدی بر
ضد صلح و امنیت بینالمللی ،مبادرت به مداخله حتی بهصورت نظامی در دولتها مینماید و
در همین راستاست که بهنظر میرسد «مداخلۀ بشردوستانه» که مبنای آن بهطور عمده دفاع از
«حق حیات» است ،بتواند قابل توجیه باشد» (بیگزاده .)504 :4103 ،در واقع باید گفت دیر
زمانی نیست که دغدغۀ مداخالت بشردوستانه ،دیگر از وصف نقض حاکمیت دولتها بیرون
آمده و اغلب این مجوزها در مواردی است که نمایندگان مردم به رسالت نمایندگی خویش در
خصوص تأمین و تضمین حقوق شهروندی وفادار نمیمانند (جاوید و محمدی .)52 :4132 ،در
مجموع بهنظر می رسد که در وضعیت کنونی باید قائل به این نظر بود که دامنۀ اصل عدم
مداخله تعدیل یافته است .با توجه به شمول اصل صالحیت جهانی به جنایت علیه بشر و جرایم
جنگی و همچنین قرار گرفتن سایر مسائل حقوق بشری در قالب نگرانی جهانی ،حقوق بشر از
مرزها فراتر رفته و به موضوعی مورد توجه افکار عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است
(سرتیپی ،پیشین ،)15 :بهگونهای که امروزه بحث از مداخالت بشردوستانه در موارد نقض
فاحش و سیستماتیک حقوق بشر ،جایگاه خاصی در مباحثات حقوقی و سیاسی پیدا کرده
است .در راستای تعدیل حاکمیت ،جامعۀ بینالمللی بهنحو فزایندهای قادر است مداخالت
بشردوستانه را با وجود مقاومت دولتها و همچنین تقابل آن با اصول عدم مداخله و حاکمیت
دولتها صورت دهد ( .)Arinson,1993: 200شاید بتوان مهمترین شاهد بر تعدیلگری در اصل
عدم مداخله در وضعیت معاصر را دکترین مسئولیت حمایت دانست که در سال  2224از سوی
کمیسیون بینالمللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها مطرح شد .درونمایۀ اصلی این
دکترین این است که امروزه بهدلیل توسعۀ نرمهای بینالمللی حقوق بشر و مفهوم امنیت
انسانی ،می بایست از حاکمیت به معنای مسئولیت سخن گفت و همچنان نمیتوان بهصورت
مطلق بر حاکمیت در مفهوم وستفالیاییاش تأکید کرد ( .)Focarelli, 2008: 194این دکترین با
طرح سه مسئولیت پیشگیری ،واکنش و بازسازی ،در وهلۀ اول از حاکمیتها ،و در صورت عدم
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کفایت و آنگاه که بیم آن میرود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار گیرند و وضعیت،
چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریت را تحت تأثیر قرار میدهد ،از جامعۀ بینالمللی
درخواست میکند که با اشکا ل مختلف اقتصادی ،سیاسی و نظامی (البته با مجوز شورای
امنیت) به مقابله با موارد نقض شدید حقوق بشر بپردازند ( International Commission on
.)Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 2001

مبحث دوم :اجرای اصل451قانون اساسی(ج.ا.ا) :مبانی فقهی و
حقوقی
در این مبحث بهدنبال امکانسنجی اجرای اصل  451قانون اساسی در حقوق بینالملل معاصر
هستیم .در گفتار اول به مفهوم و مبانی فقهی ،و در گفتار دوم به تبیین مبانی حقوقی اصل
 451و ارتباط آن با اصل عدم مداخله میپردازیم.

گفتار اول :جهاد و مبانی جهانشمول اصل اسالمی حمایت از مستضعفان
اصل حمایت از مستضعفان از جمله قواعد اسالمی است که اعمال آن در حقوق بینالملل
به صورت مداخلۀ بشردوستانه در معنای عام ،و در نظام داخلی به شکل حمایتهای ویژۀ قانونی
از محرومان تجلی مییابد .نکتۀ مهم این است که با توجه به فقدان واژۀ مداخلۀ بشردوستانه در
متون اسالمی ،مبانی آن باید بهعنوان زیرمجموعۀ مبحث جهاد به معنای عام مدنظر قرار گیرد.
آنچه اکنون عنوان بشردوستانه گرفته است ،در متون فقه اسالمی وجود ندارد ،ولی تعابیری
همچون «استنقاذ» یا «استنصار» یا «اغاثه ملهوف» میتوانند بیانگر مفهوم همان چیزی باشند
که امروزه در ادبیات حقوق بینالملل مداخلۀ بشردوستانه تعبیر میشود (میرمحمدی ،پیشین:
 .) 151-155در زمینۀ حمایت از مستضعفان بیان شده که اسالم قائل به دو راهکار است:
براساس راهکار نخست ،این خودِ افراد تحت ستم هستند که میبایست در مقابل ظلم بایستند
یا اینکه گزینۀ هجرت از سرزمین را برگزینند (نساء .)33 :راهکار دوم دولت اسالمی را موظف
می کند که در راستای نجات مستضعفان اقدامات الزم را انجام دهد (نساء .)35 :این اقدامات
میتواند غیرقهری یا در قالب استفاده از نیروی نظامی باشد ( .)Hashmi,1993:6بهنظر میرسد
که دو راهکار مذکور موضوعی تاکتیکی باشد؛ بدین معنا که اگر مستضعفان در برپایی مجدد
نظم حاکم توانا باشند ،بی شک این امر برای آنان بهتر است و پس از آن نیز میتوانند بهدنبال
بازپس گرفتن حقوقشان در زمانی مقتضی ،احتماالً با معاضدت جامعۀ اسالمی باشند (.)Ibid
حمایت از مستضعفان به عنوان یک اصل انسانی و جهانشمول در قرآن و روایات مورد اشاره قرار
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گرفته است .قرآن کریم در آیات متعددی به مظلومان و موضوع حمایت از حقوق بشر اشاره
کرده است ،که یکی از مهمترین این آیات ،آیۀ  35سورۀ النساء است که میفرماید« :و ما لکم ال
تقاتلون فی سبیل اهلل و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا
من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیرًا ...چرا در راه
خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شدهاند ،پیکار
نمیکنید؟ همان افراد ستمدیدهای که میگویند ،خدایا ما را از این شهر (مکه) که اهلش
ستمگرند ،بیرون ببر و برای ما از طرف خود ،سرپرست قرار بده و از برای ما از طرف خود یار و
یاوری قرار بده» « .مستضعفانی که خداوند حمایت از آنان را از طریق نظامی هم خواسته است،
زنان و مردان و کودکانی هستند که از نظر سیاسی و مذهبی مورد تبعیض قرار گرفتهاند و در
بیخبری و گمراهی بهسر میبرند ،استعداد فکری آنان بههدر رفته و منافع اقتصادی و نیروی
کارشان استثمار شده است» (قرباننیا .)411 :4102 ،آیه به مسلمانان امر کرده است که از همۀ
مستضعفان جهان ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان حمایت کنند .در کنار آیات قرآن ،در روایات
نیز سفارش زیادی در زمینۀ دفاع از مستضعفان شده است .چنانکه فرمایش علی (ع) مبنی بر
اینکه «و کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً :همواره خصم ظالم و یاور مظلوم باشید» (دشتی،
 ) 133 :4101خود بیانگر توجه خاص اسالم به موضوع حمایت از ملل مظلوم است .پیامبر (ص)
نیز فرمودهاند« :من سمع رجالً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» هر کسی که
بشنود انسانی که از مسلمانان استمداد میطلبد و به او جواب ندهد ،مسلمان نیست (الطوسی،
4143ق .)11 :د ر بررسی مسئلۀ جهاد ،باید توجه داشت که در قرآن هر دو عنوان جهاد و قتال
به چشم می خورد .از مجموع آیات و روایات مربوط به این دو عنوان استفاده میشود که جهاد
نوعی قتال است که خصوصیات محدودکننده دارد (عمید زنجانی ،4101 ،ج  .)221 :5بهطور
کلی باید گفت که از آیۀ  35نساء استفاده میشود که جهاد برای دستیابی به مال ،مقام و منابع
طبیعی دول دیگر نیست .بلکه تنها برای نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع از ستمدیدگان ،و در
واقع تالش برای رهایی مستضعفان از سلطۀ ستمگران است (مکارم شیرازی و دیگران،
 .)44:4131برخی محققان در ذیل این آیه ،جهاد را دارای دو هدف معنوی و ظاهری دانستهاند.
«هدف معنوی قتال ،نائل شدن به اجر عظیمی است که در آخرت عطا میشود .اما هدف
ظاهری همانا نجات محرومینی است که قدرت طاغوتی به آنها ظلم میکند و آنها قادر به دفاع
از خویش نیستند ...مستضعفین در این آیه کسانیاند که قدرتهای ظالم آنها را ضعیف نموده و
استثمار مینماید( »....مدرسی4143 ،ق .)422-421 :نکتۀ دیگر آنکه اسالم مرز نمیشناسد .هر
جا که مستضعفی باشد ،جهاد هم هست .در واقع مبارزه با عواملی که سد آسایش انسانیت
میشود ،باید جدی تلقی شود و مقاومت در برابر این موانع نوعی دفاع مشروع خواهد بود.
همانگونه است وقتی مشاهده میکنیم در بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی همۀ انسانها
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بسیج میشوند یا حداقل به تکاپو و اعتراض سر میگشایند؛ قتل عام در رواندا ،بوسنی و ...در
اینجا بیتفاوتی برابر است با جنون یا بیماری بیبهرگی از انسانیت .در اینجاست که گفته
میشود اگر دفاع از خود ،خانواده ،قوم ،ملت و قارۀ خود ارزشمند بوده و در ارزش آن هیچ
عاقلی تردید روا نمیدارد ،طبعاً در دفاع از بشری ،قداست دوچندان است و مشروعیت چندین
برابر (البقره 432 :و « .)434آنگاه که بحث جنگ و جهاد پیش میآید ،نزاع در باب جهاد،
باصطالح طالب ،نزاع کبروی نیست ،نزاع صغروی است .یعنی نزاع در این نیست که آیا جهاد
بهعنوان دفاع مشروع است یا اگر دفاع هم نبود مشروع است .در این کبرای کلی هیچکس
تردید ندارد که جهاد فقط و فقط بهعنوان دفاع مشروع است .ولی بحث سر مصداق دفاع است.
بحث در صغرای این مطلب است که مصداق دفاع آیا فقط دفاع از شخص خود ،حداکثر از ملت
خود است؟ یا دفاع از انسانیت هم دفاع است؟» (مطهری .)11-13 :4103 ،همچون شهید
مطهری ،مرحوم آیتاهلل منتظری نیز جهاد ابتدایی را دفاع از حقوقاهلل و نوعی جهاد دفاعی
مینامد (منتظری .)221-221 :4113 ،بهطور کلی باید گفت که از یک سو بر همگان آشکار
است که مداخلۀ بشردوستانه از دیدگاه اسالم ،بهعنوان دفاع از مستضعفان ،امری مجاز و باالتر
از آن ،واجب است ،بنابراین از نظر حکم اولی ،هیچ مانعی برای مداخلۀ بشردوستانه وجود ندارد.
از سوی دی گر نکتۀ مهم این است که در شرایط فعلی اصول منع مداخله و منع توسل به زور
بهعنوان اصول پذیرفتهشدۀ جهانی مطرحاند و اینکه مداخله و حدود آن را لزوماً مدعی تعیین
نمی کند .در تطبیق میان اصل حمایت از مستضعفان و اصل عدم مداخله ،با توجه به موقعیت
ضعیف دول اسالمی در شرایط فعلی و اینکه منطق امروز حقوق بینالملل همسو با نوعی الگوی
واقعگرایانۀ غربی است ،طبعاً این مداخالت ،ولو بشردوستانه میتواند منشأ جدال در دنیای
اسالم شود .ازاینرو گفته شده است که یک حکم ثانوی بهوجود آمده که بر عدم جواز مداخله
داللت دارد و منشأ ای ن حکم ،ضرورت حفظ حیات اسالم یا مصلحت جامعۀ اسالمی است .اینکه
حال آیا در زمان اقتدارِ جامعۀ اسالمی امکان توسل به توسعۀ حقوق بشر به نفع عموم جهانیان
وجود دارد یا نه ،پاسخ کامالً روشن است ،چراکه همان عللی که اسباب امر به معروف و نهی از
منکر برای یک فرد مسلمان می شود و یکی از عناصر آن توان بر تأثیر مثبت است ،در حقوق
بینالملل اسالم نیز هر گاه دولت اسالمی اقتدار یابد ،بیتردید باید به وظیفۀ انسانی خویش
جامۀ عمل بپوشاند.

گفتار دوم :اصل  451قانون اساسی(ج.ا.ا) :مطابق با حقوق بینالملل یا خیر؟
جایگاه اصل عدم مداخل ه و اصل حمایت از مستضعفان در گفتمان انقالب اسالمی ایران و نسبت
میان اصل  451و اصل عدم مداخله در این گفتار بررسی میشوند.
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الف) جایگاه اصل عدم مداخله و اصل حمایت از مستضعفان در گفتمان انقالب اسالمی
در این بخش بهاجمال تجلی اصل عدم مداخله و همچنین مسئلۀ حمایت از مستضعفان در
سیاست خارجی کشورمان بررسی میشود.
 .4تجلی اصل عدم مداخله در سیاست خارجی
سخنان امام خمینی (ره) و رهبر انقالب را باید یکی از مهمترین و کارامدترین منابع جهت
شناخت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دانست .امام (ره) همواره با نگاهی واقعگرایانه
مسائل بینالمللی را رصد میکردند .ایشان در موارد متعددی نسبت به محترم شمردن اصل
عدم مداخله تأکید داشتند .برای نمونه ایشان در مصاحبه با «خبرنگار روزنامۀ دانمارکی» در
تاریخ  4153/3/5تصریح کردند« :ملت ایران اجازه نمیدهد که هیچ مملکتی در امور داخلی ما
دخالت کند و آزادی و استقالل خودش را حفظ میکند و با تمام کشورها هم بهطور احترام
متقابل عمل خواهد کرد» (الموسوی الخمینی ،4130 ،ج  .)422 :5همچنین در تاریخ
 4153/3/41و در مصاحبه با «مفرلوس آنجلس تایمز آمریکا» از رفتار محترمانه با دولتها ،در
صورت عدم مداخله و احترام متقابل به کشورمان سخن گفتهاند (همان .)402-401 ،نظرهای
رهبر انقالب نیز در این خصوص شایان توجه است .ایشان در مطلبی اظهار داشتهاند ...« :ما ابداً
در امور داخلی کشورها دخالتی نمیکنیم و چنین قصد و نیّتی هم نداریم ...ما برای اینکه یک
کشورِ مستقل و آباد و یک ملت قوی ،شجاع و پیشرو باشیم ،هیچ احتیاجی به دخالت در امور
ملتهای دیگر نداریم ( »...خامنهای .)http://www.leader.ir :4131،مسئوالن وزارت خارجه
نیز در مواردی به این اصل اشاره کردهاند .برای نمونه ،وزیر امور خارجۀ وقت در آبانماه 4131
اظهار داشتند« :در زمینۀ روابط دوجانبه ،ایران مصمم به توسعۀ روابط خود با هر کشوری که به
استقالل و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر احترام بگذارد ،است» (دفتر مطالعات
سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه .)31 :4102 ،اصل عدم مداخله در اصول ( 451صریحاً)
 2و ( 452تلویحاً) قانون اساسی نیز انعکاس یافته است.
 .2تجلی اصل اسالمی حمایت از مستضعفان در سیاست خارجی
یکی از مهمترین نتایج انقالبها بهویژه انقالبهایی با مبانی ایدئولوژیک در هر کشوری ،ایجاد
مجموعه ای از نظرها و سازوکارهای مشخص با هدف ارائۀ راهبردهایی مبتنی بر ایدئولوژی است.
در این عرصه رهآورد انقالب اسالمی ایران بیان یک سری آرمانهایی بود که زنان و مردان
انقالبی تالش کردند آنها را بهعنوان الگویی نو از ایدئولوژی اسالمی به جهانیان عرضه کنند .آنان
معتقد بودند با توجه به اینکه انقالب ایران بر پایۀ ارزشهای دینی بهوقوع پیوسته است ،ازاینرو
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میبایست قوانین نیز اسالمی باشند .بهدنبال ایجاد چنین فضایی در جامعه ،مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی تالش کرد تا جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی برجسته شود.
ازاینرو مشاهده میشود که مبحث سیاست خارجی در قانون اساسی سال  4150بیش از هر
چیز ،از ارزشهای اعتقادی امام (ره) و گفتمان غالب در انقالب تأثیر پذیرفته است (مقصودی و
عرب .)3 :4100 ،خبرگان قانون اساسی بهدنبال این بودند که قانون اساسی بهعنوان یک الگو
به دنیا معرفی شود .اینان معتقد بودند که درج اصولی در قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولتها
به حمایت از مسلمانان و مسئلۀ حمایت کشورمان از انقالبهای به حقِ جهانی ،در راستای
شناساندن قانون اساسی به جهانیان است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،4111 ،ج  31 :4و  .)04موضوع مبارزه برای نجات ملل تحت
ستم ،هم در مقدمه و هم در اصول قانون اساسی منعکس شده است .تعهد برادرانه نسبت به
همۀ مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان (بند  41اصل  ،)1دفاع از حقوق همۀ
مسلمانان (اصل  )452و حمایت از مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران (اصل
 ،)451از جمله اصولیاند که سیاست خارجی ایران در موضوع حمایت از مستضعفان را مشخص
میکنند .بهطور کلی مطالب بیانشده حاکی از آن است که اصول مذکور باید همواره معیار
حرکت برای تمامی نسلها باشد .در اصول  452تا  455بهنحو قدرتمندانهای این اراده جاری
است که از خالل یک شمولگرایی اخالقی« ،آینده» هم حاصل آید .این اصول بهطور کلی از دو
ویژگی آرمانی و دستوری (اخالقی) برخوردارند .برای مثال اصل  451از این حیث که از مبارزۀ
حقطلبانۀ مستضعفان در هر نقطه از جهان حمایت میکند ،یک اصل اخالقی و دستوری است
(طاهایی .)240 :4103 ،در کنار قانون اساسی ،اصل حمایت از مستضعفان در بیانات امام (ره) و
رهبر انقالب نیز متجلی است .سخنان امام (ره) در مناسبتهای مختلف بهخوبی روشنکنندۀ
جایگاه این اصل در میان اصول مدنظر نظام جمهوری اسالمی در روابط بینالمللی است .برای
نمونه ایشان در تاریخ  4150/44/45و در پیامی به مناسبت والدت و هجرت پیامبر (ص) اظهار
داشتند« :ملت آزاده ایران هماکنون از ملتهای مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان
توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است ،کامالً پشتیبانی میکند» (الموسوی الخمینی ،ج ،42
پیشین .)410 :رهبر انقالب نیز همواره بر حمایت کشورمان از مبارزات رهاییبخش در دنیا
تأکید کردهاند .از جمله اینکه در مطلبی فرمودهاند ...« :راه ملت ایران در آینده دفاع از
مستضعفان و دفاع از اسالم و قرآن و برافراشتن پرچم اسالم و قرآن در سطح عالم است ...ما از
ملت مظلوم فلسطین با همه امکان دفاع میکنیم .ما از ملت لبنان دفاع میکنیم» (خامنهای،
 .)http://www.leader.ir:4134وزارت امور خارجه نیز بهعنوان متولی امر سیاست خارجی
همواره در تعقیب اصول مذکور گام برداشته است.
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ب) اصل  451قانون اساسی (ج.ا.ا) و اصل عدم مداخله :همخوانی یا تعارض؟
اصل  451قانون اساسی مقرر میدارد« :جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه
بشری را آرمان خود میداند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همۀ مردم جهان
میشناسد .بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر ،از
مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند».
حمایت از مستضعفان عالوهبر اینکه یک تکلیف انسانی ،حقوقی و اخالقی است ،یک تکلیف و
ارزش اسالمی نیز محسوب میشود ،وگرنه ذکر یک فراز فکری در قانون اساسی معنا نخواهد
داشت .اینکه ما استقالل ،آزادی و حکومت حق و عدل را حق همۀ مردم دنیا میشناسیم ،یک
فراز اعتقادی است ،و نه یک امر قانونی .اما چون این طرز فکر بهدنبال خود یک سری تعهدات
را در قبال مردم جهان موجب میشود که خود میتواند در سیاست خارجی ما ماهیت قانونی
داشته باشد ،ازاینرو این فراز فکری در قانون اساسی گنجانده شده است (یزدی.)114 :4135 ،
رویکرد نظری و عملیاتی جمهوری اسالمی در زمینۀ اجرای اصل حمایت از مستضعفان ،از
طریق وضع مقررات الزامآور و همچنین اتخاذ سازوکارهای عملی در عرصۀ سیاست خارجی
برای پشتیبانی از ستمدیدگان فلسطین ،لبنان ،سوریه ،چچن و  ...تبیینکنندۀ مدلی جدید از
حمایت در عرصۀ بینالمللی است (جاوید و اصل زعیم .)32 :4132 ،اصل  451به اتفاق آرا به
تصویب رسید .آیتاهلل بهشتی معتقد بودند« :این اتفاق آراء دلیل و شاهد بر اصالت انقالب
ماست و نیز به جهانی بودن انقالب .و اینکه انقالب آنطور هم که بعضیها میگویند ،قرار
نیست در داخل مرزها محصور بماند ،البته به یک شرط ،بهشرط اینکه با فداکاری و گذشت و
اتحاد و درایت و آگاهی و استقامت ،همگی بتوانیم آن جامعه نمونه را بسازیم» (صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ج -4524 :4111 ،1
 .)4522در خصوص اجرای این اصل در وضعیت فعلی با توجه به حاکم بودن اصولی همچون
اصل عدم مداخله ،چندین دیدگاه وجود دارد :عدهای از تعارض میان اصل حمایت از
مستضعفان و اصل عدم مداخله سخن میگویند و اعتقاد دارند« :در این مسأله که حمایت از
مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش از نظر اسالمی اثبات شده است ،تردیدی وجود ندارد .اما
نکتۀ حائز اهمیت این است که مداخله و حدود آن را ما تعیین نمیکنیم .در جهان معاصر
دولتهای اسالمی در عرض دولتهای دیگر ،اعضای جامعۀ جهانی تلقی میشوند و مداخله با
اصول و حقوق مورد قبول آنان تعریف میشود .مالک مداخله و تعیین مصادیق آن را حقوق
بینالملل تعیین میکند ،نه آمال دولتهای اسالمی ،و بنابراین حمایت همهجانبه از نهضتهای
آزادیبخش ممکن است از نظر حقوق بینالملل نوعی مداخله محسوب شود» (حقیقت،
 .)422:4105در مقابل ،برخی مداخلۀ بشردوستانه ،و در قالب اسالمی ،جهاد در همۀ اشکال
خود را در تعارض با اصل عدم مداخله نمیدانند .به اعتقاد اینان ،دلیل این موضوع این است که:
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« اصل عدم مداخله به دو صورت محدود است :نخست ،محدود به دولت و ملتهایی است که
اقدام به عملیات تجاوزکارانه نکرده باشند .دوم ،موضوع مداخله در صالحیت مدعی قرار داشته
باشد» (عمید زنجانی و همکاران .)3 :4132 ،دیدگاه سومی نیز در این خصوص وجود دارد که
براساس آن ،مأموریت ایران برای حمایت از ملل مظلوم دنیا بدین معنا نیست که کشورمان
عرف بینالمللی مبنی بر منع مداخله در امور دیگران را نادیده خواهد گرفت ،بلکه برای تحقق
این هدف ،سازوکارهای مورد قبول جامعۀ بینالمللی را اتخاذ خواهد کرد (تسخیری:4105 ،
 .)521در واقع ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد ،در راستای حمایت از مستضعفان،
آن دسته از حقوق و تکالیف حمایتی را اتخاذ میکند که حقوق بینالملل در حدود اهداف
منشور ملل متحد مورد اشاره قرار داده است (هاشمی .)115 :4103 ،سازوکارهایی که در
مطلب مذکور به آن اشاره شد ،آن دسته از شیوههای حمایتی را شامل میشود که مداخله
نباشد ،مانند حمایت در سازمانهای بینالمللی ،حمایت اقتصادی ،سیاسی و ...که تکیۀ اصل
 451نیز بر روی این مطلب است (یزدی ،پیشین .)114-112 ،برخی با برگزیدن دیدگاه اخیر،
بر این باورند که قبول سازوکارهای مورد پذیرش بینالمللی در تحلیل از اصل نادیده انگاشته
نمیشود و باید اصل قانونی اساسی را جمع بین آموزههای دینی و اصول مورد پذیرش حقوق
بینالملل دانست (میرمحمدی ،پیشین .)454 :در تحلیل نظرهای مذکور ،باید گفت که اگرچه
هر یک از نظرهای مذکور از جهاتی صحیح بهنظر میرسند ،در عین حال ،با ایرادها و انتقادهای
فراوانی روبهرو هستند .در دیدگاه چهارم ،بهنظر میرسد که باید اصل  451را بهنحو جداگانه ،در
هر یک از اشکال مداخله ،یعنی سیاسی ،اقتصادی و نظامی سنجید .در ضمن باید ویژگی
مردمی را که هدف حمایتاند ،نیز مدنظر قرار داد ،چراکه حقوق بینالملل میان مردمی که در
قالب نهضتهای آزادیبخش سازماندهی شدهاند و بهدنبال اِعمال حق تعیین سرنوشت هستند،
و مردمی که اینگونه نیستند ،تفاوت قائل است و بر این اساس ،در زمینۀ مشروعیت حمایت از
این دو دسته و همچنین قالبهای متنوع مداخله ،به دیدگاه واحد و مطلقی قائل نیست .در
خصوص مشروعیت مداخلۀ اقتصادی به نفع مردمی که در قالب نهضتهای آزادیبخش
سازماندهی نشدهاند ،باید گفت با اینکه مصوبات مجمع عمومی بر ممنوعیت مداخلۀ اقتصادی
در امور دولتهای دیگر تأکید کردهاند ،بهنظر میرسد با توجه به آنچه در مورد تعدیل اصل عدم
مداخله در حوزۀ حقوق بشر ذکر شد ،در نقضهای جدی و فاحش حقوق بشر ،مداخلۀ اقتصادی
در قالب اعمال مجازات اقتصادی همچون تحریم دولت ناقض حقوق بشر یا ارائۀ کمکهای ملی
و اقتصادی به قربانیان نقض حقوق بشر چندان با ممنوعیت همراه نباشد .در زمینۀ مداخلۀ
سیاسی نیز اگرچه قطعنامۀ مجمع عمومی و برخی دیگر از اسناد بینالمللی به ممنوعیت آن
اشاره میکنند ،اما در وضعیت معاصر ،جامعۀ بینالمللی در کمتر مواردی مواضع سیاسی
کشورها در موارد نقض شدید حقوق بشر را نقض حقوق بینالملل میداند ،ازاینرو تا حدود
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زیادی می توان از مشروعیت این شکل از مداخله برای مقابله با نقض فاحش و شدید حقوق بشر
مردم مذکور سخن گفت .در زمینۀ مداخلۀ نظامی یکجانبه ،تردیدی در ممنوعیت آن وجود
ندارد .د ر مقایسه با وضعیت گروه نخست ،در خصوص مشروعیت مداخله بهمنظور حمایت از
مردمانی که در قالب نهضتهای آزادیبخش سازماندهی شدهاند ،نتیجه تا حدودی متفاوت
است .نظر به اینکه بحث از نهضتهای آزادیبخش به میان آمد ،الزم است که نخست
توضیحات مختصری در زمینۀ حق تعیین سرنوشت بیان شود .اگرچه همچنان تعریف دقیق و
واحدی از حق تعیین سرنوشت بیان نشده است ،در این مورد تردیدی نیست که این حق در
پرتو رویۀ بینالمللی ،به یک اصل عرفی بینالمللی تبدیل شده است (.)Shaw, 2005: 38
براساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی« :همۀ ملتها دارای حق تعیین سرنوشت هستند و به موجب آن میتوانند آزادانه
وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را تأمین کنند»
( International Covenant on Civil and Political Rights, 23 Mar 1976, Art. 1(a)/
International Covenant on Economic, Social and Cultural Refights, 3 Jan 1976, Art.
 .)1(a).باید توجه داشت که اصل حق تعیین سرنوشت باید به رعایت اصول حقوق بینالملل از

جمله اصل عدم مداخله اعمال شود ( .)http://iranshahr.org/?p=3418,4100با توجه به
مشروعیت مبارزات نهضتهای آزادیبخش در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت ،حقوق
بین الملل وضعیت حقوقی خاصی برای این افراد از حیث مداخله جهت کمک به آنها در نظر
گرفته است .برای مثال ،قطعنامۀ  2125مجمع عمومی مقرر میدارد« :مردمِ خواهان حق تعیین
سرنوشت در راستای مقاومت خویش در برابر اقدامات زورمدارانهای که مانع احقاق حق
آنهاست ،میتوانند در چارچوب منشور و مطابق اصول حقوق بینالملل ،حمایتهای خارجی را
بطلبند» ( .)A/RES/2625(XXV), op.citبا اینکه این قطعنامه نوع حمایتهای خارجی را تعیین
نکرده است ،با بررسی قطعنامههای متعددی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در زمینۀ
مسئلۀ حق تعیین سرنوشت به تصویب رسیدهاند ،متوجه میشویم که کشورها برای ارائۀ هر
گونه کمکهای مادی و معنوی به این نهضتها فرا خوانده شدهاند ( See (e.g.: A/RES/2105,
 . 20 Dec 1965/ A/RES/2465, 20 Dec1968در زمینۀ نوع حمایت ،نظر غالب این است که
مداخلۀ نظامی یکجانبه بهعنوان یک شیوۀ حمایت ،مشروعیت ندارد .مشروعیت مداخلۀ
اقتصادی از وضعیتی مشابه گروه نخست که در فوق بررسی شد ،برخوردار است و در مورد
مداخلۀ سیاسی ،باید گفت با توجه به اینکه حقوق بینالملل تا حدود زیادی از این نوع مداخله
حمایت کرده است ،حتی در موارد نقض سادۀ حقوق بشر این مردمان ،این شکل از مداخله
مشروعیت دارد.
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نتیجه
اصل عدم مداخله همواره بهعنوان یک اصل عرفی بینالمللی مورد قبول بوده است که البته به
موازات توسعۀ حقوق بینالملل ،شاهد خروج برخی موضوعات از دایرۀ شمول این اصل بودهایم.
مداخلۀ بشردوستانه در موارد نقضهای شدید و فاحش حقوق بشر از آن جمله است .اصل 451
قانون اساسی نیز جمهوری اسالمی ایران را موظف کرده است تا ضمن رعایت اصل عدم
مداخله ،از مبارزات حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران حمایت کند .عالوهبر قانون
اساسی ،اصل حمایت از مظلومان بهعنوان یک ارزش انسانی و اسالمی در دیدگاه مسئوالن
گذشته و فعلی کشور و همچنین ملت ایران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و است .در واقع با
این رویکرد بوده است که راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران با حفظ اصل مذکور ،اقدام به
تنظیم چارچوب اصل نفی هر گونه سلطهگری و سلطهپذیری کرده است .بهطور کلی باید گفت
که اگرچه حمایت از مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش در ذیل اصل  451مورد توجه نظام
جمهوری اسالمی است ،از سوی دیگر اصل عدم مداخله از جمله اصول بنیادین حقوق بینالملل
معاصر است که میتواند اجرای اصل  451قانون اساسی را با موانعی روبهرو سازد .بهنظر میرسد
که با توجه به مقررات حقوق بین الملل معاصر و همچنین آنچه از رویه و عملکرد دولتها بر
می آید ،اعمال این اصل در قالب مداخالت سیاسی و اقتصادی به نفع ستمدیدگان ،چه کسانی
که در قالب نهضتهای آزادیبخش سازماندهی شدهاند و چه سایر مردمان ،در موارد نقض
فاحش و شدید حقوق بشر از مشروعیت برخوردار است .اما توسل به مداخلۀ نظامی یکجانبه
بهصراحت از سوی حقوق بینالملل ممنوع اعالم شده است .دکترین مسئولیت حمایت نیز
اگرچه بر مشروعیت مداخالت اقتصادی و سیاسی یکجانبه تأکید دارد ،در خصوص مداخلۀ
نظامی یکجانبه قائل به ضرورت صدور مجوز از سوی شورای امنیت است .نکتۀ پایانی اینکه
قاعدتاً ایران پیش از اقدام به دفاع از مستضعفان دنیا باید ارزیابی کند که آیا توان اجرای این
اصل را دارد یا خیر؟ در واقع از آنجا که عمالً تحقق هدف اصل  451ممکن است به تقابل با
قدرتهای جهانی و بروز مسائل دیگری منتج شود ،این واقعیات باید در تنظیم سیاستهای
خارجی نظام مدنظر قرار گیرد .نکتۀ سوم این است که مشکالت اعمال این قاعده منحصر به
تصویب قوانین داخلی نیست ،بلکه از آنجا که محیط اجرای آن نظام بینالمللی است ،ازاینرو
جمهوری اسالمی ایران برای اعمال این اصل به مفهوم مورد نظر خود عمالً نیازمند استناد به
معیارهای انسانی جهانشمول و قابلرصد در اسناد حقوق بشری است.

 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،1بهار 1931
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