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Abstract
Speaking about collective security, and specifically about the collective security as a
“system”, we assume the existence of a sort of order, a form of rule of law.
However, the distribution of power post World War II, which has been based on the
old and deep-rooted pattern of balance of power, has not been able to realize
collective security in its most developed form, i.e., as a complete deterrent against
any violation of the prohibition of the use of force. That is where, the issue of
international terrorism as a turning point in the contemporary history, has made the
confrontation of "self-defense" and "collective security" more evident. It seems that
this confrontation has caused the collective security system to be undermined - if not
completely destroyed- and be replaced with unilateral policies.
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چکیده
هنگامیکه دربارۀ امنیت جمعی و بهخصوص امنی ت جمع ی ب همثاب ۀ ی «سیس م » س ن
می گویی  ،فرض بر وجود نوعی نظ و شکلی از حکومت قانون گذاشمه میش ود ای ن در ح ا ی
است که نحوۀ توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از ا گوی دیرینۀ موازنۀ قدرت ،ب ه
نحوی نبوده است که بمواند امنیت جمعی را در شکل کمالیافمۀ خ ود -ب هص ورت بازدارن دگی
کامل در برابر نقض قاعدۀ ممنوعیت توسل به زور -تحقق ب شد ه در اینجاس ت ک ه مس لۀ
تروریس بینا مللی بهمثابۀ نقطۀ عطف تاریخ معاصر ،دوگانۀ «دفاع مشروع» و «امنیت جمع ی»
را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند ،بیش از پیش عیان میسازد بهنظر م یرس د
ای ن روی ارویی ب ه تض عیف -اگ ر نگ ویی ن ابودی -نظ ام امنی ت جمع ی و ج ایگبینی ن ب ا
سیاستهای یکجانبهگرایانه انجامیده است
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مقدمه
نظر به تفاوتهای بنیادین نظام داخلی و بینا مللی و ب ا توج ه ب ه ای ن پ یشف رض ک ه نظ ام
بین ا ملل نظامی «خودیار» است ،1تالش برای برقراری نظ ب ین ا ملل ی از رری ق قاع دهمن د
ساخمن روابط میان دو تها بهتدریج شکل گرفت در این رون د ،امنی ت جمع ی گس مردهت رین
تالشی بوده که در رول تاریخ برای غلبه بر کاسمیهای نظام غیرمممرکب اجرای حقوق بینا ملل
صورت گرفمه است (مورگنما 2 )476 :1389 ،در اینجا باید این مس له مورد توجه قرار گیرد ک ه
دال «امنیت» (و تمامی مفاهی همنشین و جانشین ،مانند قدرت ،منفعت ،تهدی د و غی ره) ب ه
مد ول خاص و ثابمی رجوع نمی دهد به بیان دیگر ،هیچ رابطۀ ذاتی ،ماهوی و پایداری بین دال
و مد ول امنیمی وجود ندارد ،بلکه هر نوع رابطۀ ممصوری میان این دو رابطهای قراردادی اس ت
و مفهوم امنیت مصداق خود را در بسمر گفممانهای گوناگون میجوید این در حا ی اس ت ک ه
مجموعه ای به نام گفممان خود نیب مسممراً مشمول و موضوع ع دم ثب ات و ص یرورت ش کلی و
ماهوی است (تاجی  )31-32 :1383 ،بر این اساس ،معناسازی حقوقی امنیت جمعی بسمه به
نظام خاصی که ن را مقرر میسازد ،ممفاوت خواهد بود
از منظری تاری ی ،جنگ جهانی اول خدشهای اساسی به نظام توازن قوا وارد ک رد و زان پ س
این رمان که دو تها خود را بهمثابۀ واحدهایی از ی جامعۀ جهانی در نظر گیرند و منفعت خ ود
را در حفظ نظ و قانون جویا شوند ( ،)Dyke, 1957ا هامب ش برق راری سیس م امنی ت جمع ی
شد هدف این سیسم عقی کردن هر گونه تالش برای تغییر وض عیت موج ود 3ب ود ،رراک ه ه ر
تغییری در وضع موجود به معنای تغییری در نظ جهانی دو ته ای مس مقل محس وی م یش د
( )Ebegbulem, 2011: 23تجبیهوتحلیل مفهوم امنیت ری ادوار گذشمه و سیر تکوین نظریهه ای
گوناگون در مورد مس لۀ امنیت مدنظر ما نیست با این همه ش ایان ذک ر اس ت ک ه نظ ام امنی ت
جمعی در رارروی تفکر سنمی دربارۀ امنیت و در قا مس لط رهیاف ت واق عگرای ی در رواب ط
بینا ملل (ر ک :مشیرزاده )74-130 :1394 ،شکل گرفت این رویکرد سنمی با تأکید بر نقش ب ی
بدیل مؤ فۀ قدرت در تأمین امنیت ،نسبت و رابطۀ مسمقیمی می ان ای ن دو قائ ل اس ت بن ابراین
ربیعی است که نقش برقراری امنیت در هر واحد سیاسی بر عهدۀ نهادی باشد که اه رم ق درت را
___________________________________________________________________
 1به این معنا که هر دو می فقط میتواند به قدرت خود بهمنظور تأمین امنیت خویش تکیه داشمه باشد
 2در این زمینه اصو ی بنیادین برای تحقق نظام امنیت جمع ی ب ه رس میت ش ناخمه ش ده اس ت :تعه د تم امی
دو ت ها بر عدم توسل به زور جب در مورد دفاع مشروع؛ توافق تمامی دو تها بر تفکی ناپ ذیری ص ل  ،ب دان
معنی که حمله بر ی عضو حمله به تمامی اعضا تلقی میشود؛ تعهد تمامی دو ته ا ب ر ت الش ب رای اع ادۀ
صل ؛ و توافق تمامی دو ت ها بر فراه وردن منابع مادی و انس انی ض روری ب رای تش کیل نیروه ای ت أمین
امنیت جمعی ()Rourke & Boyer, 1998
3. Status quo
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در دست دارد به همین ترتی  ،منشور ملل ممحد نیب بهعنوان سندی حقوقی که بهمنظ ور حف ظ
نظ بینا مللی پس از جنگ جهانی دوم رراحی شد ،این اهرم را در شورای امنیت مقرر س اخت و
اعضای سازمان ملل ممحد ب ه موج م ادۀ  24منش ور پیگی ری ه دف «حف ظ ص ل و امنی ت
بینا مللی» را از رریق سازوکار امنیت جمعی به شورای امنیت واگذار کردند بدینترتی وییف ۀ
فعال سازی و نظارت ب ر ای ن س ازوکار ب ر عه دۀ ش ورا ق رار گرف ت ،دامن ۀ وس یعی از اخمی ارات
صالحدیدی به این نهاد اعطا شد و نشان برخی از شاخصههای حکومت جهانی در این سند ممبلور
شد؛ شورای امنیت تنها رکن صا است که در خصوص «سب ائمالف» 1تصمی میگیرد و اق دام
نظامی باید از مجرای نیروهای مسلحی که در اخمیار شورا قرار میگیرند ،صورت پذیرد
رنین سازوکاری تصویری از ی حکومت جهانی ،اگرره در شکلی ابمدایی و تکام لنیافم ه،
نمایان میسازد؛ «صل » به تعبیر کل  ،به اس تروایی تبدیل میشود که حاکمیت دو ته ا را
تضعیف کرده و راه را برای غلبۀ ش ورای امنی ت هم وار م یس ازد ام ا ای ن ص رفاً ی س وی
ماجراست؛ رویِ دیگر ،روایت مکرر مهار کردن رن ین تهدی دی علی ه حاکمی ت دو تهاس ت
( ،)Kolb, 2007: 224-225نمیجه نکه مقو ههای حقوقی و هنجاری میان رمان امنیت جمعی و
ضرورتهای امنیمی دو تها در نوسان مانده اند و در همان زمان ک ه عناص ر مزم ب رای ب هک ار
افمادن سیسم امنیت جمعی جمع میشوند ،تنش ذاتی پدیدار میگ ردد؛ هرر ه کنم رل زور و
اجرای قانون بیشمر مممرکب باشد ،محدودیتهای بیشمری بر اسمقالل و حاکمیت دو تها حاک
خواهد شد و هرره کنمرل زور و اجرای قانون غیرمممرکب باقی بماند ،خطر شروع جنگ و تجاوز
میان دو تها بیشمر ،و بسیج برای اقدام جمعی دشوارتر میشود
با در نظر گرفمن مقدمات پیشگفمه ،در این نوشمار پس از بررسی ساخمار مفه ومی امنی ت
جمعی به این مس له پرداخمه میشود که یا نظام ملل ممحد توانسمه است جامعۀ بینا ملل ی را
از دوران توازن قوا به دوران امنیت جمعی هدایت کند؟ این مه ب ا تکی ه ب ر مس لۀ تروریس
بینا مللی بررسی میشود که را شهای بسیاری را دربارۀ یرفیت نظ ام امنی ت جمع ی ب رای
واکنش به توسل نامشروع به زور مطرح ساخت از اساسیترین این را شها ،توسعۀ ح ق دف اع
مشروع به نچه بنا بوده دامنۀ انحصاری نظام امنیت جمعی باشد و در نهایت ج ایگبینی ن ب ر
نظام امنیت جمعی بوده است که در ادامۀ بحث به ن پرداخمه خواهد شد
___________________________________________________________________
 1رابرت کل «امنیت جمعی» را بهعنوان ی سیسم بازدارندۀ جنگ ممشکل از دو عنصر اساس ی م یدان د« :س ب
ائمالف» ( )casus foederisو تصمی گیری جمعی و ا بام ور ( )Kolb, 2007: 220-225وی توض ی م یده د ک ه
سب ائمالف ،رخدادی است که اقدام جمعی را ضروری میسازد؛ وضعیمی که از تم ام دو ته ای عض و سیس م
میخواهد علیه ممجاوز با یکدیگر ممحد شوند و اقداماتی را ات اذ کنند تا ممجاوز را شکست دهند زم انیک ه ای ن
هدف محقق شود ،هیچ دو می «خارج» از سیسم قرار نمیگیرد بنابراین برخالف اتحاده ای س نمی ک ه ممج اوز
سوژهای «بیرونی/خارجی» بود ،در سیسم جهانی امنیت جمعی ،ممجاوز احمما ی سوژهای «درونی/داخلی» است
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ساختار مفهومی امنیت جمعی
امنیت جمعی در میانۀ دو مفهوم «توازن قوا» 1و «حکومت جهانی» 2قرار میگیرد ،3عناص ری را
از هر دو در برمیگیرد و بهعنوان ی «نظ بدون حکوم ت» از رری ق نه ادی نس بماً مممرک ب
بهمنظور مدیریت رابطۀ قدرت میان دو تها عمل میکند ( )Claude, 1961: 221ای ن سیس م
دوگانه 4مسملبم تمرکب قدرت در توسل به زور است ،بهنحوی که مانع از اعمال صالحدید منف رد
دو تها شود این امر خود به وجود نهادی بینا مللی ممکی است که نهتنها در تعی ین مص ادیق
توسل نامشروع به زور اخمیار داشمه باشد ،بلکه همچنین بمواند دو ته ا را ب رای همک اری در
سرکوی زور نامشروع ملبم کند این در حا ی است که قدرت این سیسم دوگان ه نم یتوان د از
نچه ارادۀ اعضا به ن اعطا کرده است ،فراتر رود با توجه ب ه ای ن ماهی ت دی ا کمیکی ،رن ین
مفهومی از حقوق بینا ملل و سازمان بینا مللی دو هدف اساسی را دنبال خواهد کرد که بهرغ
وابسمگی یکدیگر را نفی میکنند ( )Kennedy, 1980: 362در ای ن تص ویر پ ارادوکس اساس ی
ساخمار یبرال حقوق بینا ملل نمایان م یش ود ( )Koskenniemi, 2005: 74-154کاس کنیمی
تنگنای میان این دو مقصودِ ممناقض را اینگونه توضی میدهد :در ی قض یه ،جامع ه تح ت
عنوان جمعگرایی منفی توصیف م ی ش ود و خودم م اری (ح ق تعی ین سرنوش ت ،اس مقالل)
بهمثابۀ هدف هنجاری ترسی میشود در قضیه ای دیگر ،خودم م اری ب ه خودمح وری منف ی
تعبیر شده و جامعه (یکپاررگی ،همبسمگی) به هدف حق وق ب دل م یش ود ( Koskenniemi,
 )2005: 476پروژۀ حقوق بینا ملل برای امنیت جمعی نیب با این دیا کمی ایج اد م یش ود و
نوسانی پیوسمه میان ا گوهایی که به دنبال نظ اجمماعی مشروع در برابر زادی عمل دو ته ا
هسمند ،پدید می ورد نمیجه نکه حقوق بینا ملل -و اجرای ن از سوی س ازمان ب ینا ملل ی-
محلی از رقابت هژمونی ایجاد میکند این رقابت «هژمونی » است و وابسمه به قدرت ،رراکه
هدف ن است تا دیدگاه جبئی بهمثابۀ دیدگاه کلی و ترجی ش صی ب همنب ۀ ت رجی جه انی
بازنمایی شود ( )Koskenniemi, 2004: 199این نوسان میان کلیت و جبئی ت ،ماهی ت حق وق
بینا ملل را نشان میدهد که از سویی فضایی برای حرکت امر جبئی پدید م ی ورد و در هم ان
___________________________________________________________________
 1توازن قوا ترتیباتی است میان دو تها که بر ایدۀ تمرکبزدایی قدرت مبمنی است دو تها بدون نکه اسمقالل ی ا
حاکمیت نها تابع نهادی مرکبی جهت مدیریت روابط قدرت باشد ،بهعنوان واحدهای مج با عم ل م یکنن د
نظ در این رارروی بر این اساس اسموار است که قدرتهای رقی تا حدی مموازن شوند ک ه «بازدارن دگی از
رریق موازنه» تحقق یابد (.)Danchin & Fischer, 2010: 41
« 2حکومت جهانی» و یا سایر مفاهی نایر بر ی «نظ دسمورگرایانۀ جهانی» بر ایجاد ی نظام نه ادین مممرک ب
«مافوق» دو تها دم ت دارد ()Danchin & Fischer, 2010: 42
 3امنیت جمعی ،توازن قوا ،و حکومت جمعی سه مفهوم مرتبط با مس لۀ مدیریت قدرت در روابط بینا ملل تلقی میشوند
4. Hybrid
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حال امر جبئی را به رنگال امر کلی میس پارد؛ م اهیمی ک ه ره رۀ ژانوس یاش نش اندهن دۀ
واقعیت پارادوکسیکال حقوق بینا ملل است
مباحث مذکور نشان میدهند که امنیت جمعی در نهایت ت ا ر ه ح د ب ه عوام ل کلی دی
سیاسی ممکی است و به همین سب ممکن است در نگاه ن ست مفهومی صرفاً سیاسی بهنظ ر
رسد با این همه ،حقوقدانان اسمدمل میکنند که نقش حقوق در ایجاد مجموعهای از هنجاره ا
و معیارهاست که بر اجرای امنیت جمعی حاک میشود و میتواند به ارزشهای مشمرک جامعۀ
بینا مللی معنا دهد در واقع بهرور کلی حقوق بهدنبال ن است ک ه رواب ط می ان دو ته ا را
تحت قواعد مش ص در ورد ( )Wilson, 2014: 12رنانکه هیگینب حقوق ب ینا مل ل را نظ امی
هنجاری توصیف میکند که برای تضمین ارزشهای مشمرک -از جمله امنیت -نظامی کاربردی
فراه می ورد ()Higgins, 1994: 1
مکم واقعگرایانۀ روابط بینا ملل نقش حقوق را در نظام امنیت جمعی نمیپ ذیرد از ای ن
دیدگاه ،منافع سیاسی در نهایت رگونگی رفمار دو تها را مش ص میکنند ،بن ابراین گ بارهای
رون «یکی برای همه و همه برای یکی» رندان نمیتواند در نظام بینا ملل ی محل ی از اع رای
داشمه باشد این مس له بهویژه زمانیکه تجاوز و اِعمال ق درت ب ه دس ت دو ته ای قدرتمن د
صورت پذیرد ،شکارتر خواهد بود در مقابل اسمدمل میشود که اگرره عوامل سیاسی مح رک
اصلی رفمار دو تها محسوی میشوند ،حق وق همچن ان نق ش حی اتی خ ود را ایف ا م یکن د
کاسکنیمی در همین زمینه توضی میدهد که این رویکرد واقعگرایانه کامالً سببی و عاری از هر
گونه عنصر هنجاری است ( )Koskenniemi, 1996: 465–480رد ارتباط حقوق با امنیت جمعی
بدینمعناست که هر اقدامی صرفاً به موج علت و سب ن دیده شود رنین تحلیل ی اگرر ه
ممکن است بمواند بهدرسمی سب رفمار را توضی دهد ،نمیتواند معیارهای مزم را برای ارزیابی
رفمار دو تها فراه کند همانرور ک ه کاس کنیمی م یگوی د ،حق وق ب ا تعی ین هنجاره ا و
معیارهایی که بهواسطۀ نها میتوان اقدامی را توجیه یا محکوم ک رد ،ای ن خ را پ ر م یکن د
( )Koskenniemi, 1996: 465–480بدون رنین هنجارها و معیارهایی هر اقدامی موضوع تفسیر
فردی دو تها قرار میگیرد و بدینترتی ماهیت اساساً جمعیِ امنیت جمع ی را ک ه بن ا ب وده
تشکیالتی جهانی بر مبنای ارزشهای مشمرک بنیان نهد ،خنثی میکند بنابراین ،بهرغ پذیرش
این واقعیت که حقوق بهنحو مطلوبی نقش خود را در این حیطه ایفا نکرده است ،نمیتوان نقش
هنجاری ن را نادیده گرفت بهعبارت دیگر ،اگرره توجه به نقش سیاست ب رای فه عملک رد
امنیت جمعی ضروری است ،حقوق رارروبی مقرر میکند که امنیت جمعی باید درون ن عمل
کند و اسمانداردهایی وضع میکند که مشروعیت اقدامات بر اساس ن سنجیده میشود 1
___________________________________________________________________
 1بیش حقوق بهمثابۀ ی برساخت اجمماعی ،مفهومی ذاتی و جوهری ن دارد و مفه وم ن در گ ذر ت اریخ و ب ا
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تردید در جهانشمولی نظام امنیت جمعی ملل متحد
منطق امنیت جمعی در شکل تکامل یافمۀ خود خا ی از نقص است ،بهشرری که بموان ن را در
شرایط حاک بر صحنۀ بینا مللی به کار انداخت میتوان تصور کرد ک ه پ یشف رضه ای مزم
برای بهکار افمادن نظام امینت جمعی در موقعیمی خاص محق ق ش وند ،ام ا تج اری گذش مه و
ماهیت سیاست بینا ملل نشانهای دال بر احممال وقوع رنین شرایطی ندارد علت این وض عیت
در ماهیت نظمی نهفمه است که امنیت جمعی از ن دفاع م یکن د ای ن نظ  ،ض رورتاً ،وض ع
موجود در ی حظۀ خاص است و تالش برای جمود وضع موجود خاص از رریق امنیت جمعی
در بلندمدت محکوم به شکست است؛ مگر نکه اصلی برتر ،اصل مبارزۀ قدرت را بهعنوان نیروی
محرکۀ سیاست بینا ملل تحت ا شعاع خود قرار ده د ی ا جانش ین ن ش ود (مورگنم ا:1389 ،
 ) 684-691این در حا ی است که منشور ملل ممحد با محدود ساخمن حق توسل به زور و نی ب
با تدوین مقرراتی بهمنظور تفکی پنج قدرت برتر جهانی از دو تهای ضعیفت ر ،1حف ظ نظ
موجود را بهعنوان او ویت مه سازمان رسمیت میب شد این وضعیت ممماز و ویژۀ قدرته ای
ببرگ در نظام ملل ممحد ،بهرغ تفاوتهای رشمگیر بهنوعی تداعیکنن دۀ اتح اد ق درته ای
ببرگ در سدههای گذشمه است که از زمان ن سمین ص ورتبن دیه ای نهاده ای ب ینا ملل ی
همواره درصدد حفظ سلطۀ برخی کشورهای قدرتمند و همبم ان فک ر ایج اد س اخماری ب رای
تضمین توازن میان نها بوده است
بدینترتی یا این گباره که «حفظ موازنۀ قدرت در راسمای حفظ نظ ب ینا ملل ی عم ل
میکند» به تهدیدی علیه بقای این نظ خم نمیشود؟ یا دو تهایی که خ ود را در موقعی ت
برتر می یابند از این موقعیت ب رای «اِعم ال ق درت ب ر دیگ ران» اس مفاده نم یکنن د؟ رن ین
گبارههایی را اغل رهبران دو ت های قدرتمند ک ه حراس ت از حق وق دیگ ران را از فض یلت و
حسن نیت خود میدانند ،رد میکنند ( )Bull, 2002: 105اما در این جامعه همبسمگیهایی که
دو تها از ن دم می زنند ،بیش از نکه بینا مللی باشد ،ملی است و به همین علت نهتنها میان
دو تها انسجامی بهوجود نمی ورد ،که عامل اساسی تفرقه و جدایی نهاس ت (فلس فی:1389 ،
 )167بسیاری از حقوقدانان همواره ساخمار نا-نمایانگر 2شورا را مورد انمقاد ق رار دادهان د 3و ب ر
همین اساس نظام امنیت جمعی ملل ممحد را نظامی یکطرفه میدانند که دو تهای ض عیفت ر
تأثیر و تأثر در مواجهه با اجمماع موجود قابل تغییر است و اصرار بر تعریفی ج وهری از ن م ا را ب ه ب نبس ت
نظری میکشاند
 1از رریق عضویت دائ در شورای امنیت و اعطای اممیاز وتو
2. Unrepresentative

 3برای مثال عدم عضویت دائ هیچی از دو ت های فریقایی در شورای امنیت با در نظر گرفمن این واقعی ت ک ه
حدود ی رهارم اعضای ملل ممحد از ملل فریقایی هسمند
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در ن نادیده گرفمه میشوند رنانکه تصری داشمهاند «امنیت جمعی نچنانک ه در دامب ارتون
اوکس و سانفرانسیسکو معنا شد1؛ یعنی امنیت جمعی در برابر تهدید ناشی از تابع ان ک ت وان
صحنۀ بین ا مللی ،و ناامنی جمعی در مواجهه ب ا تج اوز از س وی ق درته ای ب برگ جه انی»
()Schwarzenberger, 1964

ناامنی جمعی برآمده از نظام امنیت جمعی :هراسافکنی و استیالجویی
قدرتهای جهانی
از پایان جنگ جهانی دوم ت ا کن ون میلی ونه ا نف ر در سراس ر جه ان قرب انی سیاس ته ای
جنگافروزانۀ غری شده ان د ک ه بیش مر نه ا نی ب در پوش ش ش عارهای وامی ی ر ون زادی و
دموکراسی صورت گرفمه است  2عصر پس از جن گ س رد در دس امبر  1989ب ا حمل ۀ ای امت
ممحده به پاناما غاز شد اما دو قطعنامۀ شورای امنیت مبنی بر محکومیت تجاوز ایامت ممح ده
(به یاری بریمانیا) که ایامت ممحده نها را وتو کرد و همچنین قطعنامۀ مجمع عمومی ک ه ای ن
تهاج را تحت عنوان «نق ض ش کار ق وانین ب ینا مل ل و اس مقالل و حاکمی ت و یکپ اررگی
سرزمینی دو تها» محکوم کرده و خواهان خروج «نیروه ای مس ل مه اج ای امت ممح ده از
پاناما» شده بود ،از جمله موضوعاتی بودند که میبایست برای س ن گفمن از ی «نظ ن وین
جهانی» به دست فراموشی سپرده میشد( 3رامسکی )29-31 :1395 ،عب ارتی ک ه اگرر ه در
غاز معنای روشنی نداشت ،رفمهرفمه و بهویژه پس از پای ان جن گ خل یجف ارس پیام دهای ن
روشن شد 4و نشان داد که نظ نوین جهانی تنها از این حیث «نوین» اس ت ک ه سیاس ته ای
___________________________________________________________________
 1منظور کنفرانس هایی هسمند که مذاکرات در خصوص تصوی منشور ملل ممح د در نه ا جری ان داش ت (ر ک:
بیگزاده)306-315 :1389 ،
 2فجایع ویمنام ،کامبوج و مئوس ،شکرکشی اندونبی به تیمور شرقی و اشغال این کشور از جمل ه فاجع هب ارترین
رخدادهای سالهای پس از جنگ جهانی دوم (و پیش از حوادث تروریسمی  11سپمامبر) بودند که به رهب ری
غری و در رأس ن ایامت ممحدۀ مریکا ،صورت پذیرفت (ر ک :رامسکی و و چ )1394 ،
 3ر ک :س نرانی جرج بوش در  1991که با اشاره به درگیریهای منطقۀ خاورمیانه اعالم کرد« :موضوع ،تنها ی
کشور کور نیست ،هدف ما ی عقیدۀ تازه اس ت -ی نظ ن وین جه انی ،نظم ی ک ه در ن کش ورهای
م ملف تحت جنبشی گرد ه می یند تا به رزوهای جهانی بشریت ،یعنی صل و امنی ت ،زادی و حاکمی ت
قانون دست یابند»:
http://www.let.rug.nl/usa/presidents/george-herbert-walker-bush/state-of-the-union-1991.php (last visited
)on 23/05/19

 4همانگونه که بدان اعمراف ه شده ،راهحلهای دیپلماتی در این قضیه بهنظر ممکن میرسید ،اما بهصراحت و
همچون امری غیرقابل پذیرش رد شد بمباران عراق در نیمۀ ژانوی ۀ  1991غ از ش د و ش ورای امنی ت مل ل
ممحد تحت فشارها و تهدیدهای شدید ،در نهایت با ر رح ه ای ای امت ممح ده هم راه ش د حم الت نظ امی
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دیرینۀ اسمیالجویی و بهرهکشی را در شرایطی ک و بیش دگرگونه اعمال میکند ب دینترتی
اسمعمار در پایان جنگ جهانی دوم یا در دهههای  50و  60از صحنه خارج نشد و جای خ ود را
به شکلهای کارامدتر اسمیالجویی داد رنانکه جنگ سرد -اگرره با ابعادی رنان غیرعادی که
موجودیمی مسمقل به ن ب شید -ریشه در همان منطق شنای همیشگی داش ت؛ مرحل های از
تاریخ هراس افکنی و اسمیالجویی که امروز «رویارویی شمال-جنوی» خوانده میشود ب ا پای ان
جنگ سرد ترسهایی تازه باید برانگی مه میشد و جنگافبارهای هسمهای با کاربردی ممف اوت
توجیه میشدند؛ نها برای مقابله ب ا «کش ورهای ی اغی» ض روریان د ( )Cheney, 1993ب دین
ترتی ندای نظ نوین جهانی که یاهراً قرار بود در خدمت «ص ل و امنی ت ،زادی و حکوم ت
قانون» باشد ،با اقدامات سلطهجویانۀ غری نهتنها به فرس ایش امنی ت جمع ی ،ک ه ب ه تش دید
ناامنی در سراسر جهان و ب هوی ژه در خاورمیان ه منج ر ش د وض عیت ر داده زمین ه را ب رای
شورشهای گروههای قومی و دینی فراه کرد؛ نچه دی ری نپایی د ت ا ب ه «مس لۀ» تروریس
بینا مللی تبدیل شود

مسئلۀ تروریسم و بحرانسازی پس از « 11سپتامبر»
رویداد « 11سپمامبر» رنانکه گفمه میشود -اگرره شاید اغراق میب باشد -تاریخ معاص ر را ب ه
دو ب ش تقسی کرد به اعمقاد برخی اندیشمندان پای غاز سدۀ بیستویک را تروریس جهانی
امضا کرد (هابرماس )26 :1390 ،نمیتوان گفت که بشریت در برابر حملۀ این شرارت ب یدف اع
است ،اما باید به این نکمه توجه شود که تمام اَشکال نچه با عبارت بحثبرانگی ب «جن گ علی ه
تروریس » نامیده میشود ،در کوتاهمدت و بلندمدت خود مس ب ش رارتی هس مند ک ه م دعی
ریشهکنی ناند (دریدا )76 :1390 ،رنانکه ترور از نگاه ب رک ،1ی ش کاف خ ودب هخ ودی،
تصادفی ،هیجانی یا نوعی فوران نی خشونت از دل وضعیت صل میب نیس ت (ایگلم ون:1390 ،
 )11و مفسران بسیاری اتفاقات  11سپمامبر  2001را جنبهای از انمق امی ش کار علی ه س لطۀ
امپریا یسمی ا گوی سیاسی هژمونی خواندهاند که از خشونت ساخماری جوامع یاهراً صل میب
غری نشأت گرفمه است  2این در حا ی است که خشونت بهکاررفمه در حمالت  11سپمامبر ،ن ه
برقراری عدا ت را هدف قرار داده بود و نه زادی را جستوجو میک رد و ا بم ه حکای ت جن گ
یکجانبۀ ایامت ممحده و بریمانیا گاه و بیگاه در عراق ادامه داشت که ببرگترین ن را –تا پیش از ح وادث 11
سپمامبر  -2001در سال  1998دانسمهاند
1. Edmund Burke.

 2این در حا ی است که نمی توان تنها ی شکل از خشونت را بدون منع اشکال دیگر مموقف کرد ان واع خش ونمی
که ژیژک شناسایی م یکن د ،یعن ی خش ونت کنش گرانه ( )subjective violenceو ک نشپذیران
 )violenceدر این زمینه شایان توجه خواهد بود (ر ک :ژیژک)19-25 :1390 ،

ه ( objective
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پیشگیرانهای که رئیس جمهور ایامت ممحده ن را اعالم کرد نیب ریبی غیر از این نبود (وان یچ،
 )189 :1397بهنحوی که تروریس معاصر و سویۀ فاسد دیگ ر ن –یعن ی جن گ علی ه ت رور-
روزبهروز نشاندهندۀ پسرویِ رمانها و افقهای پیش روی بشریت به قهقرای تاریخ بوده است
(وانیچ)28 :1397 ،
بسیاری واقعۀ  11سپمامبر را که به «جنگ علی ه تروریس » منج ر ش د ،همچ ون جن گ
جهانی اول که به ای جاد جامعۀ ملل و جنگ جهانی دوم که به ایجاد سازمان ملل ممحد انجامید،
نقطۀ عطفی در تاریخ میدانند که روابط بین ا مللی را بسیار ممحول س اخت اگرر ه در فراین د
این تحول تالش برای تشکیل نهادهایی قابل قیاس با نهادهای بر مده از جنگه ای جه انی اول
و دوم صورت نگرفت ،تغییراتی رادیکال -اگرره زیر پوسمۀ ی اهری -پدی د م د ک ه نهاده ای
بین ا مللی موجود را تحت تأثیر قرار داد و یکی از دسماوردهای نهادین مح وری پ س از جن گ
جهانی دوم ،یعنی نظام امنیت جمعی ملل ممحد را دسم وش تغییرات ی بنی ادین ک رد ه در
اینجاست که می توان از توسعه و تضعیف توأمان نظام امنیت جمعی س ن گف ت ای ن ه ر دو
نمیجه تا حد زیادی ناشی از ابباری شدن هرره بیش مر ش ورای امنی ت ب ه دس ت ق درته ای
هژمونی بوده اند توضی نکه ،اگرره سیسم امنیت جمع ی در «جن گ علی ه تروریس » ب ا
توسعۀ کیفی و کمی اقدامات بیسابقۀ شورا قدرت گرفت« ،1اببارانگاری» یرفیت این سیسم را
در مبارزه علیه تروریس  -یرفیمی که نه در سط فنی ،بلکه بیشمر در سط ایدئو وژی نهفم ه
بود -بهشدت محدود کرد و با به حاشیه راندن ن در مقو ههای اساسی امنی ت ب ینا ملل ی ب ه
زوال روزافبون ن منجر شد ( )Krisch, 2004: 879-908رنانکه بهرغ اقدامهای ش ایان توج ه
شورای امنیت ،این رکن در مبارزه علیه تروریس محوریت نداشمه و نظام امنیت جمعی در عمل
به حاشیه رانده شده است بهعبارت دیگر ،شورا در سط سیاست فرودست 2باقی مانده و گ ویی
ایفای نقش جهت اجرای اقدامات نظامی به ایامت ممحدۀ مریک ا و ممح دان غرب ی ن واگ ذار
شده است این ا گو با امیدهایی که در دهۀ  1990برای ایجاد «نظ نوین جهانی» شکل گرفت،
فاصلۀ بسیار دارد اگرره این رخداد نه مس لهای جدید و نه صرفاً بر مده از جنگ علیه تروریس
___________________________________________________________________
 1هررند مبنای این توسعه ،یعنی پذیرش اخمیار شورای امنیت به ات اذ اقدامات اجرایی در براب ر تروریس رب ق
فصل هفم منشور ،پیشمر در عملکرد شورا مسمقر شده بود« ،نوع» اقداماتی که این رکن در پاسخ به تروریس
ال بدیع بود؛ اقداماتی با کارکرد قانونگذاری عام (هررن د ای ن م ورد ک ه ماهی ت ای ن اق دامات
ات اذ کرد ،کام ً
قانونگذاری است یا نه ،محل مناقشه است) بهعبارت دیگر ،شورای امنیت از ا گوی وضعیتمح ور خ ود فاص له
گرفت و ات اذ «تعهدات ا بام ور عام» را در دسمور کار خود قرار داد
2. Low politics

در علوم سیاسی و روابط بینا مللی سیاست فرودست یا سیاست ادنی در مقابل سیاست بامدست یا سیاس ت اعل ی
( )High politicsبهکار میرود سیاست اعلی به اموری گفمه میشود که با بقای خود دو ت سر و ک ار دارن د؛ از
جمله امنیت ملی و بینا مللی
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بود ،1بهرور مش ص از حوادث  11سپمامبر ب ه بع د ب ود ک ه ش ورا در مقو ۀ امنی ت جمع ی
بهوضوح «تابع» هژمونی شد  2این رویکرد اببارانگارانه نسبت به امنیت جمعی این نکمه را یاد ور
میسازد که رگونه ق درت ه ای ب برگ من افع و ترجیح ات خ ود را مس مقل از من افع جمع ی
بینا مللی تعریف میکنند رنانک ه س نگوی رئ یسجمه ور ای امت ممح ده در هم ان دوران
بهصراحت اعالم کرد :راههای بسیاری برای تشکیل ائمالفهای بینا مللی وج ود دارد و ش ورای
امنیت سازمان ملل ممحد تنها یکی از نهاست ()Sanger, 2003
عامل دیگر تضعیف امنیت جمعی را می توان در ماهیت تهدید تروریس  ،یا بهعبارت بهمر در
تصویری که از ماهیت این تهدید ارائه شد ،جستوجو کرد ( )Krisch, 2004: 901جن گ علی ه
تروریس جنگ علیه دشمنی بود که در هیچ مفهوم واقعگرایانهای نمیتوان بر ن غلب ه یاف ت 3
در این معنا ،تهدید تام و تمام دیگر نه از ی دو ت ،بلکه از نیروهای ناشناسی نشأت م یگی رد
که کامالً غیرقابلپیشبینی و غیرقابل محاسبهاند (دریدا )56-80 :1390 ،جهان غری و بهوی ژه
ایامت ممحده این عدم قطعیت و بی ثباتی خطر را همچون ضرورتی برای بازنگری در خطمش ی
روابط بین ا مللی و ات اذ اقدامهای شدیدتری برای برقراری نظمی جدید در نظر گرفت 4و واقعۀ
 11سپمامبر بهسرعت به امکانی برای عنصری برس ازنده در سیاس ت غ ری و ب هر ور مش ص
مریکا تبدیل شد؛ فرص می ک ه از ن ب همثاب ۀ س کویی ب رای م داخالت هژمونی در عرص ۀ
بینا ملل بهره جوید (حاجی یوسفی و جنیدی 5 )296 :1397 ،رنین رویک ردی مس ملبم کن ار
___________________________________________________________________
 1رنانکه از اواسط دهۀ  1990پس از شکستهای پیدرپی در قضایای سوما ی ،بوس نی و روان دا ،ش ورای امنی ت
نقشی رامتر با تأکید بر اعمال تحری های اقمصادی و نه اقدامهای نظامی پیش گرفت در ن زمان تمرکب ای ن
اقدامات در منارقی دور از قدرتهای محوری جهان (بیشمر در فریقا) بود با بحران کوزوو در  1999و پ س از
نکه شورا در برابر اعطای مجوز به توسل به زور مقاومت کرد ،از اقدامهای اجرای ی عم الً کن ار گذاش مه ش د و
تنها پس از جنگ دوباره به مس له ورود کرد
 2جنگ در افغانسمان از سوی ایامت ممحدۀ مریکا و انگلسمان تحت عنوان دفاع مشروع (و نه اق دامه ای اجرای ی
امنیت جمعی) صورت گرفت و در مورد عراق ،شورای امنیت تنها پس از نکه رئیس جمه وری ای امت ممح دۀ
مریکا اعالم کرد که اقدام یکجانبۀ این کشور می تواند تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه ک امالً توجی هپ ذیر
باشد ،به قضیه ورود کرد زمانیکه که شورا مجوز عملیات نظامی علی ه ع راق را ص ادر نک رد ،ای امت ممح دۀ
مریکا رأساً و بدون مجوز صری سازمان ملل ممحد به اقدام یکجانبۀ نظامی علیه ع راق مموس ل ش د پ س از
جنگ ،ایامت ممحده به شورا بازگشت ،اگرره این امر صرفاً برای اعمال تحری ها و کس حمایت بیش مر ب رای
اشغال عراق بود ( )UN Doc. S/RES/1483 (2003) of 22 May 2003
 3ناتوانی در فه  ،بازشناخمن ،شناخمن ،شناسایی ،نامیدن ،توصیف ،پیشبینی کردن :هو ن اکی  11س پمامبر ای ن
است که ما نمیدانی ریست و بنابراین نمیدانی رطور ن را توصیف و شناسایی کنی یا حمی بن امی (ر ک:
دریدا)56-80 :1390 ،
4. See the National Security Strategy of the United States of America, National Strategy to Combat
Weapons of Mass Destruction, (December 2002). Available at: https://fas.org/

 5مشاور امنیت ملی وقت ایامت ممحده ،کاندو یبا رایس ،بر این موضوع تصری کرد و دوران پ س از  11س پمامبر
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گذاشمن محدودیتهای ساخماری پیشین بود پیشبینیناپذیر بودن حمالت 1مسممسکی ب رای
تلقی تروریس به تهدیدی فرامرزی شد که محدودیتهای حق وقی ب رای واک نش در قب ال ن
ناممکن یا حداقل ناکافی بهنظر میرسیدند گویی «حقوق» با رویک رد گذش مهنگ ر خ ود دیگ ر
برای پاس گویی به وضعیمی که نیازمند یندهنگری است ،کفایت مزم را نداشت بدینترتی  ،به
رسمیت شناخمن «وضعیت اسمثنایی» به ت طی از قواعد عادی مش روعیت ب ش ید در رن ین
وضعیمی تروریس هویمی خارج از حیطۀ حقوق پیدا کرد؛ تهدیدی که هر گونه اقدامی علی ه ن
مجاز خواهد بود
رنین تصویری از تروریس و ضرورت مقابله با رنین تهدیدی بهس می با هر نظ حقوقی و
بهویژه نظام امنیت جمعی سازگار است در واقع نظام امنیت جمعی بهد یل ماهیت محدود خود
نمیتواند توسل به «هر گونه اقدامی» را که ممکن است مزم یا حمی گریبناپ ذیر ب هنظ ر رس د،
مجاز شمارد و ماهیت شبه-دسمورگرایانۀ 2امنیت جمعی ب ا ماهی ت مطل ق و ب دون ر ارروی
اقدامهایی که بهنظر می رسد در برابر تهدیدی پیشبینیناپذیر ضروری اس ت ،ناس ازگار خواه د
بود بهعبارت دقیقتر ،هر گونه رویکرد نظاممند 3در مبارزه علی ه تروریس ب ا رن ین تص ویری
ناسازگار بهنظر میرسد ()Krisch, 2004: 902-3
در رنین بسمری گفممان امنیمی سازی و اسمثناءگرایی به ش کلی فباین ده توس عه یاف ت و
نظام «قاعده محور» ملل ممحد که سازوکار حفظ نظ را ب ر مبن ای س ازوکار مممرک ب امنی ت
جمعی بنیان نهاده بود ،با را شهای بسیاری مواجه شد؛ بهنح وی ک ه ام روز اِعم ال و اج رای
حقوق بینا ملل در حیطۀ توسل به زور تا حد زیادی به ش یوهای غیرمممرک ب ،یعن ی خ ارج از
سازوکار مقرر در منشور و از رریق ارزیابیهای مسمقل دو تها ،صورت میگیرد  4در این زمینه
پرسشهایی اساسی مطرح میشود :یا شورای امنیت یرفیت مقابله با تهدیدات معاص ر را دارد،
و اگر ندارد یا جواز به یکجانبهگرایی پاسخ به ای ن نقص ان اس ت ی ا خ ود تهدی دی ب برگت ر
محسوی میشود؟ یا گفممان حقوقی حاضر دربارۀ دفاع مشروع بهعن وان مه ت رین اس مثنای
قاعدۀ ممنوعیت کاربرد زور صرفاً پوششی برای پیشبرد برنامههای سیاسی است یا م یتوان د در
تحدید و قاعدهمند کردن نها مؤثر باشد؟ در ادامه به این پرسشها پرداخمه میشود

را همچون فرصت عظیمی برای بهرهبرداری اعالم کرد ر ک:
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/04/20020429-9.html (last visited on
23/05/19).

 1اگر هیچکس نموانسمه است وقوع حمالت را پیشبینی کند ،پس در ینده نیب کسی نمیتواند نها را پیشبینی نماید
2. Quasi-constitutional
3. Procedural

 4بهعبارت دیگر ،نظریۀ «تمرکب در واکنش نظامی» عمالً جای خود را به «عدم تمرکب در توسل به زور» داده است
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توسعۀ دفاع مشروع به دامنۀ نظام امنیت جمعی
از اهداف او یۀ منشور ملل ممحد ن بود که اقدامهای نظامی یکجانبه محدود و توسل به زور در
سیسم امنیت جمعی (از رریق شورای امنیت بهعنوان ممو ی این سیسم ) مممرکب ش ود ای ن
در حا ی است که بهویژه پس از حوادث  11س پمامبر بح ثه ای بس یاری در خص وص تح ول
هنجاری قاعدۀ ممنوعیت توسل به زور و حق دفاع مشروع صورت گرفت ای ن بح ث ب ار دیگ ر
پس از برخی ادعاهای حقوقی که اغل از سوی مریکا و انگلسمان در خصوص مداخالت نظامی
در افغانسمان و عراق مطرح میشد ،شدت یافت 1و با شروع عملیات نظامی «ائمالف جهانی علیه
داعش» در عراق و سوریه در سپمامبر  2014به اوج خود رسید

 .1دفاع مشروع؛ استثنای بر امنیت جمعی یا جایگزین آن؟
«دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» نمودِ دو رویکرد ممقاب ل در رواب ط ب ینا ملل ی هس مند ک ه
دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگر قرار دارند حق بر دفاع مشروع -بهگونهای ک ه ی اد ور
حق گسمردهتر صیانت از خود 2است -بر ایدۀ نظ بینا مللی مبمنی بر «قدرت دو تها» دم ت
دارد که می تواند پیروزی تنها ی ررف را در نباع احمما ی تضمین کند از سوی دیگر ،امنی ت
جمعی تجلی ایدۀ امکان برقراری نظ مسا مت میب بینا مللی و «یرفیت نهادها» ب رای تحق ق
این نظ است ( )Krisch, 2001: 405به بیان دیگر ،میتوان گفت که «دفاع مش روع» نمای انگر
دیدگاه واقعگرایانه و «امنیت جمعی» نمایانگر دیدگاه ایده یسمی در سیاست بینا ملل اس ت و
بر این اساس تقابل میان این دو مفهوم امری اجمنایناپذیر بهنظر میرسد
بهدنبال ت وری های کالسی امنیت جمعی ،نقش او یۀ شورای جامع ۀ مل ل در م اص مات
بین ا مللی حمایت از قربانی تجاوز برشمرده شد بهسب همین رراحی ،امنیت جمع ی من درج
در میثاق بهندرت تضادی با تالشهای قربانی جهت دفاع از خود میداشت اما ری ده ۀ 1920
نظام امنیت جمعی جامعۀ ملل با به رسمیت شناخمن صل بهعنوان امری بهمرات بنی ادینت ر
نسبت به امنیت فردی کشورها تغییر جهت داد و نقش مطلق و محوری دفاع مشروع رفمهرفم ه
کمرنگ تر شد این تحومت با تأسیس سازمان ملل ممحد پس از جنگ جهانی دوم به اوج خ ود
___________________________________________________________________
 1اگرره جنگ عراق اغل با اسمناد به قطعنامههای شورای امنیت توجیه میشد ،تالشهای م وازی ب رای دف اع از
معیارهای جدید در توسعۀ دفاع مشروع نیب صورت گرفت برای مثال ر کUN Doc S/2003/351. :
در این یادداشت بر مجوز مندرج در قطعنامۀ شورا تکیه میشود و با عبارت «اقدامات مزم برای دفاع از ای امت
ممحده و جامعۀ بینا مللی در برابر تهدید عراق و اعادۀ صل و امنیت ب ینا ملل ی در منطق ه» ارج اع م به و
غیرمسمقیمی نیب به دفاع مشروع داده میشود
2. Self-preservation
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رسید و منشور ملل ممحد هدف امنیت جمعی را بسیار گسمردهتر از میثاق تعریف کرد :ش ورای
امنیت دیگر به اقدامهای حمایمی برای قربانی تجاوز محدود نیست ،بلکه باید اقدامهایی را ب رای
«حفظ صل و امنیت بینا مللی» ات اذ کند
در واقع میتوان گفت که دفاع مشروع و امنیت جمعی در منشور در جه ت تحق ق اه دافی
ممفاوت ررح شدهاند؛ درحا یکه دفاع مشروع از امنیت فردی دو تها حفایت میکن د ،امنی ت
جمعی هدف حفظ صل بین ا مللی را در رش اندازی وس یعت ر م دنظر دارد بن ابراین ش ورای
امنیت می تواند پس از تعیین وضعیت ،علیه هر دو می -صرفنظر از مس و یت دو ت مربوره در
خصوص وضعیت ایجادشده -اقدامات قهر میبی ات اذ کن د بنیانگ ذاران س ازمان مل ل ممح د
بحث های بسیار در این خصوص داشمند و در نهایت پذیرفمند که اق دامه ای مزم ب رای حف ظ
صل میتواند تحدید منفعت فردی دو تها را ایجای کند  1بر این اساس مادۀ  51این اخمیار را
به شورا میدهد که حق دفاع مشروع دو تها را به نفع منفعت کلی جامعۀ بینا مللی در حف ظ
صل محدود سازد و دفاع مشروع را تابع امنیت جمعی قرار دهد ( )Krisch, 2001: 408به بیان
دیگر ،شورا ملبم ن واهد بود تا از رریق سازوکار امنیت جمعی جایگبین دقیقی برای حق دف اع
دو ت قربانی فراه ورد ،بلکه نچه یاهراً محوریت دارد ،تحقق ه دف بلندم دت اع ادۀ ص ل و
امنیت بینا مللی است
اما تدوینکنندگان منشور نرور که میبایست به رابطۀ تنگاتنگ میان دفاع مشروع و نظام
امنیت جمعی منشور توجه کافی نداشمند و بحث در خصوص ارتباط دقیق میان تف وق ش ورا و
حق «ذاتی» دفاع مشروع را مفموح باقی گذاشمند رنانکه از منظری دیگر و ب رخالف اس مدمل
پیش گفمه ،حق بر دفاع مشروع مندرج در مادۀ  51منشور محدودکنندۀ سازوکار امنیت جمع ی
سازمان بهشمار می رود مضافاً اینکه ح ق دف اع جمع ی از خ ود 2اص طالح نس بماً جدی دی در
ترمینو وژی حقوقی محسوی میشود که حمی برخی ص اح نظ ران واژگ ان ن را ممن اقض ب ا
یکدیگر تلقی کردهاند (مورگنما )486 :1389 ،از این منظر مادۀ  51این حق را برای دو تها به
رسمیت می شناسد که ره خود مورد حملۀ مسمقی قرار گرفمه باشند یا خیر ،به کم دو م ی
که مورد تهاج قرار گرفمه است ،بشمابند این امر بهمنب ۀ تأکیدی مج دد ب ر ن اص ل س نمی
حقوق بینا ملل عرفی است که به موج ن اجرای حقوق بینا ملل علیه قانونشکن ب ر عه دۀ
دو ت صدمهدیده است و این دو ت می تواند به همکاری داورلبانۀ سایر دو تها برای حاکمی ت
حقوق بینا ملل اتکا کند بنابراین مادۀ  51منشور عدم تمرکب اجرای قانون را نهتنها برای دو می
که مسمقیماً درار خسارت شده است ،بلکه برای دو تهای دیگ ر نی ب مج دداً تأیی د م یکن د
___________________________________________________________________
 1بند  1مادۀ  1مشنور ملل ممحد
2. Collective self-defence
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هررند این تأییدیه را موکول به تحقق شروری میکند ،1اما شروط مقرر ماهیمی صوری دارند و
نه ماهوی بدینترتی حمالت مسلحانه به خصوص در شرایط جنگی نوین ،شورای امنی ت را ب ا
امری واقعشده مواجه میسازد که میبایست اقدامات اجرایی خود را با ن منطبق کن د؛ جنگ ی
تمامعیار که با اسمناد به حق دفاع از خود غاز شده است (مورگنما)486-488 :1389 ،
در این میان ،اسمدملهای حقوقی پس از حوادث  11س پمامبر از جمل ه در قطعنام هه ای
اعطای مجوز به اقدامات ضد تروریس می ،در توس عۀ مفه وم و دامن ۀ توس ل ب ه زور در رواب ط
بین ا مللی سهمی زیادی داشمه اند از بارزترین این تحومت تغییر جهت توجیه مداخالت نظامی
از بحث های بشردوسمانه و مس و یت حمایت به سمت ادعای دفاع مشروع جمعی و فردی ب وده
است  2این تغییر جهت بیانگر راهبرد ممفاوتی در سیاق جنگ علیه تروریس اس ت 3و نش ان از
ن دارد که اقدامهای دو تها در مقابله با تروریس خارج از رارروی منشور ملل ممح د دنب ال
میشود این در حا ی است که اقدامهای موقمی دفاع مشروع بهصورت منفرد یا به شکل ائمالفی
از دو تها (صرفنظر از قانونمند بودن اسمناد به ن در قض ایای خ اص) نم یتوان د ب رای ح ل
مشکالت بلندمدت امنیمی مورد اسمناد قرار گیرد با این حال بهنظر میرسد قطعنامههای اخی ر
شورا بهمنظور توسعۀ اخمیارات دو تها ،خواه در خاک خود یا در سرزمین دو ت دیگر ،تص وی
شده باشد ( )Cirkovic, 2017: 26تحومت مذکور را ش ببرگی را بر مفهوم «تناس » بهعنوان
ی ضرورت منطقی برای توسل به زور در دفاع مشروع بار ک رده و «ه دف مع ین» در مب ارزه
___________________________________________________________________
 1اومً حق دفاع تنها «تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات مزم برای حفظ صل و امنی ت ب ینا ملل ی را ب هعم ل ورد»
پابرجاست؛ ثانیاً ،اقداماتی که در راسمای دفاع دسمهجمعی صورت میگیرد ،باید بالفاصله ب ه ش ورا گ بارش ش ود؛
ثا ثاً ،رنین اقداماتی به اخمیار و مس و یت شورای امنیت برای ات اذ اقدامات مناس خدشهای وارد نمیکند
 2برای مثال ر ک قطعنامۀ  )2015( 2249شورای امنیت
 3فرانسه پس از حمالت پاریس در نوامبر  2015در نامهای خطای به دبیرکل و ریاست شورای امنیت با اسمناد ب ه
قطعنامههای  ،)2014( 2178 ،)2014( 2170و  )2015( 2199و با ارج اع ب ه درخواس ت مقام ات عراق ی از
شورای امنیت برای کم جامعۀ بینا ملل ی در مقابل ه ب ا داع ش ( )S/2014/691و تص ری ب ر اینک ه داع ش
تهدیدی غیرمعمول بر امنیت فرانسه گذاشمه است ،به مادۀ  51جه ت مب ارزه ب ا داع ش در س رزمین س وریه
اسمناد کرد ( )S/2015/745مان با این اسمدمل که دو ت سوریه از کنمرل مؤثر بر سرزمین خود ناتوان ش ده
است ،به حق دفاع مشروع جمعی علیه داعش ربق مادۀ  ،51حمی بدون رضایت حکومت سوریه ،اس مناد ک رد
( )Wissenschaftlicher Dienst, WD 2 – 3000 – 203/15, 21بلژی نیب با همین اسمدمل به مادۀ  51و ح ق
دفاع مشروع جمعی اسمناد و بر «وضعیت اسمثنایی» این مورد نیب تأکید کرد ربق نظ ر بلژی  ،اق دام علی ه
ی گروه تروریسمی که از سرزمین دو ت دیگر اقدام میکند ،مجاز خواهد ب ود ،حم ی اگ ر ب دون رض ایت ن
دو ت صورت پذیرد ( )S/2016/523همچنین انگسمان به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمع ی اس مناد ک رد
( ) S/2015/928.ترکیه نیب به حق دفاع مشروع فردی و جمع ی و ن اتوانی دو ت س وریه در کنم رل م ؤثر ب ر
سرزمین خود اسمناد کرد توجیه مداخلۀ روسیه در سوریه نیب براساس دو فرایند ممفاوت صورت گرف ت :دف اع
مشروع و دعوت به مداخله ()S/2015/563
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علیه تروریس را به مفهومی بسیار سیال تبدیل کرده است بنابراین میتوان گفت ک ه عملک رد
شورا گامی دیگر به سمت پیکربندی مجدد نظام امنیت جمع ی منش ور ب وده اس ت ( Starski,
 ،)2015بهنحوی که بهنظر می رسد این رک ن عم الً در جه ت تثبی ت دف اع مش روع ب هعن وان
جایگبینی برای اقدام جمعی فصل هفم منشور عمل میکند

 .2درهمتنیدگی حق «ذاتی» دفاع مشرروع و نقر

«اولیره» شرورای امنیرت در

حفظ صلح و امنیت بینالمللی
اگرره رنین خوانشی رندان منطبق با نص مادۀ  51منشور نیست ،در رویه پذیرفمه شده است
که شورای امنیت و دو تهای اقدامکننده ربق مادۀ  51میتوانند اخمیار و صالحیت همبمان و
ممقارن داشمه باشند به موج این اسمدمل ،اقدامهای جمعی فصل هفم میتوان د همراس مای
حق ذاتی دفاع مشروع دو ت و ممحدانش صورت پذیرد ،تا زمانیکه اقدامه ای مم ذه از س وی
شورا اثری بر اعادۀ صل و امنیت داشمه باشد اما رنین نمیجهگیری موسعی معض الت بس یاری
در خصوص دامنۀ دفاع مشروع ایجاد میکند از مه ترین معضالت این است که در این ص ورت
دفاع مشروع تا ره حد با شرط ضرورت مطابقت خواهد داشت؟
حقوقدانان مدافع نظام امنیت جمع ی در ای ن می ان ب ا را ش ی ک ه از س وی رویکرده ای
واقعگرایانه مطرح میشود مواجه میشوند ( )Glennon, 2010: 549این را ش ریشهای رومنی
دارد و نبدی به پنج دهۀ پیش با اسمناد به فاصلۀ فاحش میان هنجارهای منشور و اهدافی ک ه
دو تها در دفاع از منافع ملی خود تعقی میکنند ،از مرگ مادۀ ( 2بند  )4منشور س ن گفمه
شد ( )Franck, 1970: 837را ش همچنان ادامه دارد و بهمنظور اینکه ادعا شود نظ ام منش ور
هنوز مؤثر و کارامد است ،و ممنوعیت مندرج در مادۀ ( 2بند  )4امری تص نعی نیس ت ،و دف اع
مشروع مقرر در مادۀ  51ریبی بیش از ر سفیدامضا1ست ،موارد نقض دفاع مش روع از غی ر
ن میبایست تفکی پذیر باشد از سوی دیگر ،همواره بر این مس له تأکید شده است که حقوق
بین ا ملل در سطحی افقی عمل میکن د و ن ه در سلس لهمرات عم ودی بن ابراین در رن ین
سیاقی ،مرجع ارزیابی دفاع مشروع رندان مش ص ن واهد بود؛ واقعگرای ان عقی ده دارن د ک ه
بهمنظور پاسخ کارامد به مقمضیات ضرورت ،دفاع باید از نظر دو ت-ملتها تفسیر ش ود و ن ه از
منظر نظام امنیت جمعی بنابراین دفاع مشروع بهعنوان حق ی «ذات ی» و «ربیع ی» ج ایگبین
سیسم امنیت جمعی عمل میکند و نه ب هعن وان اس مثنایی درون ای ن سیس م  2ح ال نک ه
___________________________________________________________________
1. Carte blanche

 2این همان اسمدم ی است که تفسیر اسمثنا را در دست دو ته ا ق رار م یده د و امک ان سوءاس مفاده از ادع ای
حقوقی دفاع مشروع را میسر میسازد
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بسیاری از حقوقدانان بر این عقیدهاند که بهمنظور اجمنای از خودتفسیری 1ارزی ابی بای د درون
سیسم صورت پذیرد و نه خارج از ن بنابراین اگر دفاع مشروع بهعنوان حقی «درون» سیسم
امنیت جمعی در نظر گرفمه شود ،مرجع مربوره را باید در ارکان ملل ممحد جستوجو کرد و با
در نظر گرفمن جایگاه و موقعیت شورای امنیت در نظام امینت جمعی 2این رکن وزن ۀ اص لی را
در ارزیابی دفاع مشروع خواهد یافت  3کلسن با همین اسمدمل شورای امنیت را تنها رکن صا
برای تصمی گیری دربارۀ توسل به زور و تعیین مس و یت میداند ( )Kelsen, 1964: 800از این
دیدگاه ،اگرره نظام بین ا ملل همواره بهسب ویژگی عدم تمرک ب م ورد انمق اد ب وده ،سیس م
امنیت جمعی ن حول محور شورای امنیت مممرکب شده است ک ه ح داقل در س ط مفه ومی
برای اجرای تصمیمات خود دارای اقمدار است  4برای حقوقدانانی که رویک رد اخی ر را در پ یش
گرفمهاند ،تسهیلگری منافع دو تها هدف او یه بهشمار نمیرود همچنین نحوۀ اج رای قواع د
ا باماً همواره موضوعیمی ندارد و بهعبارت دیگر ،میبان اثر مطلوی اِعمال ی هنج ار ب ه می بان
اعمبار یا نحوۀ تفسیر ن ارتباط ندارد ( )Kammerhofer, 2004: 145ب ر ای ن اس اس اس مدمل
میشود که بهرغ نقایص سیسم  ،توس ل ب ه زور پیش گیرانه از م ادۀ  51مس مثنا ش ده اس ت
( )Dinstein, 2004: 167این شاید بدان د یل است که پیروان این رویکرد از فاصلۀ بسیار نچ ه
«هست» و نچه «باید باشد»  ،گ اهی دارن د کاس کنیمی در ای ن خص وص بی ان م یدارد ک ه
ساخمارهای نهادی و فکری جامعۀ مدرن کنونی بهد یل ابمنا بر پیشفرض ی ک ه اس مدمله ای
«عینی» 5را تنها اسمدملهای توجیهپذیر میشمارد ،نمیتوانند ب ه عقالنی ت ک ارکردی 6پاس خ
دهند ( )Koskenniemi, 2005: 556-557در واق ع ویژگ ی عینی ت در اس مدمله ای حق وقی،
حقوق بین ا ملل را مسمعد بهرهبرداری از جان گروهی میکند که تمای ل دارن د ب ه توجیه ات
جعلی قای قانونی زنند رنانکه در این فرض ،قائل شدن به دف اع مش روع ب یحدوحص ر یعن ی
صدور مجوز بیحدوحصر برای گروهی که میتواند در عمل مموسل به زور شود
در نهایت نها قائل به این عقیدهاند که «فرایند ارزیابی» هم ان ض رورتی اس ت ک ه م یتوان د
اعمبار ادعای دفاع مشروع را شکار کند ،بدون نکه در دام عینیتگرایی گرفمار شود؛ فرایندی ک ه
ارزیابی در ن نه با اتکای صرف بر عملکرد دو ته ا (ق درته ا) و ن ه ب ا مح دود ش دن در دای رۀ
___________________________________________________________________
1. Auto-interpretation

 2بهویژه ر ک مادۀ  )1( 24منشور ملل ممحد
 3شایان ذکر است که ارکان دیگر ملل ممحد نیب در این حیطه نقش فرینی کردهاند؛ از جمله مجم ع عم ومی ک ه
بارها توسل به زور از سوی دو تها را ارزیابی و حمی محکومیت برخی اقدامهای دو تها را بهرغ اممناع ش ورا
اعالم کرده است
 4هررند این دسمه از حقوقدانان در اینجا با را شی جدی مواجه میشوند ،رراکه هبینهای ک ه ب رای ای ن اقم دار
میپردازند ،سیاستزدگی فرایند تصمی گیری است
5. Objective
6. Practical rationality
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منجمد هنجارهای صوری قائل به اثرب شی است این در ح ا ی اس ت ک ه تأم ل در ارزی ابیه ای
شورای امنیت 1ویژگیهای شنای مدیریت این نهاد را در این زمینه عیان میسازد :فقدان بررس ی
تفصیلی مسمندات و مدارک موجود ،عدم تمرکب بر مس لۀ دفاع مشروع فینفسه ،و اجمن ای از ه ر
گونه نمیجهگیری قارع دربارۀ مس و یت دو تها ()Roele, 2009: 146-182؛ ب ه بی انی ص ری ت ر،
نوعی ارزیابی سمرون بنابراین میتوان قائل به این نمیجهگیری بود که صرف ترجی تصمی گی ری
جمعی نسبت به خودتفسیری ا باماً برای نجات نظام امنیت جمعی از سوءاس مفاده ک افی ن واه د
بود ،رراکه همواره این امکان وجود دارد تا توسل ب ه زور ب ا حج ابی از مش روعیت جعل ی تح ت
پوشش قرار گیرد؛ ن زمان که سیسم در برابر بهرهبرداری دو تهای مسلط سی پذیر م یش ود
ه در اینجاست که فردگراییِ حق ذاتی دفاع مش روع و ماهی ت جمع ی سیس م امنی ت جمع ی
تناقضی را که کاسکنیمی «دکمرین یبرال سیاست» مینامد ،منعکس میکند :برای حف ظ زادی،
نظمی باید ایجاد شود تا ن را محدود کند ()Koskenniemi, 2005: 71

نتیجهگیری
«امنیت جمعی» رنانکه توضی داده شد ،به حاظ نظری از سیاستهای توازن قدرت تفکی شده و
بهعنوان ی واکنش خودکار علیه ممجاوز احمما ی معنا شده است با این حال ،امنیت جمعی منش ور
ملل ممحد بهواسطۀ مفاد برخی مقررات این سند تا رنین مفهومی فاصلۀ بس یار دارد  2ب دینترتی
اگرره بنا بر این بود که سازمان ملل ممحد با برقراری سازوکار نوین امنیت جمعی کاسمیه ای نظ ام
امنیت جمعی جامعۀ ملل را جبران کند ،ساخمار ن عناصر اصلی پارادای موازن ۀ ق درت را همچن ان
حفظ کرده است افبونبر اینکه دو تهای حاک نظامِ امنیت جمعی منشور را با تفاس یر خودس رانه3
از مقررات محوری ن بهتدریج عقی و ن را از تأثیرگذاری عملی تهی ساخمهاند؛ به همان نحوی ک ه
در مواجهه با نظام امنیت جمعی میثاق جامعۀ ملل عم ل ک رده بودن د بن ابراین نچ ه در  1919ی ا
 1945از ی سو پدید مد ،از سوی دیگر بهسرعت از میان رفت این همان نکمهای است ک ه در ای ن
مقا ه بر ن تصری شده است؛ منطق و واقعیت در این ساخمار در تقابل مینحل بهنظر م یرس ند در
این جریان ،گفممان هژمونی ساخت تهدید «دیگری» پس از ح وادث  11س پمامبر ب ه ای ن تقاب ل
دامن زد و یرفیت این سازوکار را بهشدت محدود ساخت
___________________________________________________________________
 1از نمونههای شایان توجه در این خصوص م اصمۀ میان حبیاهلل و اسرائیل در تابسمان  2006بود که به موج
ن دو ت بنان از تجاوز اسرائیل به این سرزمین به شورای امنیت شکایت کرد ()UN Doc. S/2006/517
 2از جمله مفاد مادۀ  51و بند  3مادۀ  27منشور که عملکرد نظام اجرای ی فص ل هف م را بوم اً و ب رای همیش ه
محدود میکند
 3بر مبنای داوری و ترجی ش صی و نه اصول و قواعد مقرر
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میتوان اینگونه اسمدمل کرد که نظام حقوق بینا ملل کنونی ،نظام بهراس می ض د جن گ
نیست اما این از اهداف او یۀ منشور ملل ممحد بود که اقدامهای نظامی یکجانبه را محدود کند
و توسل به زور را صرفاً در اخمیار شورای امنیت و سازوکار اقدام جمعی نظام امنیت جمعی قرار
دهد ،بهنحوی که توسل به زور به صالحدید فردی دو ته ا ممک ی نباش د ام ا اگرر ه امنی ت
جمعی در حا ت مطلوی خدشهناپذیر است و در حقیقت راهحلی ای ده ل ب رای مش کل اج رای
قانون در جامعۀ ممشکل از دو تهای مسمقل ارائه میکند ،ب هنظ ر م یرس د ب رای انطب اق ب ا
واقعیات سیاسی ،منافع خاص ،اتحادها و پیوندهای ایدئو وژی میان برخی دو ته ا س اخماری
بسیار انمباعی باشد که در ی دیدگاه واقعگرایانه تنها برای مقابله ب ا اخ اللکنن دگان کور
فعال میشود و نه قدرتهای ببرگ زوال این سیسم بهویژه در مواردی که حق دفاع دو ته ا
به حوزۀ گسمردهتر صل و امنیت بینا مللی برخورد می کند و دفاع مشروع ب ه نچ ه بن ا ب وده
دامنۀ انحصاری نظام امنیت جمعی باشد توسعه مییابد ،بیش از پیش نم ود پی دا م یکن د ن
زمان که شورای امنیت برای سل مس و یت از خود حق دفاع مشروع را تأیی د م یکن د ،نظ ام
امنیت جمعی را به سمت نابودی هرره بیشمر پیش میبرد
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بیگزاده ،ابراهی ( ،)1389حقوق سازمانهای بینا مللی ،تهران :مجد
تاجی  ،محمدرضا ( ،)1383مقدمهای بر اسمراتژی امنی ت مل ی جمه وری اس المی ای ران،
تهران :فرهنگ گفممان
رامسکی ،نوام ( ،)1395نظ های کهنه و نوین جه انی ،ترجم ۀ مهب د ایران یرل  ،ته ران:
ارالعات
رامسکی ،نوام؛ ندره و چ ( ،)1394دربارۀ تروریس غری :از هیروشیما تا پهپادها ،ترجم ۀ
مازیار کاکوان ،تهران :مهراندیش
ژیژک ،اسالوی ( ،)1390خشونت؛ پنج نگاه زیررشمی ،ترجمۀ علیرضا پاکنهاد ،تهران :نشر نی
فلسفی ،هدایتاهلل ( ،)1389صل جاویدان و حکومت قانون ،تهران :فرهنگ نشر نو :سی
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