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چکیده
این نکته بدیهی است که برقراری و تداوم نظم عموومی بوینالمللوی در رورو رعایوت اصووو و
موازین بنیادین این جامعه میباشد .همزیستی و روابط مسالمتآمیز و نفی جنگ و توسل بوه
زور از مهمترین و بارزترین این اصوو اساسی بهشمار میآید .درعینحاو ،تالشهای رونوارون
ملتهای تحت سلطۀ حکومتهای مستبد برای رهایی ،باعث شده است که امروزه بسویاری از
درریریهای مسلحانه ماهیتی داخلوی پیودا کنود کوه ببعواآ آثواری بوینالمللوی و همننوین
پرسشهای بسیاری بههمراه داشته است و توجوه تعوداد زیوادی از حقووقدانوان را بوه خوود
معطوف ساخته و در پی آن تالش شده است تا از بریق دکترین «مسئولیت حمایت» به ایون
پرسشها پاسخ داده شود .پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هسوتیم ،ایون اسوت
که آیا ساختار جهاد ابتدایی در فقه شیعه قابل تطبیق با دکترین مسئولیت حمایت در حقووق
بینالملل میباشد .در این تحقیقِ تطبیقی ضمن بررسی مختصر اصوو حاکم بور قاعودۀ منو
توسل به زور و همننین تبیین دو مفهوم جهاد ابتدایی و مسئولیت حمایوت ،بوه ایون نتی وه
رسیدیم که با وجود تفاوت در ساختار و حوزۀ قلمرو آنها ،از نظر مبانی نظری و فلسفی و نیز
ازآن ا که یکی از موارد مهم کاربست جهاد ابتدایی آزادسازی ملتهایی است کوه زیور سولطۀ
حکومت استبدادی و دیکتاتوری ،حیثیوت ،شورف ،جوان و مواو آنوان در معور تاخوتوتواز
سلطهرران قرار دارد ،جهاد ابتدایی با دکترین مسئولیت حمایت قابل تطبیق است.

واژگان کلیدی
جهاد ابتدایی ،حق تعیین سرنوشت ،دکترین مسئولیت حمایت ،من توسل به زور.
* فاکس 129-66175635

Email: salahi.sohrab@gmail.com

555

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،5پاییز و زمستان 9315

مقدمه
یکی از مفاهیم حقوق بینالملل اسالم مفهوم «جهاد» است که در فقه شیعه به جهاد دفاعی و
ابتدایی تقسیم میشود .جهاد دفاعی هنگامی بهوقوع میپیوندد که به مرزها و سورحدات یو
کشور اسالمی ت اوز شود و حقوق آنان پایماو رردد که بر همگان واجب است با هر وسیلهای
از آن دفاع کنند .چنین دفاعی را عقل نیز تأیید میکند ،زیرا دفاع ،حوق هور موجوود زنودهای
است .اما جهاد ابتدایی به بور کلی دو کاربرد دارد :نخستین آن زمانی است که بعضی قدرتها
جلوی آزادی تبلیغ و ابالع رسانی را ررفته ،اجازه ندهند پیام آزادیبخش دین الهی به بندران
خدا برسد و در کاربرد دوم ،هدف اساسی ،رفو للوم ،خفقوان و دیکتواتوری و دفواع از هموۀ
مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل مت اوزان ،ستمگران و باغوتیان است که قرآن کوریم
بر آن تأکید دارد و در قالب اقدامات نظامی و غیرنظامی صورت میریرد.
مفهوم دیگری که الزم است توضیح داده شود ،دکترین «مسئولیت حمایت» است .با ایون
توضیح که مطابق اصل عدم مداخله و من توسل بوه زور در روابوط بوینالملول ،اموور داخلوی
کشورها در صالحیت دولتهایی است که مبتنی بر ی رژیم سیاسی شکل ررفتهاند کوه ایون
سیستم سیاسی در نتی ۀ انتخابات آزاد از سوی مردم و بر اساس اصل حق تعیوین سرنوشوت
که از اصوو اولیه حقوق بشر بهشمار میآید ،مستقر شوده اسوت .درعوینحواو ،ایون سیسوتم
سیاسی در روند حاکمیت ،از اصوو ،قواعود و ارزشهوای مشوترو و موورد قبووو آن جامعوه
تخطی ننماید و برای پیشرفت آن جامعه مطابق میثاق ملی آنها ،یعنی قوانون اساسوی ،تموام
مساعی خود را بهکار ریرد .بر این اساس درصورتی که دولتی از خطوط اولیهای که مبتنی بور
آن مستقر شده است ،منحرف و مشی دیکتاتوری را پیشه سازد یا اینکه از آغاز بدون رضوایت
اکثریت مردم و با توسل به زور و یا با دخالت و کم قدرتهای خارجی سلطۀ خود را بر ی
کشور مستقر کرده ،با استقرار دیکتاتوری ،جامعه را به بردری بکشاند ،بعضی حقووقدانوان بوا
استناد به بحث مهم حقوق بشر که از اصوو اساسی منشور است ،معتقدند که از نظور اخالقوی
کاربرد دکترین حمایت که قاعدۀ تکاملیافتوۀ مداخلوۀ بشردوسوتانه اسوت ،بورای بازرردانودن
حاکمیت آن کشور به صاحبان اصلی آن سرزمین ،یعنوی موردم ،بوه نقوا تمامیوت ارضوی و
استقالو آن کشور من ر نمیشود؛ یعنی چنین وضعیتی باعث مشروعیت مداخله میرردد که
ی قسم آن میتواند حملۀ نظامی باشد (کاسسه ،9376 ،ص77؛ جاوید ،9312 ،ص.)91-77
درعینحاو بعضی نیز با استفاده از منطق استقرایی و ازآن ا که در بررسی جنگهایی کوه
با عنوان مداخلۀ بشردوستانه و اخیراآ تحت عنوان دکترین مسئولیت حمایت (مداخلوۀ نواتو در
لیبی) صورت ررفته است ،حداقل از ابتدای قرن ه دهم تاکنون نتوانستهاند موردی را تصوور
کنند که عادالنه و منطبق با اصوو اخالقی و برای اهداف واقعی بشردوسوتانه و یوا حمایوت از
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مردمی ان ام شده باشد که حق تعیین سرنوشت از آنها دریغ شده است ،بلکه این موداخالت
از سوی قدرتهای بزرگ و برای اهداف سیاسی -اقتصادی آنها صورت ررفته اسوت؛ بور ایون
اساس ،هر مداخلهای را فاقد مشوروعیت مویداننود (هوادی ،9375 ،ص11؛ شوفیعی،9375 ،
ص .)921-927باوجود ایون ،بعضوی نیوز راه میانوه پویش ررفتوه و معتقدنود اررچوه تواکنون
مداخالت نظامی در قالب بشردوستانه و یا مسئولیت حمایت برای بشر رنجهای فراوانی در پی
داشته است ،اموا نمویتووان کوشوش هوای اخیور بورای قووت بخشویدن بوه کوارایی اقودامات
بشردوستانه و مسئولیت حمایت را محکوم کرد (مورژن ،9377 ،ص .)966-967با این توضیح
مختصر ،اهمیت و ضرورت برح این مطالعۀ تطبیقی تا حدودی مشوخ اسوت؛ بوهخصووص
اینکه حقوق بین الملل در دو دهۀ آغازین قرن بیستم از ی سو با تالش بعضی ملتهوا بورای
دستیابی به حق تعیین سرنوشت که از حقوق بنیادین و خللناپذیر بشر است ،روبرو بووده و از
سوی دیگر با نقا رستردۀ حقوق بشر از جانب بعضی حکوموتهوا کوه ولیفوۀ اصولی آنهوا
صیانت از حقوق ملتهایشان است .به همین دلیل ،پژوهشگران حقوق بینالملل برآنانود کوه
در کنار م وز شورای امنیت و دفاع مشوروع ،بوا مطورح کوردن دکتورین مسوئولیت حمایوت،
استثنای سومی بر قاعدۀ من توسل به زور در روابط بینالملل ای اد شود .در این مقاله در پی
آنیم تا ضمن تبیین مسئولیت حمایت و همننین مفهوم جهاد ابتدایی ،نسبت این دو نهواد را
با یکدیگر ارزیابی نماییم .با این توصیف ،این پرسش قابل برح است که با توجه بوه قاعودۀ در
حاو شکلریری دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملول ،نسوبت ایون دو بوا یکودیگر
چگونه است؟ نگارنده به این نتی ه رسیده است که بوا وجوود افتوراق در دو حووزۀ سواختار و
قلمرو کاربست این دو مفهوم ،از دیدراه مبانی نظری ،جهاد ابتدایی مفهوم دکترین مسوئولیت
را پوشش میدهد ،پس مطرح کردن این ساختار در فقه شیعه میتواند کم مهمی به غنوا و
تبیین بهتر پاسخگویی به نیاز امروز جامعۀ بینالملل در کم به ملتهوا بورای دسوتیابی بوه
حق تعیین سرنوشت نماید .باوجوداین ،تبیین بهتر این مفاهیم و نسبت آنها مستلزم موروری
بر قاعدۀ من توسل به زور در روابط بینالملل است.

منع توسل به زور در حقوق بینالملل معاصر
ت اوز ی دولت به قلمرو سرزمینی دولت دیگر برخالف ی موافقتنامۀ بینالمللوی ،پویش از
تدوین منشور ملل متحد نیز ممنوع بوده است .چنانکوه دادرواه نظوامی نوورنبرگ در احکوام
صادرۀ خود استدالو کرد که جنگهای ت اوزکارانه پیش از جنگ جهانی دوم نیوز بوهعنووان
ی جنایت شناسایی شده است و درنتی ه ،محاکمۀ متهمان این دادراه به سبب ارتکاب ایون
جرائم ،خالف اصل قانونی بودن جرم نیست (کاسسوه ،9377 ،ص .)939-35موادۀ  2منشوور
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سازمان ملل نیز در مقام بیان اصوو ملل متحد ،بهصراحت تهدید به زور یا اعماو آن را تحوت
هر شرایطی به استثنای مواردی که در فصل هفتم (اقدامات اجرایی دستهجمعی) و موادۀ 59
(دفاع مشروع) تصریح شده ،ممنوع اعالم کرده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از حق دفاع مشوروع موضووع موادۀ  ،59بوه وقووع
حملۀ مسلحانه محدود خواهد بود یا شامل تهدید نیز میشود ،علموای حقووق بوینالملول دو
تفسیر مضیق و موس را اختیار کردهاند .در تفسیر مضیق ،متقدمانی چون کنوز1947, p.877-
) (Kunz, 878و کلسووون ) (Kelsen, 1948, p.791-792و متوووأخرانی چوووون رلووونن
) (Glennon,2003,p.20و رروس ) ،(Gross, 2001, p.213شورط حتموی و الزم بورای اعمواو
حووق دفوواع مشووروع را وقوووع حملوۀ مسوولحانه دانسووتهانوود .درمقابوول ،کسووانی چووون والووداو
) ،(Waldock, 1952, p.451-517بوواووت ) (Bowett,1972,p.13و م و دوروول و فلس ویانو
) ،(McDougal and Feliciano, 1961, p.601از بورفداران تفسویر موسو  ،معتقدنود کووه
استفاده از زور در دفاع مشروع ،محدود به پاسخ به ی حملۀ مسلحانه نمیشود ،بلکوه شوامل
پاسخ به «تهدید قریبالوقوع» ) (Imminent threatنیز میرردد .دیگر اینکه در ساوهای اخیر
تالشهایی از سوی بعضی امریکاییها برای رسترش بیضابطۀ دفاع مشروع بوا عنووان «دفواع
مشروع پیشگیرانه» (Pre-emptive self-defence) 9برای توجیه تهاجم به عوراق نیوز صوورت
ررفت ،اما حقوقدانان و جامعوۀ بوینالمللوی بوهشودت نسوبت بوه آن واکونش نشوان دادنود.
درعینحاو و به دلیل رسترش نقا حقوق بشر در بعضی کشورها ،اصل مطلق من توسل بوه
زور در روابط بینالملل پذیرای استثنای دیگری در حقوق بینالملل نیوز شود کوه نخسوت بوا
عنوان مداخلۀ بشردوستانه مطرح رردید و در سیر تکاملی خود نامِ مسئولیت حمایت به خوود
ررفت.

مسئولیت حمایت
دکتوورین «مسووئولیت حمایووت» ) (Responsibility To Protectیکووی از بحووثبرانگیزتوورین
ایدههای مطرحشدۀ حقوق بینالملل در قرن بیست و یکم است .این نظریه به صورت مختصور
عبارت است از :حمایت جامعۀ بینالمللی از شهروندان کشورها در مقابل دولتها کوه بوهبوور
 .9اولین بار در ماه می  2112و در سخنرانی وی در  West pointمطرح رردید .مفهوم دفاع پیشگیرانه بر این
فر مبتنی است که حتی در نبود ی حملۀ واقعی و بر اساس ی تهدید بالقوه و یا فرضی میتوان
اقدامات پیشگیرانه از نوع تهاجم نظامی را بهکار برد .این مفهوم هیچراه مورد قبوو حقوقدانان و جامعۀ
بینالملل قرار نگرفت .ر.و .همین نویسنده ،9315 ،ص.257-261
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ببیعی ولیفۀ حمایت از آنها را دارند ،اما کوتاهی میکنند .مطورح شودن ایون دکتورین بوه
رزارش «کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتها» International Commission on
) ( Intervention and State Sovereignty) (ICISSدر 2119م بواز مویرووردد ،اموا از نظوور
تبارشناسووی رد پووای ایوون مفهوووم را موویتوووان در الهووار نظوور داگ هووامر شووولد (Dag
)  ،Hammarskjöldدومین دبیرکل سازمان ملل ،یافت .وی در 9157م اعالم کورد ،حمایوت از
حقوق اساسی بشر بهعنوان احساس نگرانی مشترو جامعۀ بینالمللی بهرسمیت شناخته شده
است .وی بر نقش سازمان ملل در زمینۀ صولح و امنیوت بوینالمللوی بوهخصووص در جوامو
استعمارزده تأکید داشت .هامر شولد معتقد بود که دبیرکل سازمان ملل نه یو مودیر صورف
اداری ،بلکه باید ی بازیگر مهم سیاسی در سازمان ملل و قادر به پاسخگویی به نیازهای افراد
بشر و دولتها باشد ).(Orford, 2011, p.3-7
این نظریه تا آخر جنگ سرد با چالشهایی روبرو بوود ،اموا بوه دنبواو پایوان یوافتن نظوام
دوقطبی و ازآن ا که رفتمان لیبراو بر توسوعۀ جوامو و لوزوم عملیواتی کوردن حقووق بشور
متمرکز شده بود ،بحث مفهوم حاکمیت دولتها در دستور کار قرار ررفت و مسئولیت حمایت
مربوط به وضعیتی دانسته شد که ی دولت به دلیل فروپاشوی زیرسواختهوای آن قوادر بوه
حمایت از مردم خود نیست که با عنوان «دولت شکستخورده» ) (Failed Stateمطرح رردید
) .( Wilde, 2003, p.426با شروع بحرانهای بینالمللی در دهۀ آخر قرن بیستم ،خواویر پورز
دکوئیار ،9دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد ،در نطقی کوه در بهوار سواو 9119م ایوراد کورد
دربارۀ مداخلۀ بشردوستانه رفت« :باید با موضوع به نحوی محتابانه و متهورانه برخورد کورد.
محتابانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمیتوان به چالشی بنیوادی بلبیود .متهورانوه بوه
این دلیل که احتماالآ ما به مرحلهای از تکامل اخالقی و احساسی در تمدن غرب رسیدهایم که
در آن ت اوز رسترده و تعدی نسبت به حقووق انسوانی دیگور قابول تحمول نیسوت» (لیوونز،
 ،9373ص .)9از سخنان وی چنین نتی ه ررفته شد که «اصل عدم مداخله در اموور داخلوی
دولتها نمیتواند بهعنوان مانعی باشد که در پشت آن دولتها مبوادرت بوه نقوا رسوترده و
سیستماتی حقوق بشر نمایند» (کرمی ،9375 ،ص.)79-72
بیتردید مشکالت و ف ای انسانی را که در بوو دهۀ  9111و در لوای حاکمیوت ملوی و
اصل من مداخله در کشورهای مختلف رخ داد ،میتوان بهعنوان عمودهتورین دلیول تضوعیف
اصل عدم مداخله و تعمیم «ولیفۀ حفظ صلح و امنیت بوینالمللوی» در «حمایوت از حقووق
بشر» دانست .این مشکالت و ف ای نخست در کشورهای جداشده از بلووو شورق و بوهویوژه
یورسالوی خود را نشان داد و سپس مواردی ازقبیل جنایات دولوت عوراق علیوه شویعیان در
1. Javier Perez de Cuellar
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جنوب و کردها در شماو این کشور در ساو 9119م ،9بحوران 9113م سوومالی ،نسولکشوی
رواندا در 9119م ،پاوسازی نژادی در بالکان بهویوژه در سربرینیتسوا در 9115م و کووزوو در
9111م ،همگی به بحثهایی در خصوص مداخلۀ بشردوستانه یا عدم مداخله در اموور داخلوی
کشورها ان امید.2
درهرحاو در بوو دهۀ 9111م این چالش حلنشده باقی ماند 3تا آنکه دبیرکول سوازمان
ملل ،کوفی عنان ،در م م عمومی ساو 2111م دکترین عدم مداخله را اینچنین به چوالش
کشید« :من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم ،و نیز میپذیرم که اصوو حاکمیوت و
عدم مداخله ،حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچ و ضعیف قرار مویدهنود ولوی ایون
سؤاو را برای منتقدان مطرح میکنم :ارر مداخلۀ بشردوستانه درواق تهاجم غیرقابول قبوولی
به حاکمیت تلقی شود ،در آن صورت چگونه باید در مقابل وقای روانودا و سربرینیتسوا یعنوی
نقا فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخالقی بشریت مشترو ما صدمه میزند ،واکنش
ن شان داد ...دخالت بشردوستانه ی موضوع حساس و مالزم با مشکالت سیاسی است و جواب
سادهای دربر ندارد ،ولی قطعاآ هیچ اصل حقوقی ،و حتی حاکمیت نمیتواند سپر جنایات علیه
بشریت باشد .در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلحجویانوه بورای پایوان
دادن به آن بهاتمام رسیده باشد ،شورای امنیت ولیفۀ اخالقی دارد که از برف جامعۀ جهانی
اقدام نماید».9
بهخصوص در جریان پاوسازی قومی از سوی صربها در دهۀ آخر قرن نووزدهم ،چنوین
 .9در قطعنامۀ  677که دربارۀ قضیۀ عراق به تصویب شورای امنیت رسید ،بهصراحت حاکمیت دولت عراق
محترم شمرده شد .به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،قطعنامۀ  677را باید نقطۀ عطفی در بحث حاکمیت
ملی و مداخلۀ بشردوستانه دانست .با این قطعنامه ،شورای امنیت تصمیم میریرد برای اولین بار ،حق
مداخله برای رف تعدی ی کشور علیه مردم خودش را تصویب کند .این موضوع تحولی را ای اد کرد که
در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی تبلور یافت.
 .2مطابق این مفهوم ،هرراه دولتی دست به کشتار جمعی انسانها میزد ،جامعۀ بینالمللی حق و یا حتی
ولیفه داشت که در حمایت از قربانیان بهمداخله بپردازد .اما این مفهوم نتوانست اجماع جهانی را بهدست
آورد که دالیل متعددی را می توان در این زمینه اقامه کرد .نخست اینکه حامیان مداخلۀ بشردوستانه در
غرب نسبت به نگرانیها و دغدغههای دولتهای درحاو توسعه و دارای کمترین توسعه ،حساسیت نشان
نمیدادند .دومین نکته و مهمتر اینکه حامیان بهرهریری از قوۀ قهریۀ نظامی نتوانستند بهدقت جزئیات
معیارهای بهرهریری از آن را تشریح کنند.
 .3البته در برخی موارد ،اقداماتی با توجیه مداخلۀ بشردوستانه صورت ررفته اما هیچراه مورد تأیید رسمی از
سوی رکن قضایی سازمان ملل قرار نگرفته است.
 .9ر.و .کوفی عنان ،9379 ،با آزادی بیشتر :به سوی توسعه ،امنیت و حقوق بشوری بورای هموه ،ترجموۀ مرکوز
ابالعات سازمان ملل متحد در تهران ،تهران :انتشارات ایثاری.
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مطرح میشد که جامعۀ بینالمللی افزون بور تعهود در خصووص احتورام و حمایوت از حقووق
اساسی بشر ،ببق تعهدات عامالشموو ) ،(Erga Omnesبوه مداخلوه بورای توقوف نقواهوای
رستردۀ حقوق بشر و نسلزدایی متعهد مویباشود ) .(Simma, 1999, p.2-5بور هموین پایوه،
کوفی عنان در 9177م از جامعۀ بینالمللی درخواست کرد که دولت قانونی سیرالئون کوه در
ساو 9117م با کودتای افراد نظامی سرنگون شده بود ،از بریق مداخلۀ نظامی در 9117م بوه
حکوموت بررردانوده شوود ) . (Nowrat & Emily, 1998, p.410-412افوزون بور ایون ،بعضوی
حقوقدانان برجسته چون الترپاخت ) (Lauterpachtنیز با این استدالو که حفوظ و برقوراری
صلح و امنیت بینالمللی نیازمند حمایت از حقوق بشور اسوت ،مداخلوۀ بشردوسوتانه را م واز
میدانند (میرزایی رن ه ،9373 ،ص .)937-931کاسسه نیز معتقد است که ارور مداخلوهای
باعث درررونی ارضی و استقالو سیاسی دولت مداخلهشونده نشود ،این نوع مداخلۀ حاکمیت،
تمامیت ارضی و استقالو سیاسی دولت مداخلهشونده را نقوا نموینمایود (کاسسوه،9376 ،
ص .)77بعضی دیگر از حقوقدانان نیز چنین عنوان میکردند که مداخلۀ نظامی برای اجورای
عدالت و استقرار صلح پس از جنگ باید در تقسیمبندی سنتی حقوق مخاصمات بوه «حقووق
بر جنگ» ) (Jus ad bellumو «حقوق در جنگ» ) (Jus in belloافزوده شود (Stahn, 2007,
) .p.921مادۀ  55منش ور نیز احترام به حقوق بشور را شورط توأمین روابوط مسوالمتآمیوز در
صحنۀ بینالملل میداند و بر این اساس ،مطابق مادۀ  ،56دولوتهوای عضوو سوازمان ملول را
متعهد ساخته است که با همکاری این سازمان برای دستیابی به مقاصد یادشوده در موادۀ 55
تدابیر فردی یا دستهجمعی اتخاذ نمایند .ازاینرو ،مطرح شدن دکترین مسئولیت حمایوت در
پاسخ به این نیاز نیز بوده است.
از سوی دیگر در رزارش ساو 2111م کمیسیون مستقل بینالمللی در خصوص کوزوو که
قاضی رلدستون آن را تهیه کرده بود بیان شده اسوت ،مداخلوۀ سواو 9111م نواتو در کووزوو
بدون م وز شورای امنیت صورت ررفت ،اما درواق این مداخله اجتنابناپذیر بهنظر میرسید؛
چراکه رزینه های دیپلماتی به نتی ه نرسیده بود و دو بورف بوه سووی جنگوی سووق پیودا
میکردند که به ف ای انسانی من ر می شد و لذا کمیسیون نتی وه ررفوت کوه هرچنود ایون
مداخله قانونی نیست ،مشروع تلقی میشود .درواق در این رزارش تفواوت «قوانونی بوودن» و
«مشروع بودن» به رسمیت شوناخته شوده و پیشونهاد ایون بووده اسوت کوه م مو عموومی
چارچوبی برای مداخلۀ بشردوستانه را بهتصویب برساند توا در موداخالت بشردوسوتانۀ بعودی
بهکار ررفته شود .ولیفۀ تهیۀ چنین پیشنویسی از سوی کوفی عنان به کمیسیون بینالمللی
مداخله و حاکمیت دولتهوا واروذار شود (قووام و روانبود ،9371 ،ص .)979ایون کمیسویون
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رزارش خود را با عنوان «مسئولیت حمایت» در پایان ساو 2119م بوه دبیرکول ارائوه کورد.9
آننه کمیسیون مداخله و حاکمیت دولتها در خصوص مسئولیت حمایت ارائوه داده ،درواقو
نظاممند کردن مداخلۀ بشردوستانه و تغییر نام آن است (موسوی و حواتمی ،9376 ،ص)971
و شاید هم بتوان این تعبیر را قبوو کرد کوه اساسواآ مداخلوۀ بشردوسوتانه نتی وۀ مسوئولیت
حمایت است ).(Carlo, 2008, p.198
کمیسیون یادشده مفهوم جدیدی از حاکمیت ارائه نمود .حاکمیت در معنای سنتی خوود
که مفهومی غیرقابل تعر بود ،به حاکمیت در معنای مسوئولیت تغییور مفهووم داد .در ایون
رزارش حاکمیت معادو با مسئولیت حفظ و حمایت از شهروندان ی دولت در برابر رنجهوا و
آالم بشری است که در وهلۀ اوو برعهدۀ دولت مربوبه و در صورت نواتوانی بوهعهودۀ جامعوۀ
بینالملل قرار مویریورد .ایون مسوئولیت درجوۀ دوم ،بیفوی از تعهودات ازجملوه مسوئولیت
پیشگیری را در خود جای میدهد.
بازسازی این مفهوم در رزارش هیئت عالیرتبوۀ دبیرکول در 2119م بوا عنووان «جهوانی
امنتر ،مسئولیت مشترو ما» ارائه ،و در پارارراف  935آن مسئولیت حمایت شناسوایی شود:
«من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمول کنویم.
این مسئولیت بیش از همه متوجۀ ت ت دولتها است که هدف نهایی و ولیفۀ اصلی آنهوا
حفالت از مردمشان است .اما ارر مسئوالن ملی قادر نیسوتند یوا نمویخواهنود از شوهروندان
خود محافظت کنند آنگاه مسئولیت به جامعۀ بینالملل منتقل مویشوود توا بورای کمو بوه
حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم ،از شیوههای دیپلماتیو  ،بشردوسوتانه و ...اسوتفاده کننود.
زمانی که چنین شیوههایی ناکافی بهنظر برسد ،شورای امنیت ممکن اسوت از روی خصوومت
تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام ،ازجمله در صورت لزوم بوه اقودام اجبواری
دست بزند».
در همان ساو (2119م) در سند نهایی اجالس سران ،در بندهای  937و  ،931دولوتهوا
در سه محور با این مفهوم موافقت کردند:
 .9این رزارش تکالیف حاکمیت را از دو نظر شناسایی کرد؛ تکالیف داخلی و تکالیف خارجی .از نظر خارجی،
کشور می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد و از نظر داخلی ،میبایست از شأن و منزلت و
حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید ( .(ICISS Report, para. 135باوجوداین ،راهی
بین حاکمیت و حقوق بشر تنشهایی رخ میدهد که حاکمیت برای حفظ قدرت خود ،حقوق بشر را نقا
مینماید .فعاالن حقوق بشر معتقدند این مسئله نباید به صورت فرایندی درنظر ررفته شود که در آن
حاکمیت و حقوق بشر از ارزش و موقعیت برابری برخوردار باشند ،بلکه پیشفر های غالب میبایست به
نف بشریت باشند .نویسندران این رزارش درواق در صدد بازتعریف مفهوم و رسترۀ حاکمیت از سوی
سازمان ملل بودهاند.
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 مسئولیت دولتها در حمایت از اتباع خود در قبواو نسولکشوی ،پواوسوازی قوومی،
جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی.
 کم های بینالمللی برای ارتقای لرفیتها؛ یعنی کم جامعۀ بینالمللی به دولتها
در اعماو این مسئولیت.
 پاسخ بهموقو و قواب جامعوۀ بوینالملول در موواردی کوه دولوت مربوبوه نواتوان از
پاسخگویی به ایون وضوعیت باشود (resulation adapted by the general assembly
).(A/60/L). Word summit out come , (2005/06/1
این ترتیبات به برز تقریباآ مشابهی در روزارش سواو 2111م بوان کوی موون ،بوا عنووان
«تحقق مسئولیت حمایت» نیز آمده اسوت .بوهموجوب ایون اصول ،دولوتهوا در قبواو وقووع
نسلکشی ،جرائم جنگی ،پاوسازی قومی و جرائم علیه بشوریت ،در هور روشوهای از جهوان،
مسئوو حمایت از جان مردمان خود بوده ،با کسب م وز از شورای امنیت ،ابتدا به پیشوگیری
از علل ریشهای و مستقیم بحران پرداخته ،در صورت عدم کفایت این روشهوا ،بوا توسول بوه
ابزارهای غیرنظامی و دیپلماتیو واکونش نشوان خواهنود داد .مداخلوۀ نظوامی نیوز هموواره
بهعنوان آخرین راهحل درنظر ررفته میشود .پس از بحران نیوز جامعوۀ بوینالمللوی مسوئوو
بازسازی ساختارهای بههمریختۀ کشور بحرانزده خواهد بود (موسوی  ،9376،ص.)969
درهرحاو ،واکنش نظامی و مداخلۀ نظامی از سوی دولتها در خاو دولتهوای دیگور ،بوا
عنوان «مسئولیت حمایت» حتی ارر با م وز شورای امنیت باشد ،خود بهمنزلۀ اصالح ضمنی
منشور و حدود و ثغور اختیارات شوراست .اررچه شورای امنیت بر اساس منشور این اختیار را
دارد که در شرایط تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی ،جواز مداخلۀ نظامی علیه ی دولوت
را صادر کند ،اما اینکه وقای درون ی کشور و نقا فاحش و سیستماتی حقووق بشور نیوز
بتواند مبنایی برای آن مداخله باشد ،موضوعی است که بویتردیود در ذهون تودوینکننودران
منشور ملل متحد نبوده و این امر از مواردی است که رویۀ بعدی دولتهای عضو ملول متحود
به اصالح ضمنی منشور ان امیده است.
حداقل نتی های که میتوان از مباحث مربوط به دکتورین مسوئولیت حمایوت در حقووق
بینالملل معاصر ررفت ،این است که رفتمانی پیرامون شکلریری منطوق ایون دکتورین کوه
نتی ۀ آن مداخلۀ بشردوستانه برای ن ات و آزادی افراد تحت ستم است ،در حاو شکلریوری
است .آننه مان شکلریری جهانی آن بهخصوص در کشوورهایی اسوت کوه در تقسویمبنودی
بلوو قدرت ،کشورهای واسطهای و حاشیهای شمرده میشووند ،اهوداف اسوتعماری آشوکار و
پنهان این قدرتها در پس این نظریه است که نمونههای متعددی بورای ایون ادعوا مویتووان
برشمرد؛ چهار نمونۀ اخیر آن ،تهاجم و اشغاو عراق ،تخریب زیرسواختهوای لیبوی بوه بهانوۀ
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حمایت از مردم این کشور ،رسیل رروههای تروریسوتی و سوالح بوه سووریه از سووی بعضوی
قدرتهای شورای امنیت و دولتهای تحت نفوذ آنها و نیز حمایت نکردن از موردم یمون در
مقابل ت اوز آشکار و بمباران زیرساختها و کشتار جمعی مردم غیرنظامی این کشور از سوی
هواپیماهای رژیم آو سعود و در عو  ،تحریم تسلیحاتی یمن از شورای امنیت که بوه معنوای
حمایت از مت اوز است .بر این پایه ،درصورتی که دکترین مسئولیت حمایت بر اسواس اصووو
مشترو جهانی بنیان رذاشته شود ،بیتردید در پوی داشوتن اجمواع و درنتی وه ،مشوروعیت
جهانی برای این اقدام ،بسیار در دسترس خواهد بود .ازجمله الزامات مهم آن میتوان بوه ایون
موضوعات اشاره کرد :ای اد قواعد ،رویهها و معیارهای شفافتر برای تعیین زمان مداخله پوس
از اینکه تمام راهحلهای جایگزین به شکست ان امید و تضومین ایون امور مهوم کوه مداخلوۀ
نظامی فقط برای اهداف پیشنهادشده ،یعنی حمایت از حقوق بشر (همان ،ص)965-966است
که اولیترین آن حق حیات و حق تعیین سرنوشت میباشد ،و نیز تشکیل ی نیروی واکونش
سری تحت فرماندهی سازمان ملل (رشویدینوژاد ،9376 ،ص )912و نوه یو یوا تعودادی از
دولتهای عضو شورای امنیت .شاید مهمترین موضوعی که میتواند در این باره اجماع جهانی
را ای اد کند ،مراجعه به اصوو ادیان جهانی است؛ ازاینرو ،مطرح کردن اصول اسوالمی جهواد
ابتدایی در این راستا مفید خواهد بود.

جهاد ابتدایی
«جهاد» در قرآن لفظی است عام که شامل جهاد با ماو و جان ،و به معنای جنگ و قتل است
که یکی از مصادیق جهاد میباشد و دیگر حوزههای اجتمواعی همنوون سیاسوی ،فرهنگوی و
اقتصادی را نیز دربر میریرد .اساساآ هر نوع کوششی در راه مبارزه بوا للوم و شورو و توالش
برای برقراری توحید و عدالت که مستلزم تحمل سختیها و مشقتهوا و پوذیرفتن خطرهوای
جانی باشد ،از آن به جهاد تعبیر میشود و ازآن ا که تمییزدهندۀ جهواد از دیگور جنوگهوای
مرسوم ،کوشش در راه خداست که هدف آن هدایت انسانها میباشد ،ازاینرو ،جهاد بوا نفوس
نیز بهعنوان «جهاد اکبر» مطرح شده است .همانبور که اشاره شد ،در فقه شیعه جهاد به دو
نوع «دفاعی» و «ابتدایی» تقسیم میشود .این نکته را نیز باید یادآوری کرد که اررچه نسوبت
به جواز جهاد دفاعی در عصر غیبت اموام معصووم بوین فقهوا اختالفوی وجوود نودارد ،اموا در
خصوص جهاد ابتدایی اینرونه نیست و ازاینرو ،مطرح و مشخ شدن اجوازۀ صودور م ووز
جهاد ابتدایی از سوی فقهایی که مسئولیت حکومت اسالمی در دوران غیبت را بهعهده دارند،
ضروری است؛ زیرا در صورت عدم جواز ،سالبه به انتفاع موضوع بوده ،ببعواآ حوداقل در زموان
حاضر ،ضرورتی در مطالعۀ تطبیقی آن با دکترین مسئولیت حمایت وجود ندارد.
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بسیاری از فقهای متقدم شیعه جهاد ابتدایی را جز با حضور و إذن امام عوادو کوه بعضوی
«عادو» را به «معصوم» تعبیر کردهاند ،جایز نمی دانند .شویخ ابوی جعفور محمود بون حسون
بوسی ( 371-961ق) جهاد را بدون حضور امام عادو یا حضور کسی که او بورای ادارۀ اموور
مسلمین نصب نموده است و خودِ امام و نوایبش موردم را بوه جهواد دعووت نکننود ،شایسوته
نمیداند (الطوسی9179 ،م ،ص .)211البته شیخ بوسی در کتواب دیگورش (رسوائل العشور)
وجود امام را شرط وجوب دانسته ،به این معنا که در دوران غیبت جهاد ابتدایی واجب نیست،
اما استحباب خود را ازدست نمیدهد (الطوسی9919،ق ،ص .)299عالمه حلی (م 726ق) نیز
جهاد ابتدایی را بدون حضور امام یا کسی که از سوی او منصوب شوده باشود (نائوب خواص)،
جایز نمیداند و بعضی روایات در جواز جهاد در زمان غیبت را حمول بور جهواد دفواعی تلقوی
مینماید (حلی9997،ق ،ص .)299درعینحاو ،وی در کتاب «مختلف الشویعه» علوت شورط
وجود امام معصوم را این میداند که چون امام مصلحت جم را بهتر از دیگران درو میکنود،
جهاد بدون إذن امام معصوم دارای کراهت است (حلی9992،ق ،ص .)315در میان متقودمان
از همه صریحتر شهید ثانی (م 166ق) به حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت رأی داده اسوت
(شهیدثانی9991،ق ،ص . )379صاحب جواهر نیز «اجماع» را مهمترین دلیل بر حرمت جهاد
ابتدایی در زمان غیبت می داند و معتقد است که ارر نتوان اجماع را ثابت کرد ،در بقیۀ دالیول
(از جمله بعضی روایات) خدشوه وجوود دارد (ن فوی ،9379،ص )93و درنهایوت چنوین نظور
میدهد که « ممکن است به استناد عموم والیت فقیه در زمان غیبت و کم رورفتن از ادلوۀ
عامۀ جهاد ،فقیه عادو بتواند فرمان جهاد ابتدایی بدهد» (همان ،ص.)99
در میان فتاوی فقهای معاصر ،ررچه هم قوو به حرمت و هم قوو به جواز جهواد ابتودایی
در زمان غیبت دیده میشود ،اما بهنظر میرسد اقواو مبتنی بر جواز در میان این فقهوا بویش
از متقدمان باشد .نویسندۀ «فقه الصادق» قائل به مشوروعیت جهواد ابتودایی در زموان غیبوت
بوده و معتقد است که اجماع اعالمشده در حرمت جواز جهاد ابتدایی در زمان غیبت ،مبتنوی
بر روایات غیرقابل استناد است و ازاینرو ،چنین اجماعی خدشهپذیر است (روحوانی9991،ق،
ص .)366آیتاهلل خویی نیز با اینکه در حوزۀ اختیارات والیت فقیه قائل به اختیارات حوداقلی
است ،اما به عدم سقوط و وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبوت اعتقواد دارد (خوویی9991،ق،
ص .)366آیتاهلل رلپایگانی جهاد ابتدایی در زمان غیبت را جایز نمیداند (رلپایگوانی ،بویتوا،
ص)97؛ برعکس آیتاهلل مؤمن با نقد ادلۀ مخالفان ،رأی به جواز جهاد ابتدایی در زمان غیبت
را پذیرفته است (مؤمن قمی9995 ،ق ،ص .)397آیتاهلل صافی رلپایگانی قائل به عودم جوواز
جهاد ابتدایی در عصر حاکمیت ولیفقیه است (صافی رلپایگوانی9997 ،ق ،ص)79؛ درمقابول،
آیت اهلل میرزا جواد آقا تبریزی نیز قوو وجووب در زموان غیبوت را بررزیوده اسوت (تبریوزی،
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9997ق ،ص .)35آیتاهلل خامنه ای نیز قوو به جواز جهاد ابتدایی در عصر حاکمیت ولی فقیه
را بعیوود ندانسووته اسووت (خامنووهای9995 ،ق ،ص )339و درنهایووت امووام خمینووی (ره) در
«تحریرالوسیله» ،جهاد ابتدایی را از ولایف فقیه نمیداند (موسوی خمینی ،بویتوا ،ص،)972
اما در کتاب «البی » در خصوص لزوم اجازۀ امام معصوم برای جهواد ابتودایی الهوار تردیود و
تأمل فراوان نموده و تأکید کرده است که فقیه کلیۀ اختیارات امام معصوم را دارد؛ مگر اینکوه
دلیل شرعی برخالف آن وجود داشته باشد (موسووی خمینوی ،9361 ،ص .)77نهایوت اینکوه
حداقل میتوان پذیرفت که وجود اختالف رأی فقها بهخصوص در میان معاصران ،نشوانۀ ایون
است که اجماعی که بعضی از محققان اصورار بوه آن دارنود (فیرحوی ،9377 ،ص939-951؛
برزنونی ،9379 ،ص )33و معتقدند که ساختار فقه شیعه جهاد ابتدایی را جز با حضوور و إذن
امام معصوم جایز نمیداند ،صحیح نیست.
در تحلیل فلسفۀ جهاد ابتدایی میتوان چنین رفت ،اجتماع بسوتر رشود انسوانهاسوت و
انسان در ایدئولوژی اسالمی تنها مسئوو خود نیسوت ،بلکوه نسوبت بوه همنوعوان خوود نیوز
مسئوو است ،زیرا همۀ انسانها مخلوق و بندۀ خدا هستند و آزاد خلوق شودهانود و نبایود بوه
بندری دیگری در آیند .به این دلیل استبداد و حاکمیت للم و جور بر مردم ،عامل اساسی در
عدم رشد و پیشرفت فکری آنها شمرده میشود و ن ات انسانها و جوامو بشوری از للوم و
جور ستمگران درواق دفاع از ارزش های انسانی است که راه را برای تعالی و تکامل انسوانهوا
میرشاید .به تعبیر دیگر ،ضمانت اجرای مداخلۀ بشردوستانه در اسالم ،تعهدی اخالقی اسوت
که از سوی خداوند به کل جامعۀ اسالمی تفوویا شوده اسوت و نوه بوه ببقوات خواص و یوا
قسمتهای ویژهای از جامعه؛ به این معنا که این بحث بوهعنووان زیرم موعوۀ مبحوث جهواد
بهمعنای عام آن قرار ررفته است (هشومی ،9371 ،ص .)937ایون اصول ،البتوه نوه کوامالآ در
تطابق با اندیشههای اسالمی ،اموروزه در حقووق بوینالمللوی نیوز پذیرفتوه شوده و بوا عنووان
مداخالت بشردوستانه یا دکترین مسئولیت حمایت برای تغییر رژیمهایی که حاکمیوت آنهوا
نمایندۀ جمعیت سرزمینی محسوب نمی شود ،مطرح است (فارسوی،9355 ،ص)7-97؛ چوون
حاکمیت ذاتاآ متعلق به مردم است و در حقوق بینالملل جدید ،تغییرات بنیادین در سورزمین
اشغالی با هدف استقرار ی دولت پایدار و دموکراتی ِ در حاو پذیرش است (سویاه رسوتمی،
 ،9377ص.)251-262
خالصه اینکه از مهمترین اهداف جهاد ابتدایی ،آزادسازی ملتهایی است کوه زیور سولطۀ
حکومت استبدادی و دیکتاتوری ،حیثیوت ،شورف ،جوان و مواو آنوان در معور تاخوتوتواز
سلطهرران داخلی (ضیائی بیگدلی،9375 ،ص933؛ فارسی،9355 ،ص )7-97و اسوتعماررران
خارجی قرار ررفته و همننین رهایی آنها از افکار شوروآلوود در نتی وۀ تبلیوغ آمووزههوای
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حیاتبخش اسالمی است .بیتردید به دلیل فطرت الهوی و حوقجوویی انسوانهوا ،در صوورت
رهایی آنها از حکومتهای دیکتاتوری و للم و جور ستمکاران ،رورایش انسوانهوا بوهسووی
حقجویی که رأس آنها پرستش توحید است ،رسترش خواهد یافت.

نتیجه
در دهههای اخیر و بهخصوص پس از پایان جنگ سرد ،مداخالت قدرتهای بزرگ بهویوژه در
سرزمینهای اسالمی به دالیل ژئوپلیتی  ،ژئواستراتژی و ژئواکنومی افوزایش یافتوه اسوت.
اررچه در اغلب موارد بدون رعایت موازین و مقررات مندرج در منشور سازمان ملل بوده است،
بعضی از قدرتهای غربی تالش داشتهاند که بهخصوص بوه دلیول اشواعۀ سوالحهوای کشوتار
جمعی و رسترش روروههوای تروریسوتی چنوین موداخالتی را در چهوارچوب دفواع مشوروع
پیشگیرانه ،مداخلۀ بشردوستانه یا دکترین مسئولیت حمایت توجیوه نماینود .هرچنود اهوداف
مداخالت نظامی و سیاسی آنها به نحو استقرایی نشان از پیگیوری اهوداف اسوتعماری بورای
تسلط بر منابق استراتژی و مناب انرژی جهان داشته و به همین دالیل اسوتدالو آنهوا در
توجیه تهاجم به عراق با تمس بوه نووعی تفسویر از دفواع مشوروع بوا عنووان دفواع مشوروع
پیشگیرانه ،پذیرش جهانی پیدا نکرده است ،اما به دلیل انحراف بعضوی دولوتهوا از اهوداف و
مسئولیتهای اولیه و اساسی آنهوا در فوراهم کوردن بسوتر پیشورفت و درپویش رورفتن راه
سرکوب و حتی انهدام مردم خود و با توجه به رسترش آموزههای حقوق بشری و بهویژه حوق
تعیین سرنوشت ،این اندیشه میان حقوقدانان رسترش یافته است که مداخلۀ بشردوستانه بوا
عنوان دکترین حمایت ،از سوی ی کشور و یا تعدادی از کشورها برای ن ات و رهوا سواختن
افراد تحت حاکمیت دولتی که در معر تضیی حقوق اساسی خود قرار ررفتهاند ،در تعار
با ممنوعیت اصل توسل به زور در روابط بینالملل نبوده ،بلکه کم به پیشورفت و رسوترش
آموزههای حقوق بشری است؛ مشروط بر اینکه اوالآ مداخلۀ نظامی بوهعنووان آخورین راهحول
درنظر ررفته شود و دوم اینکه از سوی جامعۀ بینالمللی صورت پذیرد ،نه از جانب ی یوا دو
کشور قدرتمند شورای امنیت.
مفهومی که در حقوق اسوالمی مویتوانود مبوانی عوام مداخلوۀ بشردوسوتانه یوا دکتورین
مسئولیت حمایت را تحت پوشش خود قرار دهد ،جهاد ابتودایی اسوت .ازجملوه فلسوفۀ مهوم
جهاد ابتدایی ،رهاسازی ملتهایی اسوت کوه زیور سولطۀ حکوموت اسوتبدادی و دیکتواتوری،
کرامت انسانی ،جوان و مواو و حیثیوت آنهوا در معور تاخوتوتواز سولطهروران داخلوی و
استعماررران خارجی قرار ررفته است و ازآن ا که در اندیشوۀ اسوالمی ،انسوانهوا نسوبت بوه
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همنوعان خود مسئولیت دارند ،ازاینرو ،تالش برای آزادسازی آنهوا بوه هور بریوق ممکون و
حتی به شیوۀ نظامی روا رردیده است .همننین ازآن ا که اسالم ی دین جهوانی اسوت کوه
یکی از ولایف مسولمانان رسواندن ایون پیوام بوه جهانیوان اسوت ،درصوورتی کوه قودرتی یوا
قدرتهایی اجازۀ رسیدن این پیام را به مردم تحت سلطه ندهند ،مسلمانان میتوانند با توسل
به زور در چارچوب اصل جهاد ابتدایی ،موان تبلیغ و ابالعرسانی از مبانی و اصوو اسوالمی را
رف نمایند که با موضوع آزادی ابالعات و ابالعرسانی که امروزه ازجمله مباحوث مربووط بوه
حقوق بشر دانسته میشود ،قابل تطبیق است .بر این پایه ،قانون اساسی جمهوری اسوالمی در
پیروی از آموزههای اسالمی در اصل  959خود سعادت نوع انسان را آرموان دولوت جمهووری
اسالمی دانسته و استقالو ،آزادی و حکومت عدو را حق همۀ مردم جهان شمرده و بوا تأکیود
بر احترام به حق حاکمیت دولوتهوا و خوودداری کامول از هررونوه دخالوت در اموور داخلوی
ملتهای دیگر ،حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها را در هر نقطه از جهان ،ولیفوۀ دولوت
اسالمی دانسته است.
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