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جستارگشایی
پیمان آتالنتیک شمال (ناتو) در چهارم آوریل  1949در واشنهتن با استناد به ماده  51از فصل
هفت منشور بهعنوان یک سازمان دفاع جمع در برابر هتر گونته تهتاج بته کشتورهای عضتو
تأسیس شد که در ماده پتنج پیمتان نیتز حموته بته یتک یتا چنتد کشتور عضتو در اروپتا یتا
امریکایشمال  ،به معنای حموه به همته کشتورهای عضتو توقت شتده و امضتاکنندگان پیمتان
متعهد شدند با آن مقابوه کنند؛ بنابراین شکلگیری این پیمان منطقهای در پاسخ به تهدیدات و
وقایع فوریه  1948و به قدرترسیدن حزب کمونیس چکسوواک و بازداشتن نیرو های شوروی
بهطور خاص و نیرو های پیمان ورشو بهطور عام از حموه به کشورهای غرب در منطقه آتالنتیک
شمال بود .سازمان پیمان آتالنتیک شمال که بهعنوان یک ات ادیه نظام برای دفاع جمع از
اعضایش شکل گرف  .همواره درصدد بود در مقابل ت رکات احتمال ات اد جمتاهیر شتوروی و
مت دانش در پیمان ورشو ،نقش بازدارندگ داشته باشد و در صورت لتزوم از قومترو سترزمین
هر یک از اعضایش دفاع کند ).(Daalder, 1999: 87
با فروپاش ات اد جماهیر شوروی و اضم ال پیمان ورشو ط سا هتای  1989تتا 1991
که حت تداوم حیات ناتو را با تردید مواجه کرد ،ب رانهای بینالموو ناش از فروپاش موج
شد تا ظرفی نظام و توان مدیری ب ران و صوحسازی و حفظ صوح ناتو مورد توجته ستازمان
مول مت د قرار گیرد ،اما مأموری های خارج از قومرو ماده  5ناتو نادیده گرفته شود و ایتن امتر
سرآغاز ت والت در ماهی و مأموری ها ی بعد از جنگ سرد ناتو بود که ناتو را از یتک ات ادیته
دفاع متمرکز بر اروپای غرب به سازمان در جه امنی جمع و جهان ستوق دهتد تتا هت
موجودی دفاع خود را حفظ کند و ه مت و شود.
از طرف شورای امنی (از اوایل  )1990میان حفظ صوح و امنی جهان با ضرورت مقابوته
با متخوفان جرائ بینالموو پیوندی حقوق برقرار کرد و همکاری دول ها در مقابوه بتا جترائ
بین الموو در قال فصل هفت منشور آغاز شد .رابطته میتان شتورای امنیت و دیتوان کیفتری
بینالموو (که اساسنامه آن در شهر رم در سا  1998بته امضتا  114کشتور رستید) امیتد بته
پشتوانه اجرای م ک تر (نسب به گذشته) بترای ت قتص صتوح و عتدال را افتزایش داد .از آن
تاریخ به بعد ،انتظار م رف که موقعی سیاس و جایهاه باالی مرتکبان جرائ بینالموو برای
آنان مصونی ایجاد نکند و سازمانهای بینالموو در انجام وظتایف ختود بترای ت قتص صتوح و
عدال قانونمند عمل کنند.
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حقتوق بتینالمووت بتوده درنتیجته،

عالوه بر حقوق از تکالیف نیز برخوردار اس و چنانچه مقررات بینالموو بتر ارتر اقتدامات نتاتو
نقض شود ،مسئولی بینالموو آن از دو جه باید مورد بررس قرار گیرد:
نخس  ،مسئولی ناتو بهطور مستقی بوده که طبص حقوق مسئولی بینالمووت بتهعنتوان
یک سازمان بینالموو مسئو بوده و باید از عهده خسارات نیز برآید.
دوم اینکه ،دول های عضو نتاتو نیتز بته دلیتل عموکترد آن ستازمان از مستئولی انفترادی
برخوردار هستند و چنانچه اعما مأموران ناتو دارای وصف جنای بینالموو باشتد ،مستئولی
کیفری شخص آنها نیز در حقوق بینالمول مطر م شود.
بر همین مبنا نوآوری عمده این مقاله در این موضوع خالصه م شود کته عتالوهبتر بررست
حقوق ت و در ماهی و مأموری های ناتو ،بعد از پایان جنتگ سترد ،بته متواردی از نقتض و
تخوفات ناتو از حقوق بینالمول و خأل نظارت حقوق بینالموو بر ن توه اجترای قطعنامتههتای
شورای امنی  ،بهخصوص در مواردی که ناتو مرتک تخوف م شود ،اشاره دارد .باتوجه به اینکه
مداخوه ناتو در کوزوو قبل از تصوی مقررات مربوط بته اصتل مستئولی پتذیری ستازمانهتای
بینالموو ( )2011و مسئولی پذیری دول ها ( )2002بوده اس و بیشترین کت و مقاالت در
کشورهای عضو ناتو منتشر شده ،تنها تعداد معدودی از حقوقدانان به پیامدهای حقوق ناش از
مداخالت ناتو توجه کرده و کمتر مقاالت به ارائته راهکارهتای بترای تقویت ستازوکار نظتارت
حقوق بین الموو بر موارد و نقض حقوق بین المول و غرام ناش از آن توسط ناتو نهاشته شده
اس  .در میان حقوقدانان که به متوارد نقتض حقتوق بتینالموتل توستط نتاتو در کتوزوو توجته
داشتهاند بهجز گزارشهای حقوق  ،دول یوگسالوی به سازمانهتای بتینالمووت مت تتوان بته
مقاالت به زبان فرانسه و انهویس از حقوقتدانان هماننتد جمشتید ممتتاز در مقالته «مداخوته
بشردوستانه ناتو در کوزوو» ،اولیور کارتن 1در مقاله «ابهامات مربوط به مقررات دخال نظام با
مجوز ضمن شورای امنی » ،سیما برنو 2در مقاله «ناتو و سازمان مول و توسط بتهزور از منظتر
حقوق » و واکالو هاو  3در مقاله «کوزوو و پایان دولت موت » ،کریستتین چینکتین 4در مقالته
«کوزوو جنگ بد یا خوب» اشاره کرد (فهرس کامل و مشخصات آرار باال در منابع پایان مقالته
حاضر معرف شده اس ).
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ناتو بر اساس مسئولی پذیری سازمانهای بینالموو

و حت دول های عضو ناتو بنا به

مسئولی دول ها در برابر نقض حقوق بینالموو مسئولی دارند؛ زیرا ناتو تصمیمات خود را بر
اساس اصل مه اجماع اعضای خود اتخاذ م کند و چنانچه حت یک کشور از  28کشور عضو
نیز مخالف باشند ،ناتو نم تواند وارد عمل شود ،بنابراین دول های عضو نیز در جبران خسارت
ناش از تخوفات ناتو مسئولی دارند.

 .1تحول در ماهیت اولیه ناتو
سقوط دیوار برلین در  9نوامبر  ،1989آغاز عق نشین نیروهای شوروی از شترق اروپتا ،ظهتور
دول های جدید ،ان ال پیمان ورشو در آوریل  1991و فروپاش ات اد جماهیر شوروی در 25
دسامبر همان سا  ،آغاز شکلگیری نظام نوین بود .فضای جدید بهوجتودآمتده کته تغییترات
متعددی را تجربه م کرد ،باعث نوع ب وضتعیت امنیتت بترای بتزر تترین ات ادیته دفتاع
جامعه آتالنتیک شده بتود .از ایتنرو ،بتازتعریف مفتاهی ستابص بترای ادامته حیتات پیمتان در
چارچوب و فضای جدید الزام بود؛ زیرا طرفداران ناتو ازجموه نهادگرایتان نئتولیبرا استتدال
کردند که نه تنها فوسفه وجودی ناتو از بین نرفته ،بوکه نخس

ناتو دشتمن ختود را بتهگونتهای

دیهر تعریف و مقابوه با آنها را در دستتور کتار دارد ،بتهعتالوه نتاتو در تعقیت اهتدا ختود در
موضوعات اشاعه دموکراس  /حقوق بشر و توسعه فعا خواهد شد و بهعنوان یک رژیت

امنیت

جمع در مقام بازوی اجرای شورای امنی ایفای نقش م کند (عسهرخان .)143 :1388 ،
در این روند ،ناتو به تغییر مفاهی و مفهومسازی 5جدید باهتد تطبیتص نقتش و مأموریت
خود با شرایط ب ران جهان از یکسو و حقوق بینالمول و منشتور موتل مت تد از ستوی دیهتر
پرداخ  .این مفاهی متناس با ت و در نظام جهان بود.
این دگردیس

مفهوم از دفاع جمع به امنی جمع که مفهوم نخس ناظر بر وظتایف و

اختیارات سازمانهای منطقه ای و دوم ناظر بر وظایف و اختیارات سازمان مول بتهطتور اعت و
شورای امنی بهطور اخص اس و همچنین خوط مب ث ایجادشده در فاصوه دو اجالس لنتدن
 1990و رم  1991و پس از تصوی مفهوم استراتژیک ات ادیه ،چرخش جدی در اهتدا ایتن
سازمان ایجاد کرده اس ؛ درحال که مفهوم استراتژیک ات ادیه ( )1991همچنان بر دفاع بودن
م ض سازمان در پیهیری اهدا تأکید مت کترد .ایتن عبتارت از مفهتوم استتراتژیک جدیتدتر
مصوب  1999حذ شد ).(Daalder, 2001: 242

5. Conceptualiz
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 .2تحوالت جدید ناتو و مقررات منشور ملل متحد
اگرچه ناتو برخ از اهدا خود را با اهدا منشور مول مت تد یعنت برقتراری صتوح و امنیت
منطقه ای و بینالموو منطبص کرده اس  ،اما مفهوم دفتاع دستتهجمعت مبتنت بتر اصتل 51
منشور را به امنی دستهجمع که در حیطه صالحی شورای امنی اس  ،ارتقا داد و در نقش
سازمانهای منطقه ای اصل  53از فصل هشت منشتور ظتاهر شتد ،بتدون آنکته نظتر و نظتارت
حقوق نهادهای بینالموو بر آن مرتبط باشد.
اعضای ناتو که تا پیش از خاتمه جنگ سرد بر مفهوم دفاع دستتهجمعت بتهعنتوان مبنتای
تأستتیس ایتتن ستتازمان منطقتتهای تأکیتتد مت کردنتتد ،در جوستتههتتای مختوتتف مفهتتوم امنیت
دستهجمع را جایهزین دفاع دستهجمع کردند ،حا آنکته امنیت جمعت در حیطته وظیفته
سازمانهای منطقه ای نبوده ،بوکه طبص منشور مول مت د ،به عهده شورای امنی سازمان موتل
مت د اس  .یک سازمان مبتن بر دفاع دستهجمع  ،م تواند از اعضای خود در مقابل تعرضات
و تهاجمات خارج دفاع کنتد .چنتین معاهتده التزامآوری ،تمتام کشتورهای عضتو را متعهتد
م سازد هنهام که یک عضو یا گروه از اعضای پیمان در معرض تهدید خارج قرارگرفته یتا
مورد تهاج واقع شوند ،به دفاع از کشور یا کشورهای مورد تعرض بمردازد .این در حتال است
که امنی دستهجمع تالش در جه تضتمین امنیت در داختل مجموعتهای از دولت هتای
مستقل اس (م مدی.)1391 ،
دفاع مشروع ممکن اس جنبه دستهجمع داشتته باشتد .از ایتن رو ،تعتدادی از دولت هتا،
بهویژه دول های ه جوار با انعقاد قرارداد دفاع خاص تعهد م نمایند در صورت که هر یک از
آنها مورد تعدی و تجاوز دول دیهر قرار بهیرد ،دیهران به یاری او شتافته و تجاوز را دفع کنند.
از اینجاس که اهمی پیمان های منطقهای تدافع در حفظ صوح و امنی بینالمووت پررنتگ
م شود .خأل موجود در منشور مول مت د در مورد برقراری یک سیست امنی دستتهجمعت و
یک ضمان اجرای واقع موج شده تا از  1945به بعد ،پیمان های تدافع دستهجمع میان
دول ها ،بهویژه بهصورت منطقهای منعقد شتود و در اساستنامه آنهتا بته مستئوه دفتاع مشتروع
دستهجمع توجه گردد .این سازمان ها اساساً ماهیت تدافع داشتهاند؛ چرا که اگتر تووی تاً یتا
به روشن بر عنصر تهاجم اهدا و اقدامات ص ه مت گذاشتتند ،طبتص متاده  52کنوانستیون
حقوق معاهدات وین مصوب  1969که اعالم م دارد« :اگر انعقاد یک پیمان بهوسیوه تهدیتد یتا
توسل به زور و در تخط یا نادیدهگرفتن اصو حقوق بینالموو مندرج در منشور سازمان موتل
مت د باشد ،ب اعتبار اس ؛ شکلگیری آنها اساساً ب اعتبار اس ».
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از سوی دیهر ،در سابص تالش اعضای سازمانهای منطقهای منجر بته شناستای حتص دفتاع
جمع در صورت وقوع حموه مسو انه عویه یک عضو مول مت د شد .پذیرش حص دفاع جمعت
در ماده  51منشور این امکان را به سازمانهای منطقهای م داد تا در مواردی که شورای امنی
به دلیل وتوی یک عضو دائ نتواند اقدام جمع الزم را به عمل آورد ،مانع برای دفتاع جمعت
منطقه ای وجود نداشته باشد .آنچه از فصو هفت و هشت منشور (ت ت عنتوان قترارداد هتای
منطقهای) استنتاج م شود ،آن اس که هد از به ان صار درآوردن صتالحی اتختاذ اقتدامات
اجرای  ،بهویژه اقدامات نظام برای شورای امنی  ،تقوی عزم اساس درخصوص حفظ صوح به
نفع جهانگرای بوده اس  ،نه تضعیف آن ).(Dolzer, 1984: 515
بنابراین سازمانهای منطقهای اع از آنکه موضوع فصل هشت منشتور موتل مت تد باشتند،
یعن در زمینه حفظ صوح و امنی بینالموو صالحی های داشته باشتند کته بترای اقتدامات
منطقه ای مناس

(بند  1ماده  52منشور مول مت د) اس یا آنکه ات ادیههای دفاع باشند که

مبنای حقوق آنها ماده  51منشور در فصل هفت اس  ،در هر حا بدون اجازه یا متأموریت از
سوی شورای امنی نم توانند مبادرت به اقدام نظام کنند.
با نی نهاه به حقوق بینالمول کالسیک نیز م توان دریاف که تنها دفاع مشروع با مجتوز
صریح شورای امنی اقدام قهری را مشروع خواهد کرد ) .(Corten & Klein, 1996در ایتن زمینته
حت مجمع عموم سازمان مول مت د نیز در موارد مکرر با صدور اعالمیه های سع در توجته
هرچه بیشتر به اصل مندرج در بند  4ماده  2منشور در خصوص عدم توسل بهزور داشته اس .
در این خصوص اعالمیه روابط دوستانه مجمع عموم در  1970بتا تأکیتد بتر اینکته هتی
دول یا گروه از دول ها ،به هر دلیل ،حص مداخوه مستقی یا غیرمستقی در امور داخوت یتا
خارج دول دیهر را ندارد ،درنتیجه نه تنها مداخوه مسو انه بوکه هر گونه مداخوه که مغایر بتا
حقوق بینالموو

اس  ،قابل توجه و استناد اس  .این منع مؤکد در بند  1ماده  53منشتور بتار

دیهر تصریح م دارد« :هی گونه عمویات اجرای بتهموجت قتراردادهتای منطقتهای یتا توستط
مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنی صورت نخواهتد گرفت » .در متورد ات ادیتههتای
دفاع (موضوع ب ث ما) الزام آنها به کس اجازه از شورای امنی  ،نه تنها از اصل منع توسل به
زور مذکور در بند  4مواد  2و  39منشور ،بوکه از بند  2ماده  48نیز استنباط م شود.
ماده  51و قاعده حقوق بینالمول مربوط به آن هی گونه عمل نظام که از عمل دفع تجاوز
فراتر رود را اجازه نم دهد ،چه رسد به توسل بته زور یتا جداستازی بخشت از سترزمین کشتور
متجاوز .این امر به مفهوم آن اس که اعما دفاع مشروع اع از دستتهجمعت یتا توستط یتک
کشور ،فقط باید برای رفع تجاوز باشتد و نبایتد از ایتن حتد فراتتر رود (کاسسته.)266 :1370 ،
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بسیاری از حقوقدانان ازجموه وا دوک -استون -المبرتو زانداری و کاپالن حموه پیشدستتانه بته
بهانه دفاع مشروع بر اساس اصل  51را مجاز نم دانند ،کمتا اینکته جامعته بتینالموتل توجیته
اسرائیل در حموه پیشهیرانه به نیروگتاه اتمت عتراق (اوزیتراک) در ستا  1981را نمتذیرف و
شورای امنی در نخستین بند قطعنامته بته شتدت حموته استرائیل را م کتوم کترد و آن را در
تعارض با منشور و ضوابط بینالموو دانس (کاسسه.)268 :1370 ،
در حال که امنی دستهجمع درواقع نوع نظام امنیت اس که بتر استاس آن ،چنانچته
یک از اعضای جامعه بینالمول اقدام به تجاوز عویه عضو دیهر کند ،با نیروی مشترک بقیه اعضا
روبه رو خواهد شد .صوح در این نظام بهگونهای اس که صوح برای یک دول  ،صوح بترای همته
دول هتا م سوب م شتود و امنی جمعت همتانند برنتامه همسایه نههبان اس که طبص آن
همه همسایهها متواظ ختانههای همتدیهر هستند تتا متورد سرق قترار نهیترد

(Hendarson,

).1998: 402
جامعه بینالموو

با تالش برای ت قص امنی جمع بر این باور بود که صتوح تجزیتهناپتذیر

اس و خطر بره خوردن نظ در هر جای دنیتا ،خطتری بترای کتل نظتام بتینالموتل است

و

مشارک در نظام امنی جمع را وجه از منافع حیات دول ها م دانس  .به طورکو منظتور
از نظام امنی دستهجمع  ،یک نظام نهادین منطقه ای یا جهان اس که به موج یک معاهده
چندجانبه بینالموو شکل م گیرد و بر اساس آن ،دول های عضو نظام موافقت مت کننتد بتا
متجاوزان بهطور دستهجمع مقابوه نمایند.
درنتیجه شورای امنی مطابص اصل  42متول صوح و امنی جمع اعضتای ستازمان موتل
مت د و مسئولی اعاده صوح و دفع تجاوز را عهدهدار اس ؛ زیرا توسل به زور بهجز طبتص فصتل
هفت  ،آنه برای استقرار صوح کامالً منع شده اس  .از ایتنرو ،ماهیت صتالحی و اختیتارات
شورای امنی با یک سازمان یا پیمان دفاع جمع بر اساس اصل  51تفاوت فتاحش دارد ،زیترا
وفص اصل  53منشور ،شورای امنی حص استفاده از ترتیبات یا سازمانهتای منطقته ای را بترای
دفع تجاوز و استقرار صوح در چارچوب منشور را دارد .به همین منظور سازمان موتل از نتاتو در
برخ از اختالفات و تهدیدات ضدصوح و امنی جمع استفاده کرده اس .
از این رو ،تدوینکنندگان منشور و کویه دول های عضو نیز با هد رسیدن به ایتن مهت در
بند چهارم از دومین ماده از منشور بر منع عدم توسل به زور ص ه گذاشتند؛ آنجای کته تصتریح
دارد« :کویه اعضا در روابط بینالموو

خود از تهدید یا زور یا استفاده عویته تمامیت ارضت یتا

استقال سیاس هر کشوری یا از هر روش دیهری که با مقاصد مول مت د تعارض داشته باشتد
خودداری خواهند کرد».

 214ت و در مأموری های ناتو و ضرورت تقوی رژی نظارت در حقوق بینالمول...
متداو ترین و صریحترین معنای که م تواند از این ماده برداش شود آن اس کته توستل
بهزور ممکتن نیست ) .(Holzgrefe&Keohane, 2003: 181بیشتتر دولت هتا و مفستران بتر ایتن
اعتقادند که به طورکو منع توسل به زور یک پیمان ،نه تنها در زمره قواعد عرف  ،بوکه یک قاعده
آمری اس .
در این میان بر پایه حقوق بینالموو

معاصر همانگونه که در معاهدات حقوق ویتن ،1969

در مواد  53و  64تصریح شده اس  :منع توسل به زور مورد تأکیتد بنتد  4متاده  2منشتور موتل
مت د ،بخش از قواعد آمره اس و از آنجاکه این ممنوعی توسط دول های جامعه بینالمووت
مورد شناسای و پذیرش قرار گرفته اس  ،هی تخط از آن مجاز نیس و نم تواند با اقتدامات
بعدی مورد سؤا  ،تضعیف یا تغییر قرار بهیرد.
سیما برونو ( )1994معتقد اس قواعد آمره جهانشمو  6نم تواند تنها خارج از یک منطقته
اعما شود .به عالوه ممنوعی منشور در تهدید یا توسل به زور ه شتامل دولت هتا بته صتورت
جداگانه و ه سازمان ها ازجموه ناتو در کنار سایر سازمانهای بینالموو اس و همه آنها را بته
رعای این قواعد جهانشمو آمره مقید و متعهد م کند.
البته اعالم دول ها مبن بر عدم توسل بهزور ،نهتنها اجتناب از کاربرد یکجانبه زور توستط
دول ها بوده ،بوکه متمرکزکردن نظارت بر استتفاده از زور ت ت فصتل هفتت منشتور ،توستط
شورای امنی

و به عبارت دیهر ،تالش برای قاعده مندکردن استثنای حاک بتر ایتن اصتل بتوده

اس ؛ بنابراین ،مسئولی اصو نظام امنیت جمعت پتیش بینت شتده در منشتور موتل مت تد
به موج مواد  24-26منشور مول مت د بهعهده شورای امنی گذاشتهشده و ایتن شتورا طبتص
فصو  6و  7به ترتی بهعنوان یک میانج و مجری نقشآفرین م کند.
در فصل  6منشور مول مت د به شورای امنی اجازه داده شده اس تا در درجته نخست بتا
روش های مسالم آمیز و ارائه توصیه های به حلوفصل اختالفات بمردازد .بته موجت بنتد یتک
ماده  ،33دو طر قبل از هر چیز بایتد از راه متذاکره ،ت قیتص ،میتانج گتری ،ستازش ،داوری،
رسیدگ قضای و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقهای و دیهر وسایل مسالم آمیز به انتختاب
خود ،راهحل آن را جستجو کنند .در بند  2مقرر مت دارد شتورای امنیت  ،در صتورت اقتضتا از
دوطر خواهد خواس تا اختالفات را برطر کنند و در متاده  ،34متورد رستیدگ قتراردادن
اختالفات میان اعضای مول مت د و دول های غیرعضو را مورد توجه قرار م دهد.
به هر حا توصیههای شورا در این فصل تعهدی حقوق برای دو طر ایجاد نمت کنتد .در
راستای وظیفه صوح و امنی بینالموو پس از نقشآفرینت شتورا بتهعنتوان یتک میتانج در
6. UniversalyusCogens
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حلوفصل اختالفات بینالموو در فصل هفت این نهاد بتهعنتوان یتک مجتری نظت  ،در متوارد
تهدید و نقض صوح و عمل متجاوزانه عمل م کند.
مطابص ماده  ،39شورای امنی وجود هر گونه تهدید و نقض صوح و عمل تجاوز را شناسای
خواهد کرد و تصمی خواهد گرف برای حفظ و اعاده صوح و امنی بینالموو

به موجت متواد

 41و  42اقدام کند .در صورت عدم کفای اقدامات در نظر گرفتهشده طبتص متاده  ،41شتورای
امنی بر اساس ماده ( ،42یک از دو استثنای حاک بر بند چهارم ماده  2منشور) از قوه قهریته
استفاده خواهد کرد و این تصتمیمات بتا کمتک نیتروهتای هتوای  ،دریتای یتا زمینت صتورت
م پذیرد .البته این اقدامات مستوزم انعقاد موافق نامه های پیشبین شده در ماده  43اس کته
از آن طریص ،دول های عضتتو ،نیترو های الزم را بترای حفتظ صوتح در اختیتار شتتوراها قتترار
م دهنتد ).(Gray, 2000: 144
از آنجاکه تاکنون ارتش دائم زیر نظر سازمان مول مت د هرگز ت قص پیدا نکرده ،لذا نظتام
امنی دستهجمع کامل نبوده اس ؛ نیروهای نظام مورد نیاز در اختیار شتورای امنیت قترار
نهرفته و کمیته ستاد نظام طبص ماده  47تشکیل نشده اس  .بته ایتن دلیتل بتوده کته مفتاد
منشور در مورد اقدامات نظام برای اجرای مصوبات شورای امنی از آغاز تا کنون ت قص نیافته؛
چرا که هی موافق نامهای به صورت که در ماده  43آمده ،منعقد نشده و ایتن در حتال است
که قرار بود این ماده مرکز سیست امنی دستهجمع مقرر در منشور باشد.
مفهوم امنی جمع ساختمان بود که زیربنای اصو آن را بند چهارم ماده  2منشور موتل
مت د و ضوع قائ بر آن را فصل هفت منشور در حیطه اختیارات شورای امنی تشکیل م داد.
زیربنای اصو امنی جمع یا همان قاعده منع توسل بهزور با دو استثنا روبهرو اس
نخس  :اقدامات قهری مصوب شورای امنی ت

:

ماده  42منشور مول مت د؛

دوم :دفاع مشروع (دفاع از خود بهطور فردی یا جمع ) ت

ماده .51

دفاع مشروع ممکن اس جنبه دستهجمع یا فردی داشته باشد و آن تا زمان کته شتورای
امنی اقدامات ضروری برای حفظ صتوح و امنیت بتینالمووت را اتختاذ کنتد؛ م فتو است .
بنابراین مطابتص نص صتریح منشتور ،حص دفتاع مشتروع ،قطعتت و متنتاوب و بتتدون استثنتتا
نیس ).(Gray, 2000: 93
ماده  51منشور موج شکلگیری دو طیف از منتاظرهکننتدگان شتده است  .کستان کته
معتقد به حص وسیع در باب دفاع مشروع فراتر از حص پاسخ به حموه نظام یک دول هستند؛
استدال آنان بدینصورت اس که ماده  51منشور مول مت د در خال ارجاعش بته حتص ذاتت
دفاع از خود ،درصدد حفظ حص دفاع از خود بر اساس حقوق بینالمول اس و بهعالوه استتدال

 216ت و در مأموری های ناتو و ضرورت تقوی رژی نظارت در حقوق بینالمول...
م کنند؛ همانطور که انعقاد منشور ،خود یک حتص بتینالموتل در دفتاع از ختود بتوده است ،
حمای از اتباع و دفاع مشروع پیشهیرانه را نیز مجاز م سازد .گروه مخالف ایتن عقتده بتر ایتن
باورند که مفهوم ماده  51روشن و واضح اس و آن اینکه حص دفاع مشروع زمان ایجاد م شود
که یک حموه نظام  7اتفاق افتاده باشد ).(Schwebl, 1961
حا آنکه امنی دستهجمع ممکن اس از اقدامات دیهری قبتل از اقتدام نظتام

تهدیتد

شود که در حیطه تشخیص و اقدام پیشهیرانه شورای امنی طبص فصو شش و هفت منشتور
اس نظیر پیشهیری از نقض فاحش و نظامیافته حقوق بشر یا مداخوته نتاتو در کتوزوو (ممتتاز،
 .)1035 :1379در حمای از مردم بوسن که با صدور قطعنامههتای شتورای امنیت ممکتن و
میسر اس .
در چنین شرایط ما شاهد دگردیس ناتو از عرصه دفاع جمع به امنی جمعت هستتی .
بهگونهای که این پیمان که تا سا  1991با تکیه بر مبنای حقوق تدوین و تشتکیل (اصتل 51
منشور مول مت د) خود را سازمان دفاع جمع و در حیطهای منطقهای عنوان م کرد ،حرکتت
را بهسوی نهاد مجری ترتیبات امنی دستهجمع فصل هشت منشور آغاز کرده اس .
با دق در مفاهی جدید ارائه شده درخصتوص امنیت  -نتاامن  ،بتهروشتن نتاتو ختود را از
چارچوب یک سازمان منطقهای خارج مت کنتد و گستتره حضتور ایتن ستازمان را بته ختارج از
چارچوب ماده  51منشور سوق م دهد آنجا که اظهار م دارد :در صورت وقوع حموه مستو انه
عویه یک عضو مول مت د تا زمان که شورای امنی اقدامات الزم را برای حفظ صتوح و امنیت
بینالموو به عمل آورد هی یک از مقررات این منشور بهحص ذات دفاع از خود ،خواه فتردی یتا
دسته جمع  ،لطمهای وارد نخواهد کرد .اعضا باید اقدامات را که در اعما این حص دفاع از خود
به عمل م آورند ،فوراً به شورای امنی گزارش دهند .ایتن اقتدامات بتههتی وجته در اختیتار و
مسئولیت که شورای امنی بر طبص این منشور دارد و بهموج آن برای حفظ و اعتاده صتوح و
امنی بینالموو و در هر موقع که ضروری تشتخیص دهتد اقتدام الزم بته عمتل خواهتد آورد،
تأریری نخواهد داشت  .ایتن در حتال است کته تفتاوت متاهیت بتارزی میتان مفهتوم دفتاع
دستهجمع که دفاع در برابر تعرض و تهاج نظام اس با مفهوم امنی دستهجمع که ناظر
بر تشکیالت همچون جامعه مول برای تضمین امنی مجموعهای از دول ها اس  ،وجتود دارد.
ناتو عمالً از حیطه قانون شکلگیری خود (ماده  )51بیرون آمده است امتا -چنانکته در آینتده
ب ث خواهد شد -این گستره فراگیر تهدید با ایتن تعتدد منتابع نتاامن عمتالً نتاتو را ختارج از
ظرفی های حقوق فصل  7منشور و انجام دفاع مشروع قرار داده اس  .بدون آنکه آرار حقتوق
7. Milatary Attack
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ناش از این تغییر مفاهی مبنای بر حقتوق بتینالموتل توستط نهادهتای حقتوق بتینالمووت
پیشبین و نظارت شده باشد که پیامد آن را در ت والت در مأموری های ناتو مشاهده ختواهی
کرد.

 .3برخی از اقدامات فراقانونی ناتو در پرتو حقوق بینالملل
 .1-3قضیه کوزوو
شورای امنی سازمان مول در واکنش به حوادث کوزوو سه قطعنامه صادر کترد کته بتهروشتن
اجازه توسل به زور در آنها قید نشده اس  .هتی عبتارت در ایتن سته قطعنامته ،1199 ،1160
 1203مبن بر اجازه استفاده از زور به شیوه ضمن وجتود نتدارد .ایتن برداشت  ،بتا قاطعیت
توسط روسیه و چین مورد حمای قرار گرف تا با هر نوع مجوز سازمان مول برای توسل بته زور
مقابل یوگسالوی مخالف شود .ط ب ثهتای کته منجتر بته پتذیرش قطعنامته  1199شتد،
نماینده روسیه در سازمان مول در برابر استفاده از اقدامات یکجانبِه هشدار داد و با ابتراز نهرانت
تأکید کرد که این م تواند ب ربات منطقه بالکان و همه اروپتا را بته دنبتا داشتته باشتد و در
درازمدت برای نظام بینالموو بر اساس نقش م وری ستازمان موتل پیامتدهای منفت داشتته
باشد.
در جریان ب ثهای که منجر به قطعنامه  1203شد ،خاطرنشتان شتد کته هتی بنتدی از
پیش متن این قطعنامه ،مستقی یتا غیرمستتقی اجتازه استتفاده خودکتار از زور را نمت دهتد؛
بهگونهای که به حص ان صاری شورای امنی ت

پوشش منشتور خدشته وارد کنتد .در همتان

زمان ،نماینده کاستاریکا در سازمان مول در برابر هر نوع اقدام که بتا مجتوز ضتمن قطعنامته
 1203انجام شود ،هشدار داد .وی گف « :هر نوع اقدام که شامل توستل بته زور شتود ،مجتوز
صریح و روشن شورای امنی را م طوبد» .در ط نشس هتای شتورای امنیت دربتاره مستئوه
کوزوو ،به استدال های به نفتع یتا عویته حمتالت هتوای نتاتو پترداختی  .بته دنبتا شکست
تالش های دیموماتیک برای یافتن راهحتل مستالم آمیتز و قابتل متذاکره در ب تران کتوزوو ،در
نخستین نشس که بعد از آغاز بمباران های ناتو صورت گرفت  ،دولت هتای کته از ایتن اقتدام
حمای کردند ،آن را بهعنوان آخرین م رک برای جووگیری از وقوع یک فاجعه انسان معرفت
کردند .قطعنامههای شورای امنی  ،اوضاع کتوزوو را تهدیتدی بترای صتوح و امنیت منطقته ای
معرف کرد ،اما تقریباً همته کشتورهای حتام نتاتو هتی دلیتل قتانون و روشتن بترای آغتاز
بمبارانهای ناتو ارائه ندادند .بهعبارتدیهر ،امریکا با پیشبرد قطعنامههای  1203 ،1199شورای
امنی که در آنها ،اوضاع کوزوو بهعنوان تهدیدی برای صوح و امنی بینالموو در نظتر گرفتته
شده بود ،تالش م کرد القا کند که اقدام آمریکای ها برای جوتوگیری از یتک فاجعته انستان و
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جووگیری از سرکوب مردم کوزوو صورت گرفته است  ،امتا مطمئنتاً ،ایتن توجیته آمریکتای هتا
قابل قبو نیس ؛ چراکه در عمل و به طور قانون  ،هی عبارت از این قطعنامه ها مبن بر اعطای
مجوز توسل بهزور نیس .
قطعنامه های شورای امنی ط ب ران کوزوو هی مجتوز صتریح بترای توستل بتهزور را در
برنداش  .ناتو تالش برای توجیه و مشروعی توسل به زور خود ،بر مجوز ضمن تأکید کترد .در
حقیق  ،ناتو تالش کرد یازده هفته بمبارانش را با تکیهبر دکترین مداخوته بشردوستتانه کته بتر
اساس مجوز ضمن اس  ،توجیه کند) . (Corten&Dubuisson, 1999: 200درحال که این بمباران
موج ویران بخش اعظم از زیرساخ ها و آوارگ بیش از  600هزار و ب خانمان  850هزار
نفر و شمار کثیری کشته و مجرو غیرنظام شد ).(Mahmodi, 2010: 244
اقدام ناتو در دادن تعبیری گسترده از مفهوم مجوز ضمن م توانست بته رویته ای تبتدیل
شود که توسل به اقدام نظام با مجوز ضمن شورای امنی توستط یتک دولت یتا گروهت از
دول ها مقابل کشور دیهر برای ممانع از نقض آشکار حقوق اساست بشتر بتهعنتوان مداخوته
جمع در نظر گرفته شود .اقدام یک جانبه که شامل تهدیتد و توستل بته زور است  ،یتک اقتدام
نظام بدون مجوز شورای امنی اس (طبص توضی ات که دادی مداخوه یا به شیوه جمع یتا
با حمای شورای امنی یا به شیوه یکجانبه بدون حمای شورای امنی صتورت مت پتذیرد).
اقدام ناتو ه بدون مجوز شورای امنی انجام گرف .
استدال مجوز ضمن هی پایهای در متون حقوق سازمان مول ندارد .بتا توجته بته اینکته
تهاج نظام ناتو عویه یوگسالوی بعد از آنکه شرایط دفتاع قتانون تکمیتل شتده بتود ،صتورت
پذیرف (بند  51از منشور) و با توجه به اینکه مجوزی از سوی عضو مستئو تعیتین و تعریتف
تهدید عویه صوح و امنی بینالموو در چارچوب ماده  ،42گرفته نشد ،اکثر حقوقتدانهتا ایتن
نهران را ابراز کردند این استدال که کمتر از مجوز ضمن قابلمالحظته است  ،یتک استتثنای
سوم به اصل ممنوعی توسل به زور متصل م کند؛ استثنای کته هتی پایته حقتوق نتدارد،
همانقدر که هی سابقهای ندارد تا شکلگیری ختود را توجیته کنتد .در حقیقت  ،هتی رویته
قضای در این باره وجود ندارد ).(Corten&Dubuisson, 1999: 294
قطعنامههای شورای امنی  ،باوجود اینکه سه بار به فصل هفت اشاره نمودهاند ،یوگستالوی
را م کوم کردهاند ،اما اقدام اجرای را تنها با ت ری نظام مت پذیرنتد ،چیتزی کته نمت توانتد
بمباران های سنهین را توجیه کند .حت اگر این بمباران های ستنهین بته عنتوان تالشت بترای
ممانع از نقض جدی حقوق بشر باشد .نظر دیوان بینالموو دادگستری ،در قضیه فعالی هتای
نظام و شبه نظام امریکا در نیکاراگوئه در این مورد قابل توجه اس  .روشن اس که نظر یتک
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کشور در مورد موقعی حقوق بشر در کشور دیهر هرچه باشد ،توسل به زور نم توانتد شتیوهای
مناس برای بررس و اطمینان از اجرای این حقوق باشد .در مورد این سه قطعنامه ،اعتراضتات
متعددی در جریان نشس های شورای امنی وجود داش  ،اما این ب ثها منجر به تصوی این
قطعنامه شد .در حقیق پذیرش این سه قطعنامه این نظر را تأیید مت کنتد کته آنهتا مشتمو
مجوز ضمن استفاده از زور نم شوند .در غیر اینصورت ،اعتراضات نمایندگان روستیه و چتین
(دو کشوری که حص وتو دارند) منجر به این م شد که این قطعنامه ها را وتتو کننتد و نته آنکته
آنها را تصوی نمایند .در طو رأیگیری قطعنامته  ،1199نماینتده روستیه اظهتار داشت کته
حلوفصل ب ران کوزوو تنها از طریص راههتای دیموماتیتک ممکتن است  ،چتین در رأیگیتری
شرک نکرد زیرا معتقد بود استفاده از فصل هفت ناعادالنه اس .
 .2-3قضیه لیبی
حضور ناتو بهعنوان هماهنگکننده اجرای ممنوعی پروازی و درنهای  ،همه عمویات نظام در
لیب  ،بازه ابعاد بینالموو جنگ را پیچیده کرد .ناتو یتک پیمتان دفتاع متقابتل کشتورهای
اروپای و همچنین ترکیه و امریکاس  .عمویتات تهتاجم در شتما آفریقتا -ختارج از منطقته
پیمان -حت به بهانه مدیری ب ران و انهیزه های شرافتمندانه ،همچنان تهدیدی برای صتوح و
امنی هستند .حضور ناتو به عنوان سازمان منطقهای ،هرچند که جزء منطقه شتما افریقتا بته
شمار نم رود ،شاهدی بر خطرهای ناش از فرمو مجوز کوت قطعنامته شتماره  1973است .
بدون تردید ،ناتو ارائه دهنده طیف از منافع کامالً متفاوت با منافع مناطص ذینفع اس  .با توجته
به ترکی و اهدا سیاس ناتو ،این سازمان نبایتد بتهعنتوان مجتری ان صتاری قطعنامتههتای
شورای امنی در رابطه با فصل هفت منشور سازمان مول عمل کند.
در پ اعتراضات مردم از فوریه سا  2011و تصر شهرهای بنغازی ،توبروک ،اجدادیته،
مصراته ،زاویه و سرت توسط مخالفان دول

قذاف  ،نیروهای دولت با استفاده از سال های گترم

و سنهین و هواپیماهای جنه مواضع مخالفان را هد قرار داده که درنتیجه هزاران نفر کشتته
و زخم شدند .شورای امنی با تصوی دو قطعنامه  1970و  1973بته ایتن جنایتات واکتنش
نشان داد .قطعنامه  1970شورای امنی را م تتوان در راستتای مستئولی پیشتهیری جامعته
بینالموو و قطعنامه  1973را در اجرای مسئولی واکنش جامعه بینالموو دانس ؛ هتر چنتد
برخ از تصمیمات شورا ازجموه ارجاع وضعی لیب به دیوان بینالموو کیفری را م توان هت
در راستتای مستتئولی پیشتتهیری و هت واکتتنش جامعتته بتتینالمووت تعبیتتر کتترد (امینیتتان و
موس زاده.)1391 ،
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در قطعنامه  1970شورای امنی با استناد به ماده  41منشور و م کوم کردن نقتض حقتوق
بشر و حقوق بشردوستانه از مسئولی دولت لیبت در حمایت از متردم لیبت ستخن گفتته و
همچنین به دلیل عدم خواس دول لیب از مسئولی جامعه بینالموو در حمای از افراد نیز
سخن م گوید ) (Bellamy, 2011: 226-263و نیز از دیوان م خواهد تتا بته جنایتات بتینالمووت
ارتکاب از سوی مقامات دول لیب بمردازد .این قطعنامه ،لیب را مورد ت ری تستوی ات قترار
داده و همچنین به ستایر ت تری هتا ماننتد ت تری مستافرت  ،متال و بازرست کشتت هتای و
هواپیماهای مشکوک م پردازد و نیز یک کمیتته نظتارت بتر ت تری هتا تعیتین مت کنتد

(The

).Security Council, 2011
 17مارس  ،2011شتورای امنیت ستازمان موتل قطعنامته ای را باهتد حفاظت از متردم
غیرنظام در جنگهای داخو در جمهوری عرب لیب به تصوی رساند .بتاوجود اینکته متاده
 3-27منشور سازمان مول توافص همه اعضای دائم را برای همه تصمیمات که مربوط به آیتین
دادرس نیستند م طوبد ،تصمی پذیرفته شده بدون رأی چین و روستیه ،بتهعنتوان تصتمیم
قانوناً معتبر در نظر گرفته شد؛ زیرا در میان اعضای سازمان موتل رأینتدادن بته منزلته رضتای
توق م شود .برای پاسخ به توقعات بند  39منشور در متورد ت میتل تتدابیر اجبتاری ،ازجموته
استفاده از زور ،شورا نشان داد که شرایط درگیری داخو در لیب تهدیدی برای صوح و امنیت
بینالموو م سوب م شد .با نقض موارد بنتدهای  42و بعتد آن از منشتور مربتوط بته اجترای
جمع قطعنامهها توسط خود شورا ،پاراگرا های عمویات  4و  8قطعنامه بته همته کشتورهای
عضو اجازه م دهد تا در صورت نیاز ،شخصاً یا در چارچوب نهادها و توافص های منطقته ای همته
تدابیر الزم را برای حمای از مردم و رعای ممنوعی همه پروازها در فضای هتوای جمهتوری
عرب لیب اتخاذ کنند .روشن اس که واگذاری قدرتهای تقریبتاً بت حدوحصتر بته احتزاب و
گتتروههتتای منطقتتهای ذینفتتع کتته از زمتتان تصتتوی قطعنامتتههتتای  1990و  1991در جنتتگ
خویجفارس معمو شد ،نه تنها با منشور سازمان مول بوکه با حقوق بینالموو نیز مغتایر است .
باوجود اینکه موارد بندهای  43و بعد از آن از منشور در متورد دادن اختیتار نیروهتای مستوح و
مشموالن نیروی هوای مو به شورای امنی ب فایده اس و اینکه کمیته ستاد هرگز عمویتات
نشد ،شورای امنی در هی موردی نم تواند مجتوز استتفاده از زور را بدهتد کته گستتردگ و
شکل آن تنها در اختیار گروههای اس که برای مداخوه به نام سازمان مول وارد عمل م شوند.
آیین دادرس ذکرشده در پاراگرا های عمویات قطعنامه  1973و اجرای آنها توسط گروههتای
ذینفع ازجموه ناتو با دکترین امنی جمع که پایه موارد فصل هفت منشتور ستازمان موتل در
مورد چند نکته مه اس  ،مغایر اس .
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در عمل ،شورای امنی سازمان مول مت د که ابزاری برای آشتت و حفتظ صتوح است بته

ابزاری جنه مبد شد .بیانیه مشتترک متور  15آوریتل  2011ستارکوزی ،اوبامتا و کتامرون
گویای این ادعاس  ،تا زمان که قذاف بر مسند قدرت باشد ،ناتو باید به عمویتاتش ادامته دهتد
توسل به نیروی مسوح هوای و بمبارانهای شدید (با تداوم بیش از هش ماه) شهرها و راههتای
ارتباط تنها یک هد را دنبا م کند :کمک به سندیکای مو کار در بنغازی و ان ال رژیت
قذاف با وعده جبران نفت در پایان جنگ.
بهخوب م دانی که مسائل مربوط به حقوق بشر بسیار دور از این اس که تنهتا راه صتال
درگرفتن ابتکار عمل درص نه بینالموو باشد .مصالح متعدد و پیچیده ای ازجموه منافع فرانسه
از طریص این تعهدات سیاس و نظام ت

ریاس ناتو اس  .رفتار سیاس عمویتات بته وزرای

خارج کشورهای متعهد ازجموه کشتورهای عربت بتازم گتردد ،درحتال کته ستازماندهت و
برنامهریزی به ناتو بازم گردد .در عمل ،ناتو در دستورهای عمویات اس  ،ول چیزی جز حام
سوطه ائتالف که برای اجرای قطعنامه شورای امنی ایجاد شد ،نیس .

ت

مداخوه زمین که ظاهراً توسط شورای امنی ممنوع شده بود حت قبل از حمالت هتوای
صورت گرف  .گزارش مرکز بینالموو ت قیقات و مطالعات و مرکتز

CT2R

فتوق ،گتواه حضتور

اعضای برخ از سرویسهای خاص غرب اس (بهویژه مدیری کو امنی خارج ) .ستمس بتا
اقدام نظام برخ از گروههای دومویت که از کشورهای مختوف غربت آمتده بودنتد ،در غترب
کشور ،بهخصوص از مرز ب دفاع تونس -لیب بهره بردند .ت ویل ستال  ،بته خصتوص (در متورد
فرانسه از طریص تونس) بهتدریج گسترده شد .به نظر م رسد گتروههتای هت از قطتر مداخوته
کردهاند.
هد جنگ که در ابتدا برگرفته از حک موجود در قطعنامته  1973بتود ،حمایت از متردم
غیرنظام بود .همین که شورش جای خود را به جنگ داخو داد ،این هد جنه م توانست
به ابهام کشیده شود؛ زیرا که شورشیان دیهر غیرنظامیان غیرمسوح نبودند ،بوکته از جنهجویتان
بودند.
از همان نخستین روزهای عمویات ،در ابتدا به فرمانده فرانسته و ستمس نتاتو ،گتروههتای
سرهنگ قذاف درحرک خود مقابل شهر بنغازی ،در سنهر شورشیان متوقف شدند .اتفاق کته
احتماالً امکان جووگیری از یک قتل عام گسترده را فراه کرد .نیروی هوای ائتال بتینالمووت
تالش کرد از حمای حداکثری مردم که مورد سرکوب قذاف قرار داشتند ،اطمینتان حاصتل
کند؛ و این به لطف دق در حمالت هتوای بتود .استتفاده از نیتروی مستوح هت مشتروعی و
قانون بودن خود را در متن قطعنامه  1973م یاف و ت قص نخستین مسئولی حفاظ به نظر
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بسیاری یک موفقی م سوب م شد .با این وجود ،در هفته های بعد ،کشورهای غرب نخستین
سوءاستفاده را مرتک شدند .آنان مسئولی حفاظ را بتهشتدت نادیتده گرفتنتد .ابتتدا ازنظتر
استراتژیک  ،رهبران فرانسوی ،انهویس و آمریکای در نشاندادن تمایل خود برای دیدن رفتتن
سرهنگ قذاف درنگ نکردند .در یک بیانیه مشترک که در روزنامه نیویورکتایمز منتشتر شتد،
رئیسجمهور امریکا ،بارک اوباما ،نخس وزیر بریتانیا ،دیویتد کتامرون و رئتیسجمهتور فرانسته،
نیکوال سارکوزی ،اطمینان دادند که هد از عمویات انجتام شتده در لیبت سترنهون سترهنگ
قذاف نیس  .بااینوجود ،خشون ها تنها با رفتن وی متوقف م شود .سرنهون رژی  ،تنهتا یتک
وسیوه برای رسیدن به حفاظ از مردم غیرنظام اس  ،نه هد نهای عمویات مت د م تافظ.
بااین وجود ،در روی زمین واقعی کامالً چیز دیهری اس  .در حقیق  ،عمویات صتورتپذیرفتته
توسط ناتو ،ط هفته ها ،بیانهر پیامدهای روبه افزایش درگیری ها است ؛ و بتیش ازپتیش شتبیه
عمویات امدادی نظام پیشهام شورشیان به سم طرابوس اس تا عمویتات حمتایت از متردم
بدون انهیزه سیاس  .بهعالوه تصمی فرانسه و بریتانیا در بهکارگیری بالهردهای جنهت از آغتاز
ماه ژوئن که امکان نزدیکترشدن بیشازپیش به این سرزمین را فراه م کترد )،(Halimi, 2011
ب ثبرانهیز اس  ،اینکه آیا در م دوده قطعنامه  1973عمل م کنند و پا را فراتر نمت گذارنتد،
یعن به عنوان نیروی اشغال خارج  .درنهای

نیز بعض گتروه هتا توستط افستران فرانستوی و

بریتانیای تشکیل و مسوح شدند .بنابراین تمایز بین انهیزههای بشردوستانه و سیاس  ،هرچقتدر
ه که رهبران غرب از آن سخن بهویند ،بسیار مبه اس  .شک نیست کته اصتل مستئولی
حفاظ را به اصل مداخوه تغییر دادهاند و برای سترنهون قتذاف از شورشتیان و شتورای موت
انتقال لیب کمک گرفتهاند.

 .4نقش نهادهای بینالمللی در نظارت بر عملکرد ناتو
متأسفانه نهادهای بینالموو به دلیل ستاختار روابتط بتینالموتل کته مبتنت بتر حفتظ منتافع
قدرتهای فاتح جنگ جهتان دوم بتود ،نتوانستتهانتد نقتش کتامو را در جوتوگیری از اعمتا
فراقانون ناتو ایفا کنند ،هرچند تأریرات مثبت را توانستند ایجاد نمایند.

شماره هشتادویک  /سا بیس وپنج  /زمستان 1395

223

 .1-4نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد
فصل هفت منشور ،شورای امنی را مسئو تشخیص ،تصمی و اقدام در برابتر هرگونته تهدیتد
عویه صوح ،اقدام عویه تجاوز و حفظ صوح و امنی بتینالموتل مت دانتد و بتر استاس اصتل 42
منشور ،هرگاه تشخیص دهد اقدامات اصل  41ناکاف بتوده مت توانتد عمویتات قهرآمیتز بترای
برقراری صوح و امنی بینالمووت انجتام دهتد کته طبتص اصتل  53از فصتل هشتت منشتور از
قراردادها یا مؤسسات منطقه ای بترای اجترای عمویتات قهتری در ت ت اقتتدار ختود استتفاده
م کند؛ خواه این عمویات قهری در بالکان (اروپا) یا افریقا ،خاورمیانه و امریکای التتین باشتد و
خواه با همکاری ناتو یا سایر سازمانهای مشمو فصل هشتت منشتور باشتد ،رعایت اصتو و
اهدا مول مت د توسط شورای امنی الزام اس ؛ در غیر اینصورت مشروعی قانون خود را
مخدوش م کند ،حت اگر مقبو برخ کشورها باشد.
یک از اصو بنیادین منشور در ارتباط با وظایف و صالحی شورای امنی طبص بند چهتار
اصل  2منشور ،منع توسل بهزور در روابط بینالمول اس و طبص بند  2ماده د  1منشور رعایت
تساوی حاکمی دول ها (درعین حا که دول ها ازل ا قدرت اقتصادی و نظام برابر نیستند
و حت بسیاری از اعضا توان دفاع مشروع طبص اصل  51در برابر تجاوز نظام را ندارند) الزامت
اس  .درعین حا شورای امنی موزم اس در انجام وظایفش طبص مقاصد و اصو مول مت د و
اصو منشور و همچنین وظایف مندرج در فصو شش و هفت و هشت و دوازده عمتل کنتد
(بند  2اصل  24منشور مول مت د)؛ در غیر اینصورت مشروعی و مقبولیت تصتمیمات آن بتا
تردید مواجهه م شود.
نقش نظارت و مسئولی شورای امنی بر ن وه ت و نتاتو و حتت اجترای قطعنامتههتای
شورای امنی حت آنجا که با اصو و اهدا منشور منطبص نبوده ،دارای کاستت هتای فتراوان
بتتوده است کتته مصتتداق بتتارز آن در قطعنامتته  713ت تتری تستتوی ات یوگستتالوی ،بتهجتای
متوقفساختن تجاوز صرب ها باعث تشدید تهاج صرب ها عویه مسومانان و کروات ها شتد؛ زیترا
درحال که صربهتا ستال هتای ستنهین ،تانتک و کارخانته استو هستازی در اختیتار داشتتند،
مسومانان بوسن از تدارک اسو ه از همه جا م روم شدند و این م رومی از حص دفاع مشتروع
طبص اصل  51موج شد تا صرب ها عالوهبر فجایع انسان شدید و نسلکش  ،بخش هتای مهت
سرزمین مسومانان و کروات را ضمیمه خاک خود کنند.
بدون آنکه جنبه های مثب اقدامات ناتو نادیده گرفته شود ،اما وجتود تبعتیض و استتاندارد
دوگانه در شورای امنی در تصمی گیری و حت عدمتصمی گیری بتر استاس عتدال و حقتوق
بینالمول ،در نظام دوقطب  ،هت موجت شتدت انتقتادات بته عموکترد شتورای امنیت و هت
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ب اعتمادی و یأس کشورها شد و به اعتبار آن لطمه زده بود؛ بهگونهای که از تعتداد  282متورد
اختال و درگیری ظر سا های  1945تا  1982فقط تعداد  123مورد نزد سازمان مول ربت
شده اس

(م مدی .)304 :1389 ،از پایان جنگ سرد نیز که م ور اصو ایتن ت قیتص است ،

عموکرد شورای امنی مشمو ت والت جدید و اتخاذ تصمیمات ضدونقیض و چندگانه ای شتده
که در پرتو شتاب و شدت اختالفات و دگرگون هتای بتینالمووت  ،مجتا رستیدگ بته خطتا و
ص

تصمیمات شورای امنی در انطباق با منشور و همچنین نظارت حقوق را جز برای خود

شورای امنی و قربانیان این دگرگون ها میسر نکرده اس .
ن وه عموکرد شورای امنی  ،ادعای نام دودی صالحی شورا را تقوی م کند ،درحال کته
بنا به بند  1ماده  24منشور ،اعضای سازمان مول مت د برخ از مستئولی هتای را کته اصتالتاً
بهعهده دارند ،به شورای امنی واگذار نمودهاند که اینگونه تفسیر م شود کته صتالحی هتای
شورای امنی به نیاب از کویه اعضای سازمان مول مت د اس و اگر قرار اس اعضای ستازمان
طبص ماده  25منشور ،تصمیمات شورا بر طبص منشور را قبو و اجرا کنند ،هرگونه عدو شتورا
از وظایفش به معنای عدو نماینده از صالحی خود اس که بطالن اعما او را نتیجه م دهد.
ب تصمیم شورای امنی در عدم م کومی

تجاوز عراق به ایران ط حتدود هشت ستا

جنگ فاجعهبار برای دو مو  ،در مقایسه با تصمی شتورای امنیت بترای وادارکتردن عتراق بته
خروج از کوی در دهه  90بیانهر رغب سیاس شورای امنی نسب به انجام وظتایف حقتوق
شورا را نشان م دهد ،کما اینکه همین وضعی را در رابطه با تجاوز عربستان به یمن و ضایعات
ناش از آن یا عدم اعزام نیروهای حافظ صوح به سوریه برای پیشتهیری از قتتلعتام ،آوارگت و
مهاجرت مردم سوریه ،م توان مشاهده کرد.
یک دیهر از راهکارهای مه و اساس برای نظارت بیشتر جامعه جهتان بتر اقتدامات نتاتو
بهرهبرداری از سازوکار نیروهای حافظ صوح و هیئ های ناظر نظام سازمان مول مت تد است .
این روش نیز یک دیهر از نوآوریهای شورای امنی نستب بته آنچته در منشتور موتل مت تد
درخصوص استفاده از نیروی نظام آمده اس  ،م باشد .منشور مول مت د ،فقط بته استتفاده از
نیروی نظام طبص ماده  42و به طریق که در مواد  43تا  47ستند مزبتور ،مقترر شتده است
تصریح کرده اس (رضای پیشرباط و قریش )225-261 :1390 ،؛ یعنت پتیشبینت منشتور
عمویات قهری ت
امنی

فرمانده کمیته ستاد نظام  ،مرک از رؤسای ستاد اعضای دائت شتورای

یا نمایندگ آنها و با استفاده از نیروهای موضوع ماده  43اس  ،ول با توجه به شکست

شورای امنی در استفاده از اختیارات اجرای خود بر اساس فصل هفت  ،نیروهای حفظ صتوح و
هیئ های ناظر نظام پا به عرصه وجود نهادند (شتایهان .)50 :1372 ،همچنتین در رابطته بتا
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مبنای حقوق تشکیل این نیروها م توان به ماده  29منشور مبنت بتر اختیتار تشتکیل ارکتان
فرع توسط شورای امنی برای انجام وظایف ،استناد نمود و از این نیروها بهعنوان رکن فرع
که در انجام وظایف شورای امنی  ،این شورا را یاری م رساند ،یاد کرد .در همتین راستتا ،بایتد
خاطرنشان ساخ که در کنار شورای امنی مول مت تد ،گتاه مجمتع عمتوم ستازمان موتل
مت د نیز اقدام به اعزام این قبیل نیروها بر مبنای قطعنامه ات اد برای صوح کرده اس .
 .2-4نقش دیوان بینالمللی کیفری
یک از مه ترین اقدامات حقوق متؤرر بترای م تدودکتردن اقتدامات فراقتانون نتاتو در نظتام
بینالموو  ،تقوی و توسعه صالحی دیوان کیفری بینالموو اس  .اساستنامه دیتوان کیفتر
بینالمووى که از او ژوئیه سا  2002مطابص اصل  126آن رسماً آغاز به کار کترد ،در هفتده
ژوئیه  1998در کنفرانس دیموماتیک نمایندگان تاماالختیار ستازمان موتل مت تد در رم ایتالیتا
تصوی شد ) .(Le Statut de la Cour pénale internationale, 1998از بدو تصتوی ایتن اساستنامه،
پرسشها و انتقادات زیاد توسط حقوقدانان مطر شد (پورهاشم .)1381 ،
طبص بند  1ماده  5اساسنامه دیوان کیفری بین الموو  ،دیوان در رابطه با مه ترین جرائمت
که مایه نهرانت جامعته بتینالمووت است  ،صتالحی رستیدگ دارد .ایتن جترائ عبارتنتد از:
نسلکش  8،جنایات عویه بشری  9،جنایات جنه  10،و تجاوز.

11

به موج ماده  29اساسنامه دیوان ،جنایات مذکور مشمو مرور زمان نخواهد شد .تعریف و
جزئیات جنایات و جرائ مذکور به ترتی در مواد  7 ،6و  8اساسنامه آمده است  .صتر نظتر از
ب ثهای حقوق درباره م دودی ها و موانع دیوان کیفری بین الموو  ،تأسیس و توسعه دیتوان
م تواند به عنوان ابزاری برای کنتر اقدامات ناتو در نظتام بتینالموتل باشتد .در همتین راستتا،
دیوان کیفری بینالموو در قضیه حموه ناتو به لیب خواستتار اطالعتات بیشتتر در متورد پتنج
حموه ناتو در لیب شده اس  .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،لتوییس مورنتو اوکتاممو ،دادستتان
دادگاه کیفری بینالموو اطالعات بیشتری را درباره برخ حمتالت ستازمان پیمتان آتالنتیتک
شمال (ناتو) و کشتهشدن غیرنظامیان در لیب خواستتار شتده است  .کمیستیون بتینالمووت
ت قیص درباره لیب در گزارش نهای خود که ماه مارس  2010منتشر شد ،به پنج حموهای کته
به کشتهشدن  60غیرنظام و زخم شدن  55نفر منجر شد ،اشاره کرده اس  .دادستان دیتوان
کیفری بینالموو در شورای امنی سازمان مول مت د اعالم کرده که دیتوان نتتایج کمیستیون
8. Genocide
9. Crimes Contre Humanité
10. Crimes de Guerre
11. Aggression
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ت قیص را بهخوب مورد توجه قرار داده اس  .لوییس مورنو اوکاممو در اینخصوص معتقد است
که روند قضای برای ارزیاب گستردگ مأموری ناتو در انجام عمویات در لیبت در مقایسته بتا
قطعنامه سازمان مول مت د وجود ندارد .با این حا دیوان درصدد کست اطالعتات بیشتتری را
درباره پنج حادره منجر به کشتهشدن غیرنظامیان در لیب از دول هتای عضتو نتاتو درخواست
کرده اس  .این اقدام دیوان کیفری بینالموو م تواند بهعنوان یک ابتزار حقتوق موفتص بترای
کنتر اقدامات فراقانون و قانون ناتو در نظام بینالمول به شمار آید؛ بنابراین با توجه به اینکته
اکثر قری به اتفاق دول های عضو ناتو به استثنای ایتاالت مت تده آمریکتا عضتو دیتوان کیفتری
بینالموو هستند ،این دیوان م تواند نقش نظارت بر اعما و اقدامات ناتو داشته باشد.
 .3-4نقش مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی
ضرورت حفظ نظ در جامعه بینالموو ایجاب م کند که دول ها و ستازمانهتای بتین المووت
مسئولی افعا و اعما خود را در نظام بینالمول بهعهده گیرند و هی دولت نم توانتد بتدون
قبو و رعای حقوق دول های دیهر از حقوق خود بهرهمند شود؛ ایتن امتر مفهتوم مستئولی
بینالموو دول ها و سازمانها بین الموو را در حقوق بینالموتل مت شناستاند .درواقتع ،منشتأ
مسئولی بینالموو دول و سازمانهای بین الموو  ،فعل و ترک فعو اس کته موجت نقتض
تعهدات بینالموو یا سب واردآمدن خسارت و ضرر و زیان به دیهر کشتورها مت شتود .قواعتد
حقوق بینالمول درخصوص مسئولی دول و سازمانها بین الموو به اوضتاع واحتوا و اصتول
مربوط م شود که طر لطمهدیده بر استاس آنهتا اجتازه مت یابتد خواستتار جبتران خستارت
واردشده گردد؛ بنابراین مسئولی دول ها و سازمانهای بین المووت بتر لتزوم رعایت تعهتدات
بینالموو منطبص با معیارهای معمو جامعه بینالموو استوار اس .
دول ها و سازمانهای بین المووت در صتورت عتدم انجتام تکتالیف بتینالمووت  ،مستئولی
بینالموو خواهند داش  .رویه دول ها و تصمیمات مراجتع قضتای بتینالمووت کته ریشته در
حقوق بینالمول دارد ،حاک از این اس که هر نوع رفتار دول و سازمانها بتینالمووت اعت از
فعل یا ترک فعل ناقض تکالیف بینالموو  ،برای آن دول  ،مسئولی بینالموو در پت خواهتد
داش  .این مسئولی  ،به صر تشکیل دول و سازمانهای بین الموو طبص ضوابط بتینالمووت
بهعنوان عضو جامعه بینالموو بهوجود م آید .مسئولی دول ها یک از اصو اساست حقتوق
بینالمول اس که از اصل حاکمی و برابری دول ها در نظام حقوق بینالمول نشئ م گیترد.
در سادهترین حال  ،مسئولی دول زمان ایجتاد مت شتود کته دولتت یتک عمتل متخوفانتهِ
بینالموو را عویه دولت دیهر مرتک شود؛ بنابراین ،مسئولی نهادی اس کته بتین دو دولت
استقرار م یابد (.)Prajendra, 2001-2002: 34
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ارج نهاده و قواعد و فنون آن بهتر شناسانده شود

و در راه توسعه و ت و نظام حقوق مسئولی بینالموو گام برداشته شود ،زمینه اجرای بهتتر
و مؤررتر مقررات حقوق بینالمول فراه م شود (ضیای بیهدل .)465 :1387 ،
کمیسیون حقوق بینالمول که تدوین و توسعه حقوق بینالمول را برعهده دارد؛ دو طتر را
درخصوص مسئولی بینالموو به تصوی رستاند .طتر نخست در ستا  2001در خصتوص
مسئولی بینالموو دول ها و طتر دوم در ستا  2011در خصتوص مستئولی بتینالمووت
سازمانهای بینالموو (عابدین و روزگاری ،)90 :1394 ،بهطور مثتا استتناد بته اصتل دفتاع
مشروع در اقدام ات ناتو حائز اهمی اس و اینکه ناتو فوسفه وجودی ختود را بنتا بته اصتل 51
منشور و دفاع مشروع بنا نهاده اس  ،توجه ویژه بته ایتن امتر بنتا بته طتر کمیستیون حقتوق
بینالمول در  2011به مسئولی سازمانهای بینالموو و اهتمام مفاد  21و  22ایتن طتر بته
دفاع مشروع و اقدامات متقابل ضروری م نماید که در روند ت قیص متورد بررست قترار گرفتته
اس  ،اما مقدمتاً الزم اس ذکر شود که دفتاع مشتروع وضتعیت است کته یتک تتابع حقتوق
بین المول ناچار شود در برابر حموه دولت دیهر از خود دفاع نماید و درواقع حق است کته بتر
اساس آن دول ها م توانند از خود در برابر حموه مسو انه با واکنش نظام فوری دفاع کنند.
منشور سازمان مول در ماده  ،51به اصل دفاع مشروع اشاره و اعالم م کند که« :در صتورت
حموه مسو انه عویه یک عضو مول مت د تا زمان که شورای امنی اقدامات الزم حفظ صتوح و
امنی بینالموو را به عمل آورد ،هی یک از مقررات این منشور بهحص ذات دفاع از خود؛ خواه
فردی یا دستهجمع لطمهای وارد نخواهد کرد» ).(UN,GA,17 July 2001: 10
ماده  21طر کمیسیون حقوق بینالمول در سا  2011درخصوص مسئولی سازمانهتای
بین الموو  ،به دفاع مشروع توجه دارد .ماده مزبور به دفاع مشروع بهعنتوان یکت از استتثناهای
توسل بهزور م پردازد .ماهی قانون اقدام دفاع مشروع در آن ماده بتهقترار زیتر تفستیر شتده
اس  ...« :واژه قانون بودن متضمن این اس که اقدام اتخاذشده با احترام بته منتع کوت توستل
بهزور در حقوق مخاصمات مسو انه و همچنین با توجه به دو شرط تناس و ضرورت اتخاذشده
که مقتضای ذات مفهوم دفاع مشروع هستند ،انجتام شتود .متاده  21صترفاً متنعکسکننتده آن
دسته از اصو اساس مربوط به دفاع مشروع اس که در فصل  5کاربرد دارند و مسائل مربتوط
به گستره و اعما این حص را به قواعد اولیه قابل اعما واگذاشته که در منشور بته آنهتا اشتاره
شده اس » (عابدین و روزگاری .)93-94 :1394 ،در این پژوهش مشخص م شود که از دهته
 1990اقتدامات نتاتو فراتتر از دفتتاع مشتروع و اساستنامه ایتن پیمتتان بتوده بتدون آنکته اصتتل
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مسئولی پذیری ناتو و کشورهای عضو در پرداخ غرام یا جو رضتای کشتور آستی دیتده
رعای شده باشد.
از طرف  ،ناتو از بدو تأسیس تاکنون مشمو ت والت گسترده مفهوم و مأموریت شده که
فراتر از اساسنامه یک سازمان دفاع جمع بوده اس  .نتاتو در رونتد ایتن مأموریت هتا مرتکت
تخوفات شده اس کته بتا توجته بته ت توالت بتینالمووت دهته  1990و عتدم تتدوین طتر
مسئولی پذیری سازمانهای بینالموو که توسط کمیسیون حقوق بینالموتل ،در ستا 2011
تصوی شد ،مورد نظارت و کنتر حقوق و پیامد ناش از اقدامات متخوفانِ خود قترار نهرفتته
اس .
بنابراین یک از راههای نظارت و کنتتر اقتدامات فراقتانون نتاتو ،توستعه نظتام مستئولی
بینالموو دول ها و سازمانهای بینالموو اس .

 .5تقویت و بازنگری سازوکارهای راهبردی حقوقی موجود
بررس ت والت و اقدامات ناتو در این ت قیص نشان داد که خأل سازوکار نظارت بینالموو بترای
حسن اجرای منشور و رعای اصو عدال و انصا توسط شورای امنی  ،یک از دالیل تخطت
ناتو از حدود مقررات بینالموو بوده اس  ،لذا در جه تقوی سازوکارهتا و نهادهتای حقتوق
موجود ،بازنهری در مقررات منشور مول مت د بهویژه اصال ستاختار و ترکیت شتورای امنیت
ضروری اس .

 .6بازنگری در منشور سازمان ملل متحد
منشور مول مت د که به عنوان قانون اساس جامعه بینالموو توق م شود ،در ستا  1945بتا
عضوی  52کشور توسط قدرتهای فاتح جنگ جهتان دوم بته تصتوی رستید و متعاقت آن
سازمان موتل مت تد و ارکتان آن تشتکیل و ستمس آنتاتوم و ستاختار ستازمان در کنفترانس
سانفرانسیسکو بازنهری شد .اما ت والت بیش از هفتاد سا گذشته نیاز بته بتازنهری را در ایتن
متن افزایش داده اس  .درواقع ،اگرچه امتروزه افتزایش تعتداد اعضتای ستازمان موتل حتاک از
جامعی آن بوده و از این زاویه باید به خت استعمار و ت قص اصتل حتص بتر تعیتین سرنوشت
بهعنوان نقطه مثب نهریس  ،ول ت والت بینالمووت از قبیتل جنتگ سترد ،نظتام دوقطبت ،
فروپاش شوروی ،ظهور تروریس بینالموو و سایر ت والت ،جامعی منشور را زیر سؤا بترده
اس .
امروزه برخال گذشته که دول ها دارای نقش کویدی و اساس در روابط بینالمول بودهاند،
افراد و سازمانهای بینالموو نقش زیادی پیدا کردهاند .همچنین نقتش ستازمانهتای فراموت
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مثل ناتو در نظام بینالموو افزایش یافته و با توجه به نفوذ سیاست و اقتصتادی در بستیاری از
کشورها مداخوه م کنند و باید ت

کنتر و نظام پاسخهوی در آیند.

همچنین در این چارچوب ،فقدان سازمان نظام مت د و جتامع در منشتور ستازمان موتل،
سازمانهای نظام منطقه ای نقش روزافزون در روابط بینالمول ایفا م کنند و ایتن موضتوع از
حد دول ها فراتر رفته اس  .از سوی دیهر ،تصمیمات شورای امنی درخصوص مسائل با توجه
به سازوکارهای دوران جنگ سرد که باید بر اساس  9رأی ازجموه  5رأی اعضای دائمت باشتد،
موج ضعف عموکرد شورای امنی شده؛ بنابراین منشور مول مت د از نظر ساختاری و متاهوی
نیاز به بازنهری اساس دارد و باید با توجه به ت والت اخیر و با توجه به عدال جهان و برابری
دول ها و احترام به نقش کشورهای ضعیف ،اصتالحات اساست صتورت گیترد .ایتن اصتالحات
م تواند تا حد زیادی بر هژمون سازمانهای فرامنطقهای از قبیل ناتو تأریر مهم بهذارد.

 .7اصالح و بازنگری در ساختار و ترکیب شورای امنیت
شورای امنی مطابص ماده  23منشور مول مت د از ترکی پنج عضو دائ یعن چتین  ،فرانسته ،
اتّ اد جماهیر شوروی (که فعالً روسیه جانشین آن شده اس ) ،بریتانیا و ایاالتمت ده آمریکتا و
ده عضو غیر دائ که توسط مجمع عموم برای یک دوره دوساله انتخاب م شوند ،تشکیلشتده
اس  .دول ها مسئولی اولیه حفظ صوح و امنی بین الموو را بر عهده شورای امنی نهاده انتد
و این امر در بند یک ماده  24منشور مول مت د بدین شر تصریح شده اس « :به منظور تأمین
اقدام سریع و متؤرر از طتر موتل مت تد ،اعضتای آن مستئولی اولیته حفتظ صتوح و امنیت
بین الموو را به شورای امنی واگذار نموده و موافق م کننتد کته شتورای امنیت در اجترای
وظایف که به موج این مسئولی برعهده دارد از طر آنها اقدام کند» .درواقع ،شورای امنی
به موج این بند مسئولی اولیة حفظ صوح و امنی بین الموو را از طر همه اعضای سازمان
برعهده دارد .در اجرای این وظیفه ،شورا بتر استاس تمهیتدات فصتل ششت بترای حتلوفصتل
مسالم آمیز اختالفات که ادامه آنها ممکن اس  ،حفظ صوح و امنی بتین المووت را بته خطتر
اندازد یا بهموج فصل هفت در مورد اعمال که تهدید عویه صوح ،نقص صوح و یا عمتل تجتاوز
م سوب م شوند ،تصمی م گیرد .عالوهبر آن ،بهموج بند  2متاده  24منشتور موتل مت تد،
شورای امنی در اجرای این وظایف طبتص مقاصتد و اصتو موتل مت تد (موضتوع متواد  1و 2
منشور) عمل م کند (مصفا و همکاران.)1366 ،
با این همه ،ت توالت اخیتر روابتط بتینالموتل رابت کترد کتارکرد هتای کته در کنفترانس
سانفرانسیسکو از شورای امنی

انتظار م رف و آنچه که در عمل شورای امنی

داد ،تفاوت زیادی دارد .این فاصوه بهواسطه انجام تفسیر موسع از صالحی

از خود نشتان

شتورا توستط ختود

 230ت و در مأموری های ناتو و ضرورت تقوی رژی نظارت در حقوق بینالمول...
این نهاد پدید آمده اس و به وضعیت انجامیده اس که گویا شورای امنیت بته هتی اصتل و
قاعدهای پایبند نیس و ن وه احراز وظیفه حفظ صتوح فتار از هرگونته م تدودیت تتابع اراده
شورا اس و قدر مسوت آنکه با تتوجه به موقعی قدرتهای بزر

در این شورا ،در عمتل اراده

شورا نیز تابع متغیترهای ختواهد بود که ب ث جتداگانه م طوبد (رضای پیشرباط و قریش ،
.)225-261 :1390
درواقع ،شورای امنی در پرتو تفاسیر خودسرانه با الهام از مفهوم حقوق بشتر ،بته تعبیتری
صالحی های جدیدی برای خود پیدا کرده و بهعنتوان دخالت هتای انستاندوستتانه و مستائل
جنای عویه بشری در مسائل و روابط بین کشورها مداخوه م کند .از اینرو ،اختیارات شتورای
با توجه به مقتضیات روز وسیع شده ،اما این صالحی ها یا منشور مول مت د همتاهنه

امنی

الزم ندارد که تجدیدنظر در این شورا امری اجتنابناپذیر اس .
از موضوعات که در ب ث ناتو به اصالحات در شورای امنی ارتباط مستتقی دارد ،افتزایش
اعضای شورای امنی

و پیوستن کشورهای تأریرگذار اقتصادی به این نهاد تصمی گیتری است .

اگرچه برخ معتقدند که افزایش اعضتای شتورای امنیت  ،ستب کتاهش قتدرت و کتارای آن
م شود و هر نهادی هرچقدر م دودتر باشد ،کتارای بیشتتر و متؤررتری خواهتد داشت  ،ولت
ساختار کنون ظرفی حقوق الزم برای مواجهه با ب رانهای بینالموو را ندارد.
موضوع دیهر در ب ث اصالحات شورای امنی

که اساس به نظر م آیتد؛ حتص وتتو است .

پیشنهادهای مختوف برای برداشتن یا حفظ حص وتو با اضافهکردن کشورهای جدید با حص وتتو
وجود دارد .ول نکته مسو اینکه کشورهای فعو دارای حص وتو در مورد مسائل حقتوق بشتر و
جنای

عویه بشری

باید از استفاده از این حص (حص وتو) خودداری کنند و مداخوه ذیل عنتوان

بشردوستانه م دود شود.
یک دیهر از مسائل مه و کویدی برای اصال ساختار شورای امنی  ،مسئوه صتدور مجتوز
توسل بهزور اس  .این موضوع که با رسال های ناتو ارتباط مستقی دارد؛ چراکه شورای امنیت
به ل ا در اختیارنداشتن نیروی نظام الزم ،در دورههای اخیر بهکرات بته نتاتو متوستل شتده
اس .
صدور مجوز توسل به زور به ناتو به این صورت توجیه شده که در طو جنگ سرد ،تأکید بر
تهدید کمونیس ناش از مرکز و شرق اروپا بود .هنهام که پیمان ورشو از بین رفت  ،بتهتتدریج
اعضای ناتو بر نقش نیروی مداخوه بشردوستانه تأیید کردهاند .پس از حمالت  11سمتامبر ستا
 ،2001اولوی را در مبارزه با تروریس در رسال های آن تعریف کردند؛ اگرچه تاریخ ناتو نشتان
م دهد که این سازمان هی عالقهای به گسترش ارزشهای حفاظ دموکراتیک ،حقتوق بشتر،
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آزادی و حاکمی ت قتتانون نتتدارد و بیشتتتر در رابطتته بتتا حفاظ ت از منتتافع اقتصتتادی و منتتافع
ژئواستراتژیک خود اقدام به مداخوه نظام در دیهر نقاط م کند .درواقع پس از جنگ سرد ،ناتو
بهعنوان یک سمر نظام برای حفظ و گسترش منافع اقتصادی کشورهای عضو توق گردید.
ازاین رو ،ساختار کنون و فعو شورای امنی سازمان مول مت د ،ظرفی حقوق الزم برای
مقابوه با ب رانهای منطقه و جهان را ندارد و اصال در این شورا مت توانتد گتام مهمت بترای
کنتر و نظارت بیشتر بر سازمانهای منطقهای نظام و غیرنظام باشد.

فرجام
در حقوق بینالمول عالوه بر دول ها ،سازمانهای بینالموو نیز بهعنوان تابعان حقوق بینالمول
دارای حقوق و تکالیف متعددی هستند .ناتو نیز بهعنوان یک سازمان بینالموو دارای شخصی
حقوق بینالموو بوده ،درنتیجه عالوهبر حقوق از تکالیف نیز برخوردار اس و چنانچه مقررات
بینالموو بر ارر اقدامات ناتو نقض شود ،مسئولی بینالموو آن را به دنبتا مت آورد .در ایتن
راستا ،اقدامات فرامرزی ناتو بهخصوص راجع به حموه نظام به یوگسالوی سابص ،مسئولی ناتو
بهطور مستقی بوده که بر طبص حقوق مسئولی بینالموو بهعنوان یتک ستازمان بتینالمووت
مسئو بوده و باید از عهده خسارات نیز برآید .همچنین دولت هتای عضتو نتاتو نیتز بته دلیتل
عموکرد آن سازمان از مسئولی انفرادی برخوردار م باشند و چنانچه اعما مأموران ناتو دارای
وصف جنای بینالموو باشد ،مسئولی کیفری شخص آنها نیز در حقتوق بتینالموتل مطتر
م شود .در این راستا ،برای تعیین میزان مسئولی بینالموو ناتو در مخاصمات بینالموو الزم
اس

مبان مسئولی

بینالموو دول ها و بهتبع آن سازمانهای بینالموو مورد بررست قترار

گیرد .اگرچه معموالً در حقوق بینالمول عموم  ،مسئولی بینالموو متوجه دول هاس  ،ولت
از آنجا که سازمانهای بینالموو از قبیل ناتو نیز متشکل از دول هتا مت باشتند ،لتذا مباحتث
مسئولی بینالموو شامل اینگونه سازمانهای بینالموو نیز مت شتود .عتالوهبتر آن ،منشتور
سازمان مول در ماده  51به اصل دفاع مشروع پرداخته است و بتا تفستیر مضتیص از ایتن متاده
نم توان بسیاری از اقدامات فرامرزی ناتو را بهعنوان دفاع مشروع توجیه کترد .بتا ایتنحتا  ،در
بررس ت والت و مأموری های ناتو در انطباق فعالی ناتو با حقوق بینالموو مالحظه م شتود
که این سازمان فراتر از اهدا اولیه خود موجبات نقض حقوق بینالمول را فراه آورده اس .
از طرف دیهر ،ساختار فعو سازمان مول مت د و شورای امنی ظرفی حقوق الزم بترای
مجازات مرتکبان جرائ بینالموو و متخوفان حقوق بینالمول در سطح نتاتو را نتدارد .ازایتنرو
اصال منشور و ساختار سازمان مول مت د م تواند یک از راهکارهای مهت در ایتن زمینته بته
شمار آید.
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ایران ازجموه کشورهای اس که به ل ا ژئوپویتیک ،ایدئولوژی ،انترژی و فنّتاوری هت در
م اصره ناتو و ه در معرض تعرضات ناتو اس  .کما اینکه ظر سا های گذشته بهطتور مکترر
در اجالس های متعدد ناتو و سران کشورهای صنعت جهان و نشس های امنیت متونیخ متورد
توصیه ،تذکر و نقد قرار گرفته اس  .در بیانیه پایان اجتالس ستران نتاتو متور  8و  9جتوالی
 2016در ورشو لهستان نیز دربند  ،68ناتو ضمن استقبا از توافص برجام بین ایران و گروه 3+3
و روند اجرای آن ،از ایران خواسته اس که با آژانس بینالموو انرژی هستهای همکاری داشتته
باشد .در این بند از توسعه برنامه موشکهای بالستیک ایران و استتمرار آزمتایشهتای موشتک
ایران ابراز نهران شده و آن را مغایر با قطعنامه شماره  2231شتورای امنیت دانستته است  .از
طرف چش انداز آینده امنی در منطقه خاورمیانته و تغییتر معتادالت قتدرت و مرزبنتدیهتای
جدید بووکهای قدرت و ائتال های نظام  ،بیانهر بروز ب رانها و کشمکشهای پنهان و آشکار
ناتو و قدرتهای عضو و همسو با اهدا ناتو خواهد بود کته مت توانتد خستارات جبترانناپتذیر
موجود در منطقه را گسترش داده و پیامدهای خسارتباری را به دنبا داشته باشد .بته همتین
منظور تمرکز و گسترش تفکر تقوی سازوکارهای ب طتر حقتوق و متعتاد ستازی عموکترد
نهادها و سازمانهای بینالموو  ،بته ویتژه شتورای امنیت و همچنتین راهکارهتای بازدارنتدگ
مداخالت و تخوفات ناتو در هر شرایط در جه پیشهیری از مخاطرات عویته امنیت و منتافع
مو جمهوری اسالم ایران و مو های منطقه خواهد بود.
همچنین برای تغییر رفتار ناتو م تتوان از راه اعتالم م کومیت هتای بتینالمووت و اعمتا
فشارهای سیاس از سوی دیهر دول ها یا سازمان های غیردولت مدافع حقوق بشتر در ستطو
مو و بین الموو بهره جس  .با گسترش فعالی های سازمان های مردم و با افزایش روزافتزون
شمار طرفداران و داوطوبان حقوق بشر و مخالفان جنگ و مخاصمات بینالموو  ،به نظر م رسد
که دول ها و سازمانهای بین الموو به خصوص ناتو در سوءاستفاده از امکانات سیاس  ،صنعت ،
عوم و فن خود با مشکالت بیشتری مواجه باشند؛ چراکه دائماً از سوی ایتن ستازمان و دیهتر
سازمانهای مشابه ،با مخالف

جدی مواجه خواهند شد .لذا ما رفتهرفته شاهد این خواهی شتد

که خواس ها و نظرات افراد و جامعه مدن در قال اینگونه سازمان ها بر قدرت عمتوم چیتره
شود و این دول ها باشند که سع کنند تصتمیمات ختود را در جهت بترآورده کتردن نظترات
عموم مردم اتخاذ

کنند.

بنابر یافتههای این مقاله عمدهترین پیشنهادهای راهبردی در چش انداز آینده تعامل حقوق
بین المول م ور ایران در قبا ناتو را م توان با نهرش هدفمند به مالحظات راهبتردی ذیتل در
حوزه سیاس گذاری ایران در قبا ناتو مورد توجه قرار داد:
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 -1کتتنش پویتتاتر دستتتهاه دیموماس ت در ارتبتتاط بتتا رونتتد (در حتتا شتتکلگیتتری) اصتتل
مسئولی پذیری دول ها و سازمانهای بینالموو  ،بهویژه ناتو در دهه آت .
 -2فعالی منسج تر و هدفمند کشور با مجموعه نخبهان و صاحبنظران حقوق بتینالموتل
در جه تأریرگذاری نهرش بازدارنتدگ متداخالت و تهدیتدات ختال حقتوق بتینالموتل
سازمانها و نهادهای بینالموو .
 -3اهتمام بیشتر بته حقتوق بتین الموتل و تقویت

حقتوق کارشناستان و نماینتدگ هتای

جمهوری اسالم ایران نزد سازمانها و نهادهای حقوق بینالموو .
 -4تخصیص اعتبار و اهتمام بیشتر به مراکز ت قیق و پژوهشت و آمتوزش پژوهشتهران و
اساتید حقوق بینالمول بهمنظور آموزش و ظرفیت ستازی حقتوق و تأریرگتذاری بتر رونتد
ت والت حقوق بینالمول در جه قانونمندترشدن مناسبات بینالموو .
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