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 چکیده
 برانگیزتـرین  چـالش  دربـارة  را سـؤاالتی  همواره بشردوستانه ۀمداخل موضوع
 هـواداران  .کنـد  مـی  مطـرح  کشورها خارجی سیاست حوزة در اخالقی بحث
 شـرایط  تحـت  را مداخلـه  ،الملـل  بـین  روابـط  حوزة در سیاسی تفکر نوع هر

 مداخلـۀ  عنـوان   بـه  گروهی را آنچه دیگر طرف از اما کنند می توجیه خاصی
 عـدم  اصـل  درواقـع  .خواننـد  مـی  ناعادالنه شدت به دیگران نند،بی می عادالنه
 هـا  دولـت  کـه  هنگامی اما است آمره قاعدة یک المللی بین جامعۀ در مداخله
 داخلـی  جنـگ  جریـان  در یـا  کننـد  می نقض را خود شهروندان بشر حقوق
 را حاکمیت اصل آیا شود، می حاکم مرج و هرج و نابسامانی و کنند می سقوط

 در کـه  است یسؤال این دانست؟ مجاز را نظامی مداخلۀ و گرفت نادیده ایدب
 مقالـه  ایـن  .شـود  می بررسی الملل بین روابط هاي نظریه دیدگاه از مقاله این
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 روابـط  هـاي  نظریـه  عمـدة 
 اخـتالف  ازآنجاکـه  و کنـد 

 کـرد،  بیـان  دقیـق  طـور 

 جامعۀ مداخله، عدم اصل

عمـدة  هـاي  دیـدگاه  و اصـلی  هـاي  رویه تا است درصدد
کنـد  بررسی بشردوستانه مداخلۀ مورد در را الملل بین
طـور  بـه  تـوان  نمـی  را نظریـه   هـر  آوایـی  نـاهم  و جزئی
 .هستند کلی بیشتر مقاله این در ها بندي طبقه

اصل حاکمیت، ه،دوستانبشر مداخلۀ :کلیدي هاي واژه
  .الملل بین روابط هاي نظریه ی،الملل بین
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 اصـول  اساس بر که است ی
 جامعــۀ .اسـت  شـده  سـازماندهی 
 متعهـد  بشـر  حقـوق  رهنـگ 

 کـرد،  تلقـی  قـانونی   غیـر  را 
 :1383 بالمـی،  و ویلـر ( دارد
 اما شد، می تلقی مشروع  غیر

 .شـد  پدیـدار  زمینـه  این در 
 گرفـت  تنشـأ  جهـان  در متقابل
 و سـاختاري  ایـدئولوژیکی،  

ــوم از متعــددي ــۀ مفه  مداخل
 عنـوان  تحـت  خـود  مقالۀ در
 :کنـد  مـی  تعریـف  گونـه  این 
 از استفاده شامل و گیرد می انجام

 آن هـدف  کـه  اسـت  آن مقامـات 
 ,Roberts( اسـت  هدف دولت

 را آن »بشردوسـتانه  مداخلـۀ  
 یـا  دولـت  یـک  توسط دولت

 در بشـر  حقوق فاحش نقض
 جنایـات  آن داخل در که کشور

  

  مقدمه
یالملل بین جامعۀ آزمایش ترین سخت بشردوستانه، مداخلۀ

سـازماندهی  زور از اسـتفاده  عـدم  و مداخلـه  عـدم  حاکمیـت، 
رهنـگ ف به نسبت دوم جهانی جنگ از بعد دنیاي در یالملل بین

 ها انسان حقوق به تجاوز و شکنجه کشی، نسل و گردید
دارد تعـارض  مداخله عدم و حاکمیت اصول با که وضعیتی

غیر اقدامی سرد جنگ طول در بشردوستانه مداخلۀ ).1056
 نظري هاي دیدگاه در مهمی تغییرات 1990 دهۀ اوایل از

متقابل وابستگی و طاتارتبا افزایش از حدودي تا امر این
 تغییـرات  از ناشی سرد جنگ از پس تحوالت پی در که

  .یافت تکامل ارتباطاتی
ــط نظــري حــوزة در ــین رواب ــل، ب ــاریف المل متعــددي تع

در رابرتس .اي  راستا، این در .است شده ارائه بشردوستانه
 را بشردوستانه مداخلۀ مفهوم »بشردوستانه مداخلۀ حق«

انجام دولت چند یا دولت یک توسط که آمیزي قهر اقدام
مقامـات  رضـایت  نوبـد  دیگر کشوري در مسلح يهانیرو

دولت نساکنا میان در گسترده کشتار و یبتمص از جلوگیري
مداخلـۀ  مناظرة« عنوان تحت اي مقاله در نیز هولزگرفه ).5 :2002
دولت مرزهاي از فراتر زور از استفاده :کند می تعریف چنین

نقض به دادن پایان یا جلوگیري هدف با ها دولت از گروهی
کشور آن دولت از اجازه بدون دیگر، وريکش ساکنین میان



 خـود  مقالۀ در نیز بروانلی طور
 مداخلـۀ  بشردوسـتانه،  مداخلـۀ 
 فـاحش  نقـض  بـه  دادن پایـان 

 ,Brownlie( شـود  مـی  انجـام 

 تعـاریف  هماننـد  الملـل  بـین 
 اقـدامات  از جلوگیري نآ هدف
 از ناشـی  چـالش  راسـتا،  ایـن 
 بایـد  اي مداخله چنین آیا که
 اصـل  که است حالی در این
 بشـر  حقوق ها دولت که زمانی

 و کننـد  مـی  سـقوط  داخلـی  
 و گرفـت  نادیـده  بایـد  را حاکمیـت 
 دیـدگاه  از مقالـه  ایـن  در کـه 

 مـا  بـه  الملـل  بین روابط هاي
 نظریـه  هنجـاري،  لحـاظ  بـه 

 عقایـد  ساسـا  بـر  مشـاهده  
 در نظریـه  مـورد  در رویکـرد 

 شـده  کشـیده  چـالش  بـه  واکنشی
 نـدارد  وجـود  خود خودي 
 معرفـی  را خـود  اي نظریـه  هـر 

 پنهـان  دیـدگاه  و کنیم بررسی
 مقالـه  ایـن  در کـه  اي نظـري 

  بـه  مـوارد  اکثریـت  در و نیسـتند 
 معرفـی  جهـانی  امـور  فهـم  

 ؛هسـتند  کارانه محافظه و ایدئولوژیک
                                                                
1. Robert Cox 

طور همین ).Holzgrefe, 2005: 18( افتد می اتفاق سرکوب و
مداخلـۀ  کـه  اسـت  معتقد »بشردوستانه مداخلۀ« عنوان تحت
پایـان  هـدف  با که است دولت یک داخلی امور در آمیز قهر

انجـام  بشـر  افراد عذاب و مصیبت از جلوگیري یا بشر حقوق
بـین  روابط حوزة در شده ارائه تعاریف درواقع ).217 :1974

هدف که خوانند می اقدامی را بشردوستانه مداخلۀ گانه، سه
ایـن  در .اسـت  کشورش مردم علیه دولت یک جنایتکارانۀ

که است این موجود تعاریف اساس بر بشردوستانه مداخلۀ
این .نه یا گردد مستثنا زور به توسل ممنوعیت کلی لاص از

زمانی اما است قاعده یک یالملل بین جامعۀ در مداخله عدم
 جنـگ  جریـان  در یا و کنند می نقض را خود شهروندان
حاکمیـت  اصـل  آیا شود، می حاکم مرج و هرج و نابسامانی
کـه  اسـت  یسـؤال  ایـن  دانسـت؟  مجـاز  را نظامی مداخلۀ
  .شود می بررسی الملل بین روابط هاي نظریه

هاي نظریه دیدگاه از بشردوستانه مداخلۀ مفهوم بررسی
بـه  .باشیم داشته موضوع این از بهتري فهم تا کند می کمک
 و تحقیـق  بـراي  سیاسی خنثی ابزار یک از است عبارت
رویکـرد  ایـن  که کرد اشاره باید این وجود با .مشخص اساسی
واکنشی هاي نظریه دیدگاه از جدي طور به اخیر هاي سال
 به نظریه عنوان  به چیزي 1کاکس رابرت گفتۀ طبق .است
هـر  اگر پس .باشد شده رها مکان از هم و زمان از هم که
بررسی ایدئولوژي عنوان  به را آن که است مهم بسیار کند، می
نظـري  هـاي  دیدگاه هرچند ).Cox, 1996: 87( کنیم آشکار را آن

نیسـتند  ایدئولوژیک مارکسیسم، استثناي به اند شده بررسی
 بـراي  ارزش از فـارغ  آکادمیـک  چهـارچوب  یک عنوان
ایدئولوژیک ضمنی شکلی به نیز آنها گفت نتوا می اند، شده
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 پاسـخ  بـراي  مقاله، این .موجودند
 از الملـل  بین روابط هاي نظریه

ــی،  ــان انگلیس ــی جه  و وطن

 را یالمللـ  بـین  امـور  کـه  است
 مـا  کـه  درحالی .هستند خود 

 ایـن  شناسـیم  مـی  گرایـی  واقع
 ایـن  رغـم  بـه  .شـود  مـی  شامل

 مداخلـۀ  هنجـار  بـا  طـورکلی 
 کـه  کننـد  مـی  اسـتدالل  گرایان

 در مداخلـه  به بشر حقوق نقض
 رفتـار  بـر  اي عمـده  تـأثیر  نیز

 از یکـی  عنـوان   بـه  کالسـیک 
 بر که است بشر سرشت مورد

 شـوند،  می داده سوق زشت 
 ایـن  در .دهـد  مـی  تشـکیل  را

 از اخـالق  جـدایی  به معتقد
 روابـط  حـوزة  در سیاسـی  هـاي 

 2طبیعـی  وضـعیتی  در را الملـل 
 یعنـی  ).77-78 :1386 مشـیرزاده، 
 بنـابراین،  ؛نـدارد  وجـود  نظم

 سـر  بـه  نگرانـی  و تنش بر 
  .جهانی طلبی عدالت

                                                                
1. Alex Bellamy  
3. La Loi de la Jungle  

موجودند وضع حفظ براي و بزرگ هاي قدرت نفع به یعنی
نظریه دیدگاه از را بشردوستانه مداخلۀ مقاله، اصلی سؤال به

ــه ــع جمل ــی، واق ــ گرای ــم، م،لیبرالیس ــب مارکسیس  مکت
   .کند می بررسی پساساختارگرایی

  گرایی واقع .1
است سرد جنگ دوران مسلط نظري سنت یک گرایی واقع
 منافع دنبال به که داند می هایی دولت میان قدرت ةمبارز
واقع عمدة اصول عنوان  به را خودیاري و بقا گرایی، دولت
شامل را متعددي اشکال و دارد طوالنی تاریخ نظري، سنت
طـورکلی  بـه  گرایـی  واقـع  سنت است معتقد 1بالمی آلکس تنوع،

گرایان واقع ).Bellamy, 2003: 3-21( است مخالف بشردوستانه
نقض موارد قبیل از القیاخ هاي نگرانی اساس بر ها دولت

نیز یالملل بین نهادهاي و آورند نمی روي دیگر کشورهاي
کالسـیک  گرایـی  واقـع  ).Mearsheimer, 1994: 5-49( ندارند دولت
مورد در بدبینانه دیدگاه یک به معتقد گرایی واقع هاي شاخه
 کارهاي به خودخواهانه امیال به توجه با افراد آن، اساس

را گرایان واقع مۀه تقریباً فلسفی بنیان حدي تا بینش این
معتقد ماکیاولی جمله از خود اسالف مانند هابز توماس راستا،

هـاي  گیري تصمیم در اخالق براي جایی و است سیاست
الملـل  بـین  روابـط  هابز که  اي گونه  به نیست قائل الملل بین
مشـیرزاده، ( است حاکم 3جنگل قانون آن در که کرد می تلقی
نظم برقراري براي قدرتمندي اقتدار هیچ یالملل بین نظام در

 مبتنی همیشگی وضعیت و 4امنیتی تنگناي یک در دولت
عدالت نه کند، می تعیین را آنها رفتار وضعیت، این و برد می

                         
 2. State Of Nature 

 4. Security Dilemma 



 جاي به یالملل بین ساختار تأثیر
 شـود  مـی  باعث آنارشی که معتقدند
 کـردن  دنبـال  از را آنهـا  کـه  
)Waltz, 1991: 29.(  ازآنجاکـه 
 ارايد الملـل  بـین  سیاست پس

 راه در تـالش  :ها ملت میان سیاست
 چهـارچوب  در ملـی  منـافع  

 عامـل  نخستین تاریخی، لحاظ
 در قـدرت  سیاست که است 

 قـدرت  منازعۀ .است اجتناب
 منـافع  تمـام  و شوند می قلمداد

 توانـد  مـی  اخـالق  و حقـوق 
 کـه  باشـد  چنـان  الملـل  بـین 
 احساسـی  چنـین  نبود در .دارند
 و کننـد  مـی  رفتـار  اخالقـی  

 بنـابراین،  ؛بـود  خواهـد  شـان 
 را ها دولت برند می سر به رنج
   .باشد مطرح آنها

 اقـدامات  بـراي  توانـد  نمـی  
 در را اخـالق  تنهـا  نـه  گرایان
 کننـد  مـی  رد الملـل  بـین  روابط

 مداخلـۀ  بـراي  را آشـکاري  پیامـدهاي 
 جهـانی  ارزش یک اخالق که
 بایـد  دارانسیاسـتم  دهـد  می 

Rosenthal, 1995: 17(. ایـن  در 
                                                                
1. H. j. Morgenthau 

تأثیر بر گرایان نوواقع کالسیک، گرایان واقع برخالف
معتقدند و کنند می تأکید ها دولت رفتار بر انسان سرشت
 رویکـردي  کنند، اتخاذ خودخواهانه رویکردي ها دولت
( دارد بـازمی  بشردوسـتانه  مداخلۀ مانند دوستانه نوع اقدام

پس است تغییر قابل غیر الملل، بین نظام آنارشیک ساختار
  .بود خواهد پذیرتکرار و منظم دائمی، ماهیتی

سیاست« خود مشهور تابک در 1مورگنتا جی هانس
 اساس بر ها دولت رفتار که است معتقد »صلح و قدرت
لحاظ به قدرت ).6 :1374 مورگنتا،( شود می هدایت قدرت
 مدعی گرایی واقع .است بوده دولت اقدام دهندة سازمان

اجتناب قابل  غیر امر یک )ها دولت حاکمیت( وستفالیایی ورةد
قلمداد اعلی سیاست جزء یکسان طور به بقا براي منازعه و

حقـوق  کـه  معتقدند گرایان واقع .است ادنی سیاست جزء دیگر
بـین  نظـام  ماهیـت  کـه  بگذارد تأثیر ها دولت رفتار بر زمانی
دارند تعلق تري بزرگ جامعۀ به که کنند احساس ها دولت

 نـه  و اسـتراتژیکی  اهداف اساس بر ها دولت جامعه، در
شـان امنیت از حمایت و ملی منافع زایشاف آنها هدف همواره
رنج و درد در مرزها از خارج در که افرادي دربارة ینگران
آنها ملی منافع اینکه مگر کرد، نخواهد کاري انجام به وادار

 اخـالق  جهـانی  اصـول  که کند می استدالل مورگنتا
گرایان واقعنو که است حالی در این .شود برده کار به ها دولت
روابط در مهم عامل یک عنوان  به را آن بلکه گیرند نمی نظر

)Donnelly, 2002: 107.( پیامـدهاي  اخالقیـات  انکـار  این
که است معتقد رئالیسم .داشت خواهد پی در بشردوستانه

می نشان عادالنه، جنگ سنت که طور همان .نیست مطلق یا
17( بگیرنـد  پـیش  در را محور وضعیت و موردي رویکرد
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 اخالقـی  کـدهاي  نـه  و حـاکم 
 بـراي  پوششـی  عنوان  به زیادي

 تعجبـی   هـیچ  جـاي  گرایـان 
 حقـوق  از حمایت بر بیشتري

 و هـا  حاکمیـت  برابـري  اصول
 مالحظات اساس بر را ها دولت
 از کشـورها  اعتبـار  میـزان  ایـن، 

 هـا  دولـت  حاکمیت، وستفالیایی
 حاکمیـت  .اسـت  حاکم قدرت

 مشـهور  جملـۀ  در 1کراسـنر  
  ).Krasner, 1999: 41( »است 

 بـه  را نظـم  ضـرورتاً  بشردوستانه
 پایـۀ  بـر  بلکـه  نیسـت  استراتژیک

Kissinger,.( مداخلـۀ  اسـاس،  این بر 
 رنجـش  باعـث  ناپذیري اجتناب
 و شـد  خواهـد  هسـتند  موجـود 

 هـاي  دولـت  رضـایت  عدم واسطۀ
 زمـان  مدت اگر داخلی هاي 

 طبیعـی  نظـم  و شـد  خواهـد 
 افـزایش  نیـز  جنـگ  سازي صلح

 عنـوان   بـه  گرایـان  واقـع  دیـدگاه 
 باعـث  مداخلـه  ایـن  دیـدگاه، 

 ،)Mandelbaum, 2003: 2-8( است

                                                                
1. Stephen Krasner  
3. Henry Kissinger  

حـاکم  ضروریات اساس بر باید یالملل بین موضوعات راستا
زیادي ةانداز تا اخالقی هاي لفاظی .شوند رسیدگی انتزاعی
گرایـان  واقع براي رو، ازاین ؛شوند می گرفته کار به دیگر اهداف
بیشتري تأکید امروز غربی، هاي دولت قدرتمندترین که نیست
   .باشند داشته بشردوستانه مداخلۀ و بشر

اصول به بزرگی کمک نظم، مورد در گراها واقع نگرانی
دولت عمل حوزة آنها که چند هر .است کرده آنها مصونیت

ایـن،  وجـود  با اند، کرده محدود عدالت و حقوق از ذهنی
وستفالیایی دوران سراسر در و گیرد می سرچشمه قدرت توزیع

قدرت توزیع کنندة منعکس که برخوردارند حقوقی میزان از
کراسـنر  استفان که طور همان و گیرد نمی قرار احترام مورد اغلب
 شده سازماندهی 2ریاکاري یک حاکمیت« :گوید می خود

بشردوستانه مداخلۀ است معتقد 3کیسنجر دیگر، طرف از 
استراتژیک رانینگ اساس بر عملی چنین زیرا زد، خواهد هم

Kissinger, 1992: 5( است گرفته شکل ذهنی اخالقی داوري

اجتناب طور به که آورد می وجود هب را وضعیتی بشردوستانه
موجـود  یتوضـع  دار طـرف  کـه  یالمللـ  بین جامعۀ اکثریت
واسطۀ هب کننده مداخله گروه براي منفی اي نتیجه درنهایت

 جنگ ،گرایان واقع گفتۀ به .داشت خواهد همراه به یگرد
خواهـد  منجـر  قدرتمند گروه پیروزي به کند پیدا ادامه طوالنی
صلح توانایی و شود می حفظ قدرت اختالفات از برگرفته
دیـدگاه  از کـوزوو  در نـاتو  مداخلۀ بنابراین، ؛یافت خواهد

دیـدگاه،  ایـن  از زیـرا  ؛گرفت قرار انتقاد مورد »کامل شکست«
است آزرده نیز را چین و روسیه و شده بالکان در ثباتی بی

                         
 2. Hypocrisy 



 اشـاره  با 1اشمیت کارل .است
 بـه  توجـه  بـا  عادالنه هاي جنگ
 کنـد  مـی  استدالل اشمیت .کند
 اهـداف  وسـیلۀ  بـه  ضـرورتاً  

 و عادالنـه  هـاي  جنگ است
 منجـر  اخالقی، هاي انگیزه و

 اصـول  و است قائل تمایز المللی
 بـه  تمایـل  رغـم  بـه  نظریـه  ایـن 
 دارد اخالقی وظیفۀ دولت که

Wight, 1966: (در بنـابراین،  ؛ 
 بـراي  خـوب  زنـدگی  کـردن 

 کننـده  مداخلـه  دولـت  کـه  این
   .اندازد خطر به را خود

 را حقیقـت  یـن ا هـا  لیبـرال  .
 امـا  کننـد،  می رقابت آن خاطر

 باعـث  همـین  و دارنـد  زیـادي 
 یالمللـ  بـین  چـه  و داخلـی  
 بـه  نسـبت  همکـاري  ذاتی ترجیح

 هـاي  ویژگی در ها دولت آنکه
   .بپذیرند
 مشـخص  پیشـرفت  توسط بشري

 دموکراسـی  سـت، گذرا و دائمـی 
 آنکـه  دلیـل  به عالوه، به .کند

                                                                
1. Karl Schmitt  

است شده مطرح دوباره سوریه بحران در امروز که شرایطی
جنگ از »سیاسی تحول مفهوم« کتاب در جنگ نوع دو به

کند می انتقاد قدرت سیاست و استراتژیک اهداف اولویت
 افتنـد  مـی  اتفـاق  سیاسی اهداف براي که هایی جنگ که

است معتقد وي .شوند می محدود عمده، بازیگران استراتژیک
و طلبانه توسعه ذاتاً اهداف دلیل به بشردوستانه هاي جنگ

 ).Schmith, 1996: 36( شد خواهند عیار تمام جنگ به
المللی بین و داخلی سیاست بین همچنین گرایی واقع
ایـن  .کنـد  مـی  پیشـنهاد  الملـل  بـین  روابط در را متفاوتی

که معنی این به است ريهنجا بعد یک داراي پوزیتویسم،
128 ( دهـد  اولویـت  خـود  شـهروندان  سعادت به باید و

کـردن  فـراهم  جهـت  بشردوسـتانه  مداخلۀ ،گرایی واقع نظریۀ
این ویژه به هاست دولت اصلی وظیفۀ از انحراف دیگران،

خود امنیت اقدامی چنین با و باشد نداشته آن در نفعی هیچ

  لیبرالیسم .2
.دارد بینانـه  خوش دیدگاهی بشر ذات به نسبت یسملیبرال
خاطر به و بوده خود منافع دنبال به اشخاص که دارند قبول

زیـادي  ركمشـت  منـافع  افـراد  که دارند عقیده دیگر طرف از
 عرصـۀ  در چـه  اجتماعی همکاري و جامعه به شانتعهد
ترجیح این .)142 :1385 سورنسون، و جکسون( شود می

آنکه شرط به شود منتقل الملل بین حوزة به تواند می منازعه
بپذیرند را همکاري مزیت و باشند شریک هم با مشخصی

بشري جامعۀ تکامل ازآنجاکه است معتقد لیبرالیسم 
دائمـی   غیـر  سیسـتم  یـک  یالمللـ  بین سیستم پس شود می
کند می پیدا ارتقا زندگی کیفیت و یابد می گسترش تدریج به
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 خـود  اولویـت  در را صـلح  
 ایـن  .شد خواهند غیرممکن 

 جنـگ  وارد یکـدیگر  بـا  لیبـرال 
 لیبـرال  هـاي  ارزش گسـترش 

  .است داشته
 گرایـی  شـک « عنـوان  تحـت 

 روبط حوزة در اخالق به لیبرالی
 بـر  آنهـا  سیاستمداران و ها ملت

Cohen, 1984: 299-346.(  کـوهن 
 هـا  دولـت  کـه  کنـد  می استدالل

 دولـت  اگرچه .باشند نگران 
 معتقدند ها لیبرالیست اما شود،
 ایـن  یالمللـ  بین لحاظ به .شود
 ظهـور  .شـود  مـی  تلقـی  هـا  دولت
 هـا  دولـت  کـه  را سـاختگی  
 تـا  تنهـا  را هـا  دولت اقتدار قلمرو

 عمـومی  اقدامات انجام مشروعیت
 بـراي  آشکاري میلی بی راستا،
 مسـتحق  بـودن  دولـت  فضـیلت 

 .است مشروط امر
 غیـر  و عادالنـه  هـاي  جنـگ 

 دلیـل  بـه  هـا  دولـت  کـردن  رفتـار 
 والـزر  ).Walzer, 2006: 21( کنـد 

 کـه  صـورتی  بـه  برگردانـد  الملـل 
 جملـۀ  این به و بیاورند بهانه

                                                                
1. Democratic Peace Theory  
3. Michael walzer  

 مردم، منتخب افراد رهبري تحت دموکراتیک هاي دولت
 ها جنگ درنتیجه و باشند تجاوزگر که است بعید دارند،
لیبـرال  هاي دولت که است 1دموکراتیک صلح نظریۀ اساس
گسـترش  دیـدن  بـراي  رغبت این ).350 :1384 قوام،( شوند نمی

داشته بشردوستانه مداخلۀ بر آشکاري پیامدهاي غرب توسط
تحـت  اي مقاله رد 2کوهن مارشال دیدگاه رسد می نظر هب 

لیبرالی رویکرد یک از اي نمونه »الملل بین روابط و اخالقی
ملت رفتار داوري« از مقاله این در او زیرا .است الملل بین

346( کنـد  مـی  حمایـت  »اخالقـی  اسـتانداردهاي  اسـاس 

استدالل دهد می هشدار افراطی گرایی اخالق علیه که درحالی
 دیگر کشورهاي مردم اسفناك وضعیت دربارة تا موظفند

شود، می مالحظه فردي آزادي ضروري ضامن یک عنوان  به
شود محدود افراد خصوصی حوزة در دولت نفوذ باید که

دولت بر فردي حقوق و قوانین ترجیح عنوان  به رویکرد
 تصـور  این یالملل بین موضوع یک عنوان  به بشر حقوق

قلمرو و دکش می چالش به ،هستند یالملل بین موضوعات
مشروعیت و شایستگی ها، دولت آن مردم که پذیرد می جایی

راستا، این در .اند کرده واگذار آنها به خود از نمایندگی به را
فضـیلت  دلیل به تنها دولت که دارد وجود نکته این پذیرش

امر یک حاکمیت دیدگاه این از بنابراین، ؛است مصونیت
جنـگ « عنـوان  تحت خود مشهور کتاب در 3والزر مایکل

رفتـار  اخالقـی  غیـر  که را گرایان واقع عقیدة این »عادالنه 
کنـد  مـی  رد اسـت،  بخشـش  قابـل  سیسـتماتیک  حمایت

الملـل  بـین  روابـط  بـه  را عـدالت  و نظـم  تا است صدددر
بهانه و ذرع نتوانند اخالقی غیر رفتارهاي براي سیاستمداران

                         
 2. Marshal Cohen 



 اسـتناد  اسـت،  آنارشیک بازگشتی،
 بـه  که شده نتدوی یالملل بین

. 
 نظم ،الملل بین روابط در لیبرالیسم

 کـه  وضـعیتی  اسـت،  مبتنـی 
 مـورد  در گرایـی  واقـع  نگرانی

 منجـر  فاجعـه  به تنها تواند می
 گرایـی  الملل بین« عنوان  به اغلب
 این .کند می تأکید بشریت سعادت
 ــ  2میـل  اسـتوارت  جـان  .اسـت 
 مداخلـۀ  بـدون  بایـد  هـا  ملت

 میـل  ایـن،  وجـود  بـا  .یابنـد 
 زمـانی  نخست :باشد مجاز تواند
 بـراي  آنهـا  از یکی و است آشکار

 بـا  قـبالً  هـا  دولـت  سـرزمینی 
 متقابـل  مداخلـۀ  بر مبنی مسئله
 از کردن صحبت که است وحشتناك

  ایـن  بـا  .سازد می مرتبط  غیر
 کنـد  تضـمین  را مداخله که 

Hehir,.(  
 .اســت ارآشــک کمتــر معاصــر
 بیشـتر  شوروي، جماهیر فروپاشی

 رسد می نظر به چنان جدید نظام
 دیگـر،  جهـانی  جنگ آغاز علیه
 سـطح  بـه  را خـود  غـرب  کـه 

                                                                
1. Intrinsic disorder 
2. john Stuart Mill 

بازگشتی، قابل غیر طور به یالملل بین جامعۀ که گرایان واقع
بین قوانین از نهادگرا هاي لبیرال از تعدادي همانند او .کنند

.کند می حمایت اند، داده قانونی وجهۀ اخالقی هنجارهاي
لیبرالیسم رهیافت عدالت، و نظم بین انتخاب لحاظ به

مبتنـی  خواهانـه  ترقـی  تغییر بر و دهد نمی ترجیح عدالت بر را
نگرانی رد با لیبرالیسم .شود می اطالق آن به 1»ذاتی نظمی بی«

می »عدالت از میزانی بدون نظم« که کند می استدالل نظم،
اغلب که مداخله، مورد در لیبرالیستی معاصر دیدگاه .شود
سعادت براي مداخله ضرورت بر شود می توصیف »لیبرال
اسـت  متفـاوت  آن قـدیمی  نوع از »نظم بی« لیبرالیسم نوع
ملت که است معتقد مداخله مورد در ـ کالسیک یستلیبرال

یابنـد  دست خود سرنوشت تعیین حق به خارجی کشورهاي
تواند می مداخله که دارد وجود مورد سه که کند می اظهار
آشکار مستقل جامعۀ سه یا دو شامل دولت یک که است

سـرزمینی  مرزهـاي  کـه  است زمانی دوم .کند می تالش استقالل
مسئله صورت این در که باشند، شده آمیخته درهم یکدیگر

وحشتناك قدر آن بشر حقوق نقض که زمانی سوم و است
غیر و اعتبار بی را منازعه یا و سرنوشت تعیین حق یا جامعه
 نکرد ارائه بشر حقوق نقض از دقیقی تعریف میل وجود

Hehir, 2010: 69( گذاشت آزاد بیشتر بحث براي را موضوع و

معاصــر لیبــرال نظریــۀ در مداخلــه، عــدم اولویــت لبتــها
فروپاشی از بعد دوران در خصوص به لیبرالیسم داران طرف

نظام شرایط زیرا اند کرده حمایت بشردوستانه مداخلۀ از
علیه تهدیدي بدون را غربی عمدة هاي قدرت مداخلۀ که

کـه  شـود  مـی  استدالل راستا، این در .است ساخته ممکن
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 از رهـایی  و خشـونت  نپـذیرفتن 
   .است داخلی حوزة

 و گرایـی  واقـع  اصلی جریان
 امر یک را دولت نظام لیبرالیسم،

 ارائـه  دیگـري  تصـویر  یالملل
 ).320 :1389 قـوام، ( بـود  ی

 بـر  را ها پدیده که است جهانی
 )پـایین  طبقـۀ  مردم اکثریت و
 الملـل  بـین  روابـط  بـه  کمتر 

 آنارشـی  از گرایانـه  واقـع  تحلیـل 
 طراحـی  از ناشـی  المللـی  بـین 

 تبـانی  هـم  بـا  قدرتمنـد  هاي
 دولتـی  بـین  رقابـت  که درحالی

 مشـترك  هـدف  واسـطۀ  بـه  
 طور به انتقادي نظریۀ و مارکسیسم
 را »پیشـینی  اجتمـاعی  انبازیگر
 سیستم تاریخی غیر تحلیل دلیل

 مـوازین  اسـاس  بـر  کـردن  رفتـار 
 هـا  انسـان  .اسـت  متفـاوت  آنها

 توسـط  آنهـا  شخصـیت  زیـرا 
 و طمـع  کـه  شـرایطی  گیـرد، 

 در همچنـین  شـرایط  ایـن  ).
 شخصـی  منـافع  چهارچوب 
 مارکسیسـم  .یابـد  افـزایش  توانـد 

نپـذیرفتن  آن ویژگـی  کـه  اسـت  رسـانده  آگاهی از جدیدي
حوزة در حاکمیت کامل مشروعیت بر مبنی قدیمی تصورات

  مارکسیسم .3
جریان هاي سنت براي اي عمده بدیل مارکسیسم 1980 دهۀ تا 

لیبرالیسم، و گرایی واقع که درحالی .رفت می شمار به لیبرالیسم
الملل بین تعارضات مورد در مارکسیسم پنداشتند، می بدیهی
یالملل بین موجود نظم در نبنیادی تغییرات دنبال به و داده

جهانی و کالن دیدگاهی الملل بین روابط مارکسیستی دیدگاه
و دار سرمایه نخبگان بین( طبقاتی بین منازعۀ یک اساس

کمتر هایش نوشته در خودش مارکس اگرچه .دهد می توضیح
تحلیـل  بـا  زیـادي  انـدازة  تـا  ها مارکسیست .است پرداخته
بـین  سیسـتماتیک  بافـت  کـه  کنند می استدالل اما موافقند،
هاي دولت .است جهانی عمدة اقتصادي هاي قدرت آگاهانۀ
درحالی کنند، ایجاد را پیرامون مرکز دوگانۀ مسیست تا اند کرده
 زیـادي  انـدازة  تـا  امـر  این دارد، وجود گاننخب میان در

مارکسیسم .شد خواهد خنثی داري سرمایه هژمونی گسترش
بازیگر« مجموعه یک شامل یالملل بین سیستم ایدة عمومی،

دلیل به ها لیبرال و گرایان واقع هاي دیدگاه با و کنند می رد
   .مخالفند ،آینده تغییرات بینی پیش ناتوانی و المللی بین

رفتـار  به ها دولت تمایل عدم از مارکسیسم توضیح
آنها دالیل چند هر است مشابه رئالیسم دیدگاه به اخالقی

زیـرا  شـوند  می چنین بلکه نیستند، تهاجمی و خودخواه ذاتاً
گیـرد،  مـی  شکل داري سرمایه از ناشی مسلط اجتماعی شرایط

).Boucher, 2003: 360( آورد مـی  وجـود  به را خودخواهی
 در ها دولت ،بنابراین افتد؛ می اتفاق نیز الملل بین سیستم
توانـد ب داري سـرمایه  منـافع  کـه  صـورتی  به کنند، می عمل



 نگـران  دیگـر  هـاي  دولـت  در
 .کنند می استفاده وضعیت این

 مداخلـه،  بـراي  بشردوسـتانه 
 ایـدئولوژي  مثابـۀ  به اخالقیات
 هـواداران  از یکـی  ،1چامسـکی 

 مداخالت انجام براي غرب 
 جـدي  گسترش از برآمده ها

Chomsky, 1999.(  اسـاس  بـر 
 بینـد،  مـی  خشـونت  و سـرکوب 

ــی، ــد غرب ــر تأکی ــدرت ب  و ق
 بشردوسـتانه  هاي بحران در ها
 هـا  غربی سلطۀ استحکام و جدید

 سرچشـمه  تجـاري  طبقـات 
 این بشردوستانه مداخلۀ کلی
 ایـدئولوژیک  و سیاسـی  مرزهـاي 

Chadda, 2003: 317.(  
 اقتصـادي  و استراتژیک منافع
 امپریالیسـم « از اي شـیوه  عنـوان 
 مسـلط  جهان هاي گوشه تمام

 در طبقـه،  و سـرمایه  مارکسیسـتی 
 جـاي  بـه  حملـه  ایـن  کـه  کرد
 .اسـت  امپریالیسـت  تجـاوز  
 تهـاجم  که کند می استدالل مارکسیستی
 یک عوض، در اما دهد نمی انجام

                                                                
1. Noam Chomsky 
2. James Tyner  

در انسـانی  فاجعـۀ  مورد در ها دولت که کند می بینی پیش
این توجیه براي حاکمیت مصونیت بهانۀ از و شد نخواهند

بشردوسـتانه  توجیهـات  کـه  کننـد  مـی  اسـتدالل  ها مارکسیست
اخالقیات ها مارکسیست براي .کند می پنهان را دیگر هاي انگیزه
چامسـکی  نـوام  .دارند بر در را طبقه یک منافع ،رو ایناز است؛

 روزافزون تمایل که کند می استدالل مارکسیستی رویکرد
ها غربی رشد درحال گرایی جانبه یک از قسمتی بشردوستانه

74 :1999( اسـت  سـرد  جنگ از پس دنیاي در غرب هژمونی

سـرکوب  خصـوص در غـرب  تاریخ عنوان  به چامسکی آنچه
  .است قبول قابل غیر اخالقی استدالل

ــل ــه از مارکسیســتی تحلی ــداخالت هــاي نمون ــی، م غرب
ها غربی منافع که صورتی به .دهد می نشان را داري سرمایه

جدید بازارهاي رايب جستجو یک مثابۀ به 1990 دهۀ در
طبقـات  و امریکـا  حکومـت  از که اقداماتی .است شده توصیف
کلی هدف .بود شده تقویت اروپایی نخبگان توسط و گرفته
مرزهـاي  و حـدود  بـه  کـه  را هـایی  دولـت  بتـوان  که است
343-317( کرد مجازات و تنبیه کنند، نمی اعتنایی سلطه نظم

منافع مداخله، براي واقعی دلیل مارکسیستی، دیدگاه از
عنـوان   بـه  مداخلـه  .اسـت  غربی هاي قدرت دیگر و امریکا
تمام در داري سرمایه بازار نیروهاي آن موجب به که »جدید

مارکسیسـتی  مجلـۀ  تحریریۀ هیئت .دگرد می توصیف شوند، می
کرد اعالم عراق به 2003 سال در امریکا تهاجم با ارتباط
 از وحشـیانه  اقـدام  یک باشد، بشردوستانه مداخلۀ اینکه
مارکسیستی نگاهی با جنگ تجارت کتاب در 2تاینر جیمز
انجام بشردوستانه هاي نگرانی با ارتباط در را اقدامی هیچ
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 عمـل  مـادي  سـود  راستاي در
 آن از کـالن  داران سـرمایه  و 

 از بشردوسـتانه  مداخلـۀ  نهـایی 
 اسـتحکام  و داري سـرمایه  توسـعۀ 

 بـا  مکتـب  این .دهد می شکل
 جامعـۀ  یعنـی  دیگـر  عنصر یک

 مکتـب  در .دهـد  توضـیح  نیـز 
 یـا  الملـل  بین جامعۀ .است الملل

 از آگاهی با ها، دولت از گروهی
 در کـه  معنـا  این به دهند، می
 در تـا  کنند تصور قواعد از مشترك
 قواعـد  ایـن  ).140 :1386 مشـیرزاده، 
 طـرف  از و محدود طرف یک
 در را هـا  دولـت  اسـتقالل  سـبب، 
 را آن آتـی  رابطـۀ  و دولت المللی

 دو میـان  ،الملـل  بـین  جامعـۀ 
 یـا  2گرایـان  انسـجام  دیـدگاه  

 و قــوام( نامیــد ،اپنهــایم داران
 اسـتدالل  هـا  دولت حاکمیت

 تنهـا  افـراد  .است شده اعطا ها
 احتـرام  بنابراین، ؛شود می داده

                                                                
1. Hedly Bull  
3. Pluralists 

در که شود می حاکم نظامی نئولیبرال داري سرمایه فضاي
 هـا دار بانک بزرگ، شرکت چند درنهایت و کرد خواهد

نهـایی  انگیـزة  بنابراین، ؛)Tyner, 2006: 323( برد خواهند نفع
توسـعۀ  بلکـه  ،نیسـت  بشـر  حقوق ها، مارکسیست دیدگاه
   .است پیرامونمرکز دوگانۀ سیستم

  انگلیسی مکتب .4
شکل را لیبرالیسم و گرایی واقع بین رهیافتی انگلیسی، مکتب
یک جذب با ،گرایی واقع همانند آنارشی، وجود بر تأکید
نیـز  را هـا  لیبـرال  توجه مورد همکاري کوشد می الملل بین

الملل بین نظام جاي به الملل بین جامعۀ بر تأکید انگلیسی
گروهی که دارد وجود شرایطی در ها دولت از مرکب جامعۀ
می شکل جامعه یک به مشترك، هاي ارزش و منافع برخی

مشترك اي مجموعه به مقید را خود یکدیگر با روابطشان
مشـیرزاده، ( باشـند  سـهیم  مشـترك  هـاي  نهاد کارکردهاي
یک از را بازیگران هنجارها، عنوان تحت معموالً اجتماعی

سـبب،  بـدین  .ندک می توانمند کارها انجام در را آنها دیگر
المللی بین وضعیت همچنین و کرده محدود گیري تصمیم

  .دنمای می تعیین دیگر هاي دولت با
جامعـۀ  و الملـل  بـین  نظـام  میان تمایز از پس 1بول هدلی

 را آن و شـد  قائـل  زتمـای  نیـز  الملل بین جامعۀ رویکرد
داران طــرف یــا 3یــانگرا کثــرت و گروســیوس داران طــرف
حاکمیت اهمیت بر تأکید با یانگرا کثرت .)24 :1387 نژاد، فاطمی

ها دولت به الملل بین جامعۀ در وظایف و حقوق کنند می
داده آنها به هایشان دولت توسط که برخوردارند حقوقی زا

                         
 2. Solidarists 



 کشـورها  دیگر در تا ندارند حق

 جامعـۀ  نهـایی  اعضـاي  عنـوان 
 عـین  در و حقـوق  سري  یک

 بتواننـد  بشـر  حقـوق  فـاحش 
 کننـد  مـی  اسـتدالل  گرایان انسجام

 آن وسـیلۀ  بـه  و اسـت  ضـروري 
 کـه  اسـت  ایـده  این اساس بر

 نمایـد؛  فائـتال  مشـترك  هاي
 توانـد  مـی  بشـر  حقـوق  بـه  

 بـراي  کـه  کننـد  می اصرار یان
 رضـایت  صورت در تنها باید

 ،1رضـایت  اصـل  که کنند می 
 حـاکم  هنجارهـاي  اگر .است

 سادگی به المللی بین جامعۀ گیرند،
 بلکـه  شود نمی گسیختگی ازهم

 شـد  خواهـد  برقـرار  دوبـاره 

 نشـان  کـه  دارد وجـود  ایـن  
 درنتیجـه،  انـد؛  کـرده  تغییر راستی
 و هنجارهـا  بـودن  سـیال  از 

 .سـت ها دولـت  رفتـار  بـر  گـذار 
 بـه  امـا  نکننـد،  رفتـار  اخالقی
 .شـوند  کـردن  رفتـار  اخالقی

 یالمللـ  بـین  جامعـۀ  یـک  داخل
                                                                
1. Consent Principle 

حق ها دولت .است مقدم مداخله بر همواره حاکمیت به
  .نمایند مداخله بشردوستانه دالیل خاطر به

عنـوان   بـه  افراد اهمیت بر گرایان انسجام این، وجود با
یک از ها دولت دیدگاه این پایۀ بر .کنند می تأکید الملل بین

فـاحش  نقض قبیل از مواردي در تا برخوردارند، وظایفی حال 
انسجام ).187 :1385 سورنسون، و جکسون( کنند مداخله

ضـروري  هـا،  دولـت  بشري حقوق سابقۀ المللی بین تنظیم که
بر گرایان انسجام دیدگاه .شد خواهد حفظ جامعه انسجام

هاي ارزش و هنجارها حول تواند می یالملل بین جامعۀ یک
 احترامی بی قبیل از هنجارها، این از یکی نقض درنتیجه،

   .باشد مداخله براي مشروع اي زمینه
یانگرا کثرت که درحالی کند می استدالل بالمی الکس
باید مداخله ی،الملل بین سیستم خوردن مه به از جلوگیري

 ادعا مقابل در گرایان انسجام بگیرد، انجام میزبان، دولت
است بشري گستردة فجایع زمان در استثناها اههمر اي قاعده

گیرند، قرار اهانت مورد ها دولت داخل در بشر حقوق بر
ازهم باعث مداخله رو، ازاین ؛بگیرد نادیده را آن تواند نمی
دوبـاره  نظـم  آن وسـیلۀ  به که است شده تضمین ابزار یک نسبتاً

)Bellamy, 2003: 3-21.(  
 بر دال شواهدي که کنند می استدالل گرایان انسجام

راستی به ستانهبشردو مداخلۀ به مربوط هنجارهاي دهد می
 حـاکی  سـرد،  جنـگ  دوران از پس هنجارها این تقویت
گـذار تأثیر و حاکم هنجاري قوانین در تغییر ایجاد ظرفیت
اخالقی شان خارجی سیاست در طبیعی طور به ایدش ها دولت
اخالقی به وادار است ممکن عمومی، افکار از ناشی فشار دلیل

داخل در حتی که کنند می استدالل مقایسه در یانگرا کثرت
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 .مانـد  خواهنـد  بـاقی  بشـر  حقـوق 
 بـه  آنهـا  دارند، وجود مداخله

 کـار  به عمل در بزرگ هاي قدرت

 چهـارچوب  در بایـد  بشـر  
 توانند می افراد ،آن چهارچوب

 بشردوسـتانه  اقدامات و بشر
 تـابع  بـدیهی  طـور  بـه  گرایـی 
 جهـانی  بشـر  حقـوق  يارتقا

 شان اجراي براي هایی مکانیسم
 میان در موجود همزیستی براندازي

 ؛اسـت  وابسـته  آن بـه  معاصـر 
 سـعادت  بـراي  مشـترك  منافع

 در مـؤثر  اقـدام  انجام همچنین
 خـاص  مـوارد  در عـدالت  بـر 
 خونسـردانه،  هـاي  سیاسـت  

 عـدالت  و نظـم  بـین  مراتـب 
 توانـد  می اصول و ها ارزش تغییر
  .شود منجر کند، می ایجاد را 

 را آن و کردنـد  اسـتقبال  1999
 اگرچه، .کردند توصیف یالملل
 در عـراق  بـه  امریکـا  حملۀ اما
 اسـتفاده  سـوء  براي را مسیر 
 نگرانـی  صـحت  و درسـتی  

 از عمـده  هـاي  قدرت و است

                                                                
1. Robert Jackson 

حقـوق  ضـامن  و قانونی اقتدار مراجع عنوان  به ها دولت
مداخله و بشر حقوق قوانین حقیقتدر و هنجارها که درحالی

قدرت توسط ثابتی میزان به و شوند می تفسیر ذهنی طور
 ).Bellamy, 2003: 3-21( شوند می گرفته

 حقـوق  اخالقیـات  ،1جکسـون  رابرت گفتۀ طبق بر
چهارچوب در تنها و شود گنجانده یالملل بین جامعۀ گرایی کثرت

بشر حقوق .گیرند قرار دفاع مورد معاصر جهان سیاست در
گرایـی  انسـجام  .نـدارد  واقعیتـی  گونـه  هـیچ  آن، از خارج در

ارتقا که کند می استدالل بول که طور همان .است گرایی کثرت
مکانیسم یا شان معانی مورد در اجماعی هیچ آن در که بافتی در

براندازي باعث که دارد دنبال به را خطر این ندارد، وجود
معاصـر  دوران در جهـانی  نظـم  عـام  اساس که شود ها دولت

منافع راستاي در آنها کنند می اعالم که هایی دولت بنابراین،
همچنین و یالملل بین نظم براي تهدیدي کنند، می اقدام بشریت

بـر  نظـم  رجحان این ).Hehir, 2010: 72( هستند حوزه آن
 از تـا  کنـد  می وادار را یانگرا کثرت بشردوستانه، مداخلۀ
مراتـب  سلسـله  دربـارة  اینکه است مهم آنچه اما .کنند حمایت

تغییر درواقع .نیست تغییر بدون و پذیرنا اجتناب چیز هیچ
 عادالنه جهانی نظم که گرایانه انسجام احساسات رشد به

1999 سال در کوزوو در ناتو مداخلۀ از گرایان انسجام
الملل بین هاي ارزش و منافع شدن نزدیک هم به از اي نشانه
اما کرد، تأیید را گرایانه انسجام مفهوم ظاهراً مداخله این
 بشردوستانه، مداخلۀ هنجار يارتقا داد نشان ،2003 سال
 همچنـین  و اسـت  کرده هموار دوستانهبشر شعارهاي از

است کننده ثبات بی ذاتاً مداخله کهاین بر مبنی را گرایان کثرت
  .کرد تأیید ،کرد خواهند استفادهسوء آن

                         



 هنجـاري  نظریۀ هر مرکزي و
 استیو،( باشد متمرکز د،فر یا
 جهـانی  نظم یک سوي به خواهانه
 سیاسـی  بـازیگران  فرضـیۀ  از
 سیاسـت  از گرایانـه  دولـت  هـاي 

 حقـوق  همراه ،بشري جامعۀ

 بـه  دیگـر  خـارجی  و داخلی
 جنگ از پس دولتی بین روابط

 معاصـر  دوران در خـارجی  
 متقابـل  وابسـتگی  روابط روزافزونی
 را جدیـدي  هنجارهـاي  و گذاشته

 ؛)Held, 2004: 189( انـد  گرفته
 اساسـی  بندي صف یک سوي

 دولـت،  زیـت مرک کـاهش  :از
 ایـن  تـرین  طلبانـه  جـاه  شـاید 

 نظـامی  هـاي  توانـایی  داشـتن 

 طریـق  از ــ  را بشردوسـتانه  
 تصورات و است برقرار متقابل

 .دهـد  ایشافـز  ــ  انـد  شـده  
 بـر  نظـم  رجحـان  و ملـی  منافع

 از پـر  ثبـات،  بـی  جهـانی  ایجـاد 
 یـا ( دولـت  هـر  مرزهـاي  از 

 یالمللـ  بـین  سیسـتم  که کنند
                                                                
1. Cosmopolitan 

  1وطنی جهان .5
و اصلی نکتۀ آن اساس بر که است دیدگاهی وطنی جهان
یا کل یک عنوان  به بشریت بر باید جهانی سیاست دربارة
خواهانه ترقی تکامل به دیدگاه این رفدرانط ).515 :1383

از نظریـه  ایـن  .هستند معتقد مشترك اخالقیات اساس بر
هـاي  برداشـت  آشکار طور به و گیرد می فاصله سرزمینی

جامعۀ یک وجود بر مبنی دستورالعمل یک نفع به را الملل بین
  .کند می رد مشترك، تعهدات و

داخلی حوزة بین تمایز حفظ که کند می بیان یوطن جهان 
روابط عمومی شدن یالملل بین و شدن جهانی پیامدهاي دلیل
 و داخلـی  تمـایز  رفـتن  بـین  از .نیسـت  دفاع قابل سرد،

روزافزونی طور به ها دولت که اي گونه به است یافته افزایش
گذاشته اشتراك به را خود حاکمیت و داده توسعه را خود
گرفته کار به بشردوستانه اهداف براي زور از استفاده مورد در

سوي به یالملل بین سیستم شود می مالحظه که ن چنا بنابراین،
از عبارتند آن هاي ویژگی که است تکامل حال در جدید،
شـاید  .شـر ب حقـوق  بـراي  احترام و متقابل وابستگی افزایش
داشـتن  بـا  جهانی حکومت هاي مکانیسم گیري شکل ها ویژگی
  .است جهانی

 مداخلـۀ  تـا  است درصدد گرایی وطن جهان دیدگاه
متقابل وابستگی ها دولت بین ،آن در که سیستمی دادن شکل
 تعدیل بشر حقوق اولویت راستاي در حاکمیت از ناشی

منافع انحصاري کردن دنبال ملت دولت وستفالیایی سیستم
ایجـاد  باعـث  کـه  دسـتورالعملی  .کند می تشویق را عدالت

 خارج در افراد سرنوشت به نسبت تفاوتی بی و خشونت
کنند می استدالل گرایان وطن جهان .شد خواهد )دولت داخل
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 گسـترش  باعـث  و کرده ایجاد
 سـازماندهی  ضـرورت  بنـابراین، 
 یـت ماه بـا  سـازگار  را جهانی

Kung, 1991: 150-165.(  
 فرادولتـی  دیدگاهی و دهند می
 رو، ازایـن  ست؛ا تر ارجح ها دولت

 لیتـر  آنـدرولینک  .بود خواهد
 حاکمیـت  بـر  یافتن برتري جهت
ــت ي ــایی روای ــزایش از ه  اف
 منازعـات  مشـاهدة  جـاي  به

 الیـل د تا است درصدد شود،
 بـه  آن فصـل  و حـل  براي مثبتی

 ایجـاد  ها دولت سنتی نقش 
 پـردازي  نظریـه  کـه  اسـت  داده
 معنی بی مداخله عدم اصل چهارچوب

 هاي شرکت کردن بسیج طریق
 و است شده تبدیل ها دولت
 در سیاسـی  گیرنـدگان  تصـمیم 

 متقابـل  وابسـتگی  باعث و برده
 در بشردوسـتانه  هـاي  بحران

 کلـی  قاعدة نگرش، این .شد
 .کنـد  مـی  مـنعکس  شـد،  ارائـه 

 و صـلح  شـود،  تحمـل  مرزهـا 
                                                                
1. Human Security 
2. Word Civil Society 

ایجاد یالملل بین جامعۀ در نادرستی بندي طبقه ها ملت دولت
بنـابراین،  ؛شـود  می اخالقیات مورد در گرایانه نسبی ادعاهاي
جهانی اصلی اخالقیات که صورتی به یالملل بین سیستم مجدد
165( خورد می چشم به جااین در دهد، نشان بشریت واقعی

می اولویت 1»بشر امنیت« به وطنی جهان داران طرف
دولت حقوق بر افراد حقوق که دارند الملل بین روابط از

خواهد دوم درجۀ موضوعات از ها دولت میان در ثبات و نظم
جهت اقدامی عنوان  به را بشردوستانه هاي حمایت هدف

ــت ــف دول ــرده تعری ــت ک ــراي را آن او .اس ــا ب يارتق
به گرایی وطن جهان .کند می تلقی اساسی گرایی وطن جهان
شود، کنترل باید که بالفعل تهدیدي عنوان  به کشورها داخلی
مثبتی اقدامات و کند درك را بشر حقوق منازعات بنیادي

  ).Archibugi, 2003: 11( گیرد کار
 براي جدي چالش یک ،2جهانی مدنی جامعۀ ظهور

داده تغییـر  اي انـدازه  تا را یالملل بین سیستم و است کرده
چهارچوب در کار محافظه هاي دولت شامل جهانی دربارة
طریق از جهانی مدنی جامعۀ ).Farer, 2003: 146( بود خواهد

دولت سیستم بر مداوم فشار از منبعی به )NGOs( حکومتیغیر
تصـمیم  که دارد بیشتري احتمال ار،فش این نتیجۀ در همچنین
  .کنند فعالیت يبشر جامعۀ منافع راستاي

برده تحلیل را دولت استقالل ،شدن جهانی سرانجام،
بحران آن نتیجۀ در که است شده فرهنگی و اجتماعی سیاسی،
شد نخواهد محدود دولت آن سرزمین به دولت یک داخل
ارائـه  کانت توسط هیجدهم قرن در که را گراها وطن جهان
مرزهـا  از خارج در مردم رنج و درد اگر که بود معتقد کانت

                         



 یـک  عنوان  به جهان مختلف
 بـا  مقایسـه  در یوطنـ  جهـان 

 یـک  ایجـاد  بـراي  دوسـتانه، 

 از یکــی کــه ســازند مــی خاطرنشــان
 و غالـب  گفتمـان  پنهـان  هاي
 دیگر، عبارتی به .پنداریم می

 باشـد،  مطـرح  منسـجم  رویکـرد 
 اجتماعی تفکر در تر گسترده 

 آشـفته  را خواننده و براندازد

 اسـتدالل  کـه  است گرفته 2فوکو
 فوکـو  ).329-326 :1388 چرنـوف، 
 اجتمـاعی  قـدرت  خـاص  روابـط 

 گفتمـان  .شود شناخته اجتماع
 داشـتن  جهـت  ما هاي توانایی

  .کرد خواهد تحمیل شد، خواهیم
 هـا  دولـت  کـه  چیـزي  عنـوان 
 تلقـی  هستند، استثنایی شرایط

 حیـاتی  هـا  دولـت  سیسـتم  براي
 تـا  سـازد  می قادر را آنها ها، دولت

 ؛اسـت  شـده  دائمـی  هـا  دولت
 هـا،  دولـت  اي پایه سیستم حفظ
 هـاي  کمـک  تحویـل  چون اقداماتی

                                                                
1. Post Structuralism 
2. Michele Focault 

مختلف هاي قسمت پیوستگی هم به واسطۀ به را المللی بین امنیت
جهـان  بنـابراین،  ؛)Jackson, 2006: 30( کـرد  خواهد تهدید کل،
دوسـتانه، بشر روزافزون مداخالت که کند می استدالل گرایی واقع
  .شوند می انجام آمیزتر صلح جهان

  1پساساختارگرایی .6
خاطرنشــان غالبــاً الملــل بــین روابــط در پساســاختارگرایان

هاي فرض پیش ساختن برمال رهیافت این اصلی هاي هدف
می مسلم حقایق که است چیزهایی بودن تصادفی یا جعلی

رویکـرد  یـک  عنوان  به که آنجا تا پساساختارگرایی رویکرد
 جنبش یک از قسمتی عنوان  به را الملل بین روابط رشتۀ
براندازد را شده نهادینه هاي بندي طبقه تا است درصدد و بیند می
  .کند

فوکو میشل از را الهام بیشترین پساساختارگرا، نظریۀ
چرنـوف، ( دارنـد  رابطه یکدیگر با دانش و قدرت کند می
روابـط  از کـه  هـا  فرضیه از کلی مجموعۀ یک کند می بیان

اجتماع هاي جنبه تمام شاکلۀ عنوان  به تواند می اند، شده گرفته
توانایی بر جدي هایی محدودیت که شود می تلقی چنان مسلط
خواهیم رو هروب آن با که مشکالتی مورد در سیاسی تفکر

عنـوان   بـه  را خشـونت  آنکـه  جاي به پساساختارگرایان
شرایط در آن از استفاده به مجبور یالملل بین ساختار واسطۀ به

براي و کرده ایجاد را ها دولت خشونت که معتقدند کنند،
دولت داخل در یا ها دولت بین خشونت بنابراین، ؛است

دولت سیستم آن واسطۀ به که است ابزاري و بسازند را ودخ
حفظ از که خشونت کردن محدود براي ها تالش بنابراین،
اقداماتی ).Hehir, 2010: 76( است فایده بی کند، می حمایت
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 نظـامی  مداخلـۀ  یـا  درمانـده 
 یاقـدامات  طـورکلی  بـه  اگرچـه 

 روابـط  پساسـاختارگراي  پـردازان 
 و حاکمیـت  خشـونت،  میـان 
 اقـدامات  ایـن  تمامی که سازند
 مبتنـی  غالـب  گفتمـان  از پشـتیبانی 

  بـه  غـرب  .کنـد  مـی  بازتولیـد 
 نیازمنـد  قربانیـان  عنوان  به دیگران
 ).Orford, 2003: 83( هسـتند  سـاکن 

 اخالقـی  لحـاظ  به که اند شده
 پاسـخ  تنظـیم  کـه  کنـد  مـی 

 »مـا « و »آنهـا « بـین  مفهـومی 
 اسـت  هژمـون  هـاي  ویژگی 

 کنـد  می دتأیی مرکز در را خوب
 توسـط  بشـر  حقـوق  برقـراري 
 و کنـد  مـی  ایجـاد  را متمـدن 

 نظـم  مشـروعیت  آن واسطۀ به

 انتقـاد  هـا  دولـت  نظـام  و دولـت 
 و غـذایی  مواد تحویل چون 

 یـا  بشـر  حقـوق  نقـض  سـاختن 
 را بشر رهایی گیرد، صورت

 3ادکینـز  جنـی  و کمبـل  دیویـد 
 و هـا  دولـت  شـدن  تـر  قوي 

                                                                
1. David Campbell  
3. Genie Edkins 

درمانـده  هاي دولت و طبیعی بالیاي قربانیان به دارویی و غذایی
اگرچـه  هـا،  شرارت و بشر حقوق نقض ساختن توقفم براي
پـردازان  نظریـه  از برخـی  امـا  .شوند می قلمداد دوستانه نوع
میـان  رابطـۀ  از اي جنبـه  روي گذاشـتن  انگشت با الملل بین

سازند می مطرح را قدرت و دانش رابطۀ ادعاي این هویت،
پشـتیبانی  براي خشونت به طلبانه نفع توسل بر بشردوستانه

  .هستند
بازتولیـد  را قـدرت  هاي تقارن بشردوستانه مداخلۀ گفتمان

دیگران که درحالی است شده ترسیم قدرتمند ناجی عنوان
سـاکن  زده جنگ و دورافتاده مناطق در که اند شده مجسم
شده واقع افتادهدور قسمتی در بشردوستانه تراژدي قربانیان
مـی  اسـتدالل  ،1کمبـل  دیویـد  .اسـت  متمایز غرب به نسبت
مفهـومی  شکاف یک ایجاد باعث بوسنی در زعهمنا به یالملل بین
 فاقد که شخصی عنوان  به »دیگري« آن موجب به که شد

خوب زندگی پیرامون، در سستی و زوال و شود می معرفی
)Campbell, 1998: 497-521.( برقـراري  کـه  شـود  مـی  ادعا چنین

متمـدن  مرکـز  و بربري حاشیۀ بر مبنی تصور غربی، هاي دولت
به که شود تبدیل ابزاري به بشر قحقو که شود می باعث
   .شود تقویت واقعاً کنونی

دولـت  موجـود  سـاختار  از پیوسته پساساختارگرایان
 اي بشردوستانه هاي فعالیت آنها، دیدگاه از حتی .کنند می

سـاختن  متوقـف  بـراي  نظـامی  مداخلـۀ  یا درمانی تدارکات
صورت وابسته نهادهاي یا دولت توسط وقتی ،قومی سازي پاك

دیویـد  ،2شـاپیرو  چـون  پساساختارگرایانی .کند می سرکوب
 باعث ها کمک این تحویل از ما تصور نحوة که اند مدعی

                         
 2. Shapiro 



 نحـوة  ).337-338 :1388 چرنـوف، 
 نظـرات  از انـد  آمـده  گـرد  هـا 
 نـه  آنـان  با .دهند دست از را
 کنشـگر  یـک  ،پناهنـده   هـر  

  .کنند نمی

 از پـس  دورة در بشردوستانه
 و اسـت  برخـوردار  زیـادي  
 همـۀ  ،1990 دهۀ دوم نیمۀ 

 اعـالم  محـور  اخـالق  خـارجی 
 بـه  و اسـت  متناقض ملی منافع

 عمـومی  مفهـوم  .باشـد  درآورده
 نسخۀ یک است، شده مغلوب

 ها، لیبرال .گیرد می نادیده را خود
 تغییـر  ایـن  که کنند می پیشنهاد
 کـه  اسـت  بشردوسـتانه  اقـدامات 
 آمیـزي  موفقیـت  طـور  بـه  ها
 خـود  خارجی روابط در را اخالقی
 را گفتمـان  ایـن  مقابل، در پساساختارگراها
 سیاسـی  واقعـی  هـاي  انگیزه 

 از ،بشردوسـتانه  مداخلـۀ  مطالعـۀ 
 به را ها دولت که هایی انگیزه

 و هـا  دسـتورالعمل  شـامل  چـه 
 دربـارة  واقعـی  و عینـی  توضـیحات 
 طـور  بـه  .اسـت  برانگیـز  مناقشـه 

چرنـوف، ( شـود  مـی  هـا  دولت حمایت مورد هاي سازمان
هـا  اردوگـاه  در کـه  مردمی شود می باعث ها کمک تحویل
را خویش انسانی کرامت و کنند پوشی چشم خود سیاسی

 شـود؛  مـی  برخورد وسیله همچون بلکه ،هدف عنوان  به
نمی رفتار چنین آنها با ها برنامه این ولی است کامل اخالقی

  گیري نتیجه
بشردوستانه مداخلۀ با ارتباط در جدید هاي نگرانی تبیین و توضیح

 اهمیت از الملل بین روابط پردازان نظریه براي سرد جنگ
 در .ندارد وجود خصوص این در اجماع که است واضح
خـارجی  سیاسـت  بـه  را خـود  هدتع غربی، بزرگ هاي قدرت
منافع و قدرت بر گرایان واقع تمرکز با که واقعیتی اند، کرده
درآورده صـدا  بـه  را گرایـی  واقـع  مرگ ناقوس رسد می نظر
مغلوب اخیر حوادث واسطۀ به معنایی لحاظ به که گرایی واقع
خود هنجاري ابعاد از بسیاري که است نظریه سرشدة بی

پیشنهاد متفاوت اي شیوه به گرایان انسجام و گرایان وطن جهان
اقـدامات  از دفـاع  نتیجـۀ  خـارجی  یاستس هاي اولویت در
ها  NGOو بشر حقوق هاي سازمان ها، دانشگاه آن موجب به

اخالقی مالحظات تا اند کرده متقاعد را غربی هاي قدرت
پساساختارگراها و ها مارکسیست ،گرایان واقع .کنند اعمال

 کردن پنهان براي که بینند می لفظی پوشش یک عنوان  به
  .است شده طراحی قدرت

مطالعـۀ  زمـان  در الملل بین روابط نظریۀ بررسی فایدة
انگیزه فهم جهت یچهارچوب کردن فراهم براي نظریه ظرفیت

چـه  نظریه، .شود می ناشی کند، می وادار خاصی رفتارهاي
توضـیحات  شـامل  چه ها، دولت رفتار مورد در تجویزهایی

مناقشـه  صـورت  دو هر در باشد، دولت کردن عمل چگونه
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 کـامالً  نـاظر  یـک  عنـوان   به 
 تـا  نظریـات  تمـام  بنـابراین،  
 شخصـی  تعصـب  کـه  ایـده  
 را کـاکس  مشـهور  ادعـاي  گذارد،
 درك این، وجود با .»است هدفی

 چهـارچوب  در آن تئـوریکی 

 توانند نمی پردازان نظریه که شود می استدالل روزافزونی
 ؛شـوند  پذیرفته یالملل بین رویدادهاي مورد در طرف بی

 ایـن  .ندهسـت  )دار جهـت ( انهدار طرف و ذهنی اي اندازه
گذارد، می تأثیر شان نظري اعتقادات بر حتماً انپرداز نظریه
هدفی براي و کسی براي همیشه نظریه« که کند می تداعی
تئـوریکی  و نظـري  بررسـی  مسـتلزم  بشردوسـتانه  مداخلۀ کامل
  .است الملل بین روابط مختلف هاي نظریه

  
    



 جـان  در »الملـل  بـین  هاي نظریه در
 دوم، جلد ،نوین عصر در الملل بین

 ابرار یالملل بین مطالعات فرهنگی

 ذاکریـان  مهدي :مترجم ،الملل بین

 نـی،  :تهـران  طیـب،  علیرضـا  :مترجم

  .350 ص سمت، :تهران ،الملل
  

 المللـی  بـین  روابـط  بررسـی  :همبسـتگی 
 تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد

  .سمت :تهران
 حمیـرا  :متـرجم  ،صـلح  و قـدرت 

 و بیلـیس  جـان  در »جهانی سیاست
 :متـرجم  دوم، جلد ،نوین عصر در
 معاصـر  ابرار یالملل بین مطالعات 
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