
  يرازـدانشگاه شمطالعات حقوقي مجله 
 1392 و تابستان بهار، اول، شماره پنجمدوره 

  
  

الملل معاصر و اصل حمايت از  نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بين
 مستضعفين در حقوق اسالمي

  
  **عقيل محمدي                     ∗محمدجواد جاويد

 
 چكيده

مشروعيت مداخله به نفع بيداري اسالمي معاصر در جهان عرب را تنها 
اسـالمي حمايـت از    اصـل توانـد بـه نيكـي توجيـه كنـد و آن       يك اصل مـي 

در  »عـدم مداخلـه  «و » منع توسـل بـه زور  «، اصولمستضعفان است و نيز تنها
. تواند مانع تحقق اين اصل اسالمي شـود  مياست كه معاصر  الملل بينحقوق 

المللـي اسـت كـه كليـت آن بـه       هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بين
نوعي در نظام حقوقي اسالم هم پذيرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق 

الملل معاصر و اسالم موارد متعددي به عنوان استثناء بر ايـن اصـل لحـاظ     بين
ايـن پـژوهش در مقـام     .اسـت ز آنها مداخله بشردوستانه شده است كه يكي ا

هاي نظري و بعضاً عملـي بخشـي    ساخت تطبيق، به بررسي عاملي مهم كه زير
) مانند جمهوري اسالمي ايـران (از رفتار و روابط خارجي يك دولت اسالمي 

نمايــد، يعنــي اصــل اســالمي حمايــت از  منــد مــي بنــدي و ســازه   را صــورت
المللي و مطالعه نسبت اين اصل با اصل عدم  ط كنوني بينمستضعفين در شراي
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  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 154، اصل مستضعفين
  

  مقدمه .1
بشردوسـتانه در سـاير كشـورها، ديگـر از     دير زماني نيست كه دغدغه مـداخالت  
عموماً اين مجوزها در مواردي است كه . وصف نقض حاكميت دولتها بيرون آمده است

نمايندگان مردم به رسالت نماينـدگي خـويش در خصـوص تـأمين و تضـمين حقـوق       
وضـعيت بيـداري اسـالمي در كشـورهاي عربـي منطقـه       . شهروندي وفادار نمي ماننـد 

ل آفريقا و نيز مداخله صريح شوراي امنيت با ابـزار نـاتو در ليبـي، در    خاورميانه و شما
از يك سو، يكي از مهمترين قواعـد منـع كننـده چنـين     . سازي بي تاثير نيست  اين رويه

ي مورد تأكيـد قـرار گرفتـه    الملل بينهاي  عملي كه در منشور سازمان ملل، اسناد و رويه
يكـي از اصـول كلـي سياسـت خـارجي       ر،از سوي ديگ. است، اصل عدم مداخله است

دولت اسالمي، مبارزه با ظلم و خفقان و ديكتاتوري و حمايت از امت اسـالمي و دفـاع   
از همه مظلومـان و مستضـعفان جهـان در مقابـل متجـاوزان و سـتمگران و طاغوتيـان        

در نظـام حقـوقي اسـالم و از     هـاي مشـروع   باشد و اين امر يكـي از اهـداف جنـگ    مي
تواند در قالب اقـدامات نظـامي يـا غيـر نظـامي       اهللا است كه مي اد في سبيلمصاديق جه
با اين توصيف اين سوال قابل طرح است كه با توجه به حاكم بودن اصل . صورت گيرد

الملل معاصر، نحوه سازگاري اصل حمايت از مستضعفين در  عدم مداخله در حقوق بين
  الملل معاصر چگونه است؟ قوق بينقالب اقدامات نظامي با اصل عدم مداخله در ح

. هاي رايجي سخن گفـت  نظر به اكتشافي بودن نوع تحقيق، در پاسخ بايد از فرضيه
المللي و حاكم بودن اصـل حقـوقي عـدم مداخلـه و      برخي قائلند در شرايط كنوني بين

لزوم احترام به قلمرو ملي كشورها، اصل اسالمي حمايت از مستضعفين كه جزء اصـول  
در مقابل مي توان گفـت  . اليتغير اسالم است، داراي قابليت اجرايي الزم نيست اصلي و

اصل انساني اسالم در خصوص حمايت از  ،كه با توجه به وجود مداخالت بشردوستانه
مستضعفين در شرايط كنوني بهترين نمود را دارد و نشان از جهـان بينـي بلنـد اسـالمي     

  . حاضر بررسي مي شونداين دو تقابل در فرايند تحقيق . دارد
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  اصل عدم مداخله و مسأله مداخله بشردوستانه. 2
كـاربرد  معاصـر   سياسـي  -حقـوقي الملل كـه در ادبيـات    يكي از اصول حقوق بين

در اهميت ايـن اصـل، ذكـر     .زيادي دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها است
همين نكته كافي است كه ادعاي نقض آن توسط كشورها، يكي از عوامل ايجاد و بـروز  

رغم اينكه اين اصل به عنوان يكي از اصـول بنيـادين    علي. اختالف و جنگ واقعي است
الملل به رسميت شناخته شده است، اما در مقابـل، مـواردي هـم بـه عنـوان       حقوق بين
يكـي از مهمتـرين ايـن اسـتثنائات، مـداخالت      . اين اصل، بيـان شـده اسـت   استثناء بر 

  .باشد كه در گفتار پاياني اين مبحث با آن اشاره خواهيم نمود بشردوستانه مي
  
  مفاهيم اساسي. 1-2

مفهوم اصـل عـدم مداخلـه در حقـوق     . باشد گفتار اول، دربرگيرنده دو قسمت مي
  و جايگاه اين اصل در منشور الملل بين

سازمان ملل متحد، موضوعاتي هستند كه در اين گفتار مورد بررسي قرار خواهنـد  
  .گرفت

  مفهوم اصل عدم مداخله. 1-1-2
و از جملـه   يالملل بينو جامعه  اصل عدم مداخله يكي از اصول بنيادين ملل متحد

  است حقوق و تكاليف بنيادين دولتها 
ح اسـت و علمـاي حقـوق    عمـومي مطـر   الملـل  بينو سالياني است كه در حقوق 

اصـل عـدم مداخلـه بـه     . در خصوص اين اصل آثار زيادي برجـاي گذاشـتند   الملل بين
ها و بويژه حـق   ي از توابع و لوازم حقوق اساسي دولتالملل بيناعتراف همه حقوقدانان 

هـا بتواننـد بـه     استقالل آنهاست و در واقع هدف از اعتبار اين اصل، آن است كـه ملـت  
اي درست يا نادرست از جانب بيگانگان، سرنوشـت   بدون تحميل برنامهصورت آزاد و 

اي با ديگـران داشـته    ، رقابت آزاد و سازندهالملل بينخود را بدست بگيرند و در صحنه 
با وجود جايگـاه اصـل عـدم مداخلـه در      )450-449:1379ابراهيمي و ديگران،( .باشند

در واقـع، عملكـرد   . ارائـه داد آن  تـوان تعريـف واحـدي از    الملل، مشكل مي حقوق بين
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الملل  حقوق بين. ه تعريف واحدي را دشوار كرده استئدولتها به اين امر دامن زده و ارا
عرفي اساساً متكي بر دو عنصر است كه يكي اعتقاد حقوقي دولتها و ديگري رويه آنهـا  

عرفـي   الملـل  عنصر اول، عنصر ذهني و عنصر دوم، عنصر عيني قاعده حقوق بين. است
در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقي دولتهـا پـر رنـگ بـوده و دربـاره      . است
ولي رويه دولتها در استناد بـه ايـن اصـل    . آور بودن اين اصل اتفاق نظر وجود دارد الزام

بسيار متشتت است، به نحوي كه در تعيين محتوا و دامنه اين اصل و در نتيجه، تعريـف  
  .ه شده استئارا   متفاوتياز آن نظرات  واحدي

  اصل عدم مداخله و موضع منشور ملل متحد. 2-1-2
موضوع دخالت در امور داخلي ديگر كشورها تـا پـيش از تصـويب منشـور ملـل      
متحد، از جمله موضوعاتي بود كه با توجه به آزادي عمل كشورها در توسـل بـه زور و   

لذا دخالت يا عدم دخالت  آغاز جنگ با ديگران ممنوعيت و محدوديت خاصي نداشت،
كننـده و از   در امر داخلي ساير كشورها از يك طرف به خواست و اراده كشور مداخلـه 

در گذشته تنها مالك . سوي ديگر به قدرت و منافع كشور مداخله شونده بستگي داشت
هـا و   موجود در خصوص عدم مداخلـه در امـور كشـورهاي ديگـر، قراردادهـا، پيمـان      

هايي چون عـدم تعـرض، دوسـتي و اتحـاد ميـان       اي بود كه در زمينه همعاهدات دوجانب
هـا در   اي كوتاه، موجبات عدم دخالت دولـت  گرديد و بعضاً در دوره كشورها منعقد مي

از ديـدگاه تـاريخي   )82:1382عباسـي اشـلقي،  (آورد امور داخلي يكديگر را فـراهم مـي  
از كشورها حاكي از به چالش حداقل تا پيش از تصويب منشور ملل متحد، رفتار برخي 
ها و نيـل بـه اهـداف و منـافع      كشاندن اصل منع توسل به زور براي دستيابي به خواسته

البته اين موضوع امري نيست كه تنها مربوط به قرون گذشته باشد، بلكه . ملي بوده است
 بايسـتي در ايـن   از ساليان طوالني تا زمان تصويب منشور، رفتـار كليـه كشـورها را مـي    

با تصويب منشور و درج قاعده ممنوعيت مداخله در امور داخلي . چارچوب تفسير كرد
بـا گـرايش    -ها نسبت به يكـديگر  ، اقدامات و تعرضات دولت2ماده) 7(كشورها در بند

عمومي در اثر وارد آمدن ضربات مهلك انساني، مالي و فرهنگي بـه جامعـه انسـاني در    
: دارد كـه  مقرر مـي  2ماده) 7(بند. رحله نويني شدوارد م -هاي جهاني پي دو دوره جنگ
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هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد، در اموري كه «
كنـد   ذاتاً جزء صالحيت داخلي هر كشور است، دخالت نمايند و اعضا را نيز ملزم نمـي 

صل به اجراي اقدامات اين ا. كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند
البته بايد به اين نكته » .شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد ساخت بيني قهرآميز و پيش

طـور كلـي    به. نيز اشاره كرد كه اصل عدم مداخله در ميثاق جامعه ملل نيز بيان شده بود
و ها جسـتج  مبنا و شالوده اصل عدم مداخله را بايد در اصول حاكميت و استقالل دولت

هـاي ديگـر،    ها در امور مربوط به دولـت  به عبارت ديگر اصل عدم مداخله دولت. نمود
هاست، ولي تشخيص اينكه چه عملي، مداخلـه   نتيجه منطقي استقالل و حاكميت دولت

شـود و چـه عملـي مداخلـه بـه       يك كشور در امور مربوط به كشور ديگر محسوب مي
) 451: 1367عميـد زنجـاني،  .(اسـت آيد، مشكل عمده اصل عـدم مداخلـه    حساب نمي

تـوان   اند و حتي مـي  اين اصل را پذيرفته الملل بيناكثريت قريب به اتفاق علماي حقوق 
گفت كه در ميان حقوقدانان، كسي وجود ندارد كه با اصل عدم مداخله به معناي دقيـق  

 اند، در واقـع منظورشـان نقـض    آن مخالف باشد و كساني كه از مداخله طرفداري كرده
اصل عدم مداخله نيست، بلكه آن را در حالت دفاع مشـروع يـا در حمايـت از حقـوق     

طرفداران اين اصل معتقدند ) 531: 1369علي بابايي،.( اند ها جايز دانسته بنيادين و اقليت
كه نپذيرفتن اين اصل، يعني مشروعيت مداخله و اين خود سـبب از بـين رفـتن آزادي،    

هـاي   شود و هر دولتي هميشه در معرض تعرض دولت استقالل و حاكميت كشورها مي
  )532-531همان،.(شود ديگر واقع مي

  
  منابع و دامنه اصل عدم مداخله. 2-2

با تبيين مفهوم اصل عدم مداخله و جايگاه آن در منشور سازمان ملل متحد، در اين 
  .گفتار به بيان منابع و دامنه اين اصل، خواهيم پرداخت

  دم مداخلهمنابع اصل ع. 1-2-2
مورد  الملل بيناصل عدم مداخله همواره از ديرباز به عنوان يك اصل عرفي حقوق 

آنتونيو كاسسه اصل عدم مداخله را يك گرايش جهـاني  . قبول جامعه جهاني بوده است
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اصـل عـدم دخالـت در امـور     ) الف: داند كه در سه قاعده عرفي گنجانيده شده است مي
رها به عدم حمايت از سازماني كه عليه مصـالح كشـور   الزام كشو) ب. كشورهاي ديگر
: 1370كاسسـه، .(كمك نكردن به شورشيان هنگام جنگ داخلي) كند و پ ديگر اقدام مي

كلود آلبر كلييار نيز بر اين اعتقاد است كه در نتيجه اصالح دين، اكتشـافات  ) 181-189
هـاي   ي، روابط دولـت للالم بينبزرگ و ظهور احساسات ناسيوناليستي، يك حقوق واقعاً 

اروپايي را تنظيم كرد و اين حقوق بر پايه نفي امپرياليسم و قبول اصـل تعـادل اروپـايي    
توان بـه   بر اين اساس بود و در اين رابطه مي 18و  17ي قرون الملل بينبود و معاهدات 

 معاهدات وستفالي اشاره كرد كه در آن استقالل كشورهاي اروپايي به رسميت شناخته و
يعني اروپائيان در روابط ميان خود گـرايش بـه عـدم    ) 60:1368كلييار،.(تصويب گرديد

دخالت داشتند، ولـي در روابـط خـود بـا سـاير كشـورها، همچنـان بـه مداخلـه ادامـه           
ي متعـددي نيـز مـورد    المللـ  بـين هاي  اصل عدم مداخله در معاهدات و كنوانسيون.دادند

ات منعقده در باب عدم مداخله، معاهده چـين و  از جمله معاهد. تأكيد قرار گرفته است
 اكبـري، ( .باشد مي 1954آوريل 29و معاهده چين و هند در  1950فوريه 14شوروي در 

هاي سازمان ملل مهمترين منبعي باشد كه  شايد بتوان بيان نمود كه قطعنامه) 234: 1378
در  الملـل  بينوق پس از آنكه كميسيون حق. در آن به اصل عدم مداخله اشاره شده است

در طرح اعالميه حقوق و وظايف كشورها به اصل عـدم مداخلـه و وظيفـه     1949سال 
هاي بسـياري كـه در    ها در خودداري از مداخله اشاره نمود، اين اصل در قطعنامه دولت

تر و رساتر مورد تأكيد  مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، نيز با عباراتي جامع
اعالميه راجع به قابل قبـول نبـودن   «تحت عنوان ) 2131(قطعنامه شمارهدر . قرار گرفت

دسامبر  21مصوب » مداخله در امور ملي كشورها و حمايت از استقالل و حاكميت آنها
، هر نوع مداخله مستقيم يا غير مستقيم در امور داخلي يا خـارجي كشـور ديگـر،    1965

اسـي، اقتصـادي و فرهنگـي آن    مداخله يا تهديد عليه شخصـيت دولـت يـا عناصـر سي    
اعالميه اصول « با عنوان 1970اكتبر 24مصوب  2625قطعنامه شماره. محكوم شده است

راجع به روابط دوستانه و همكاري بين كشورها بر طبـق منشـور ملـل     الملل بينحقوق 
در يكي از اصول خود، اصل عدم مداخله را با تكرار عبارات مندرج در قطعنامـه  » متحد
ماننـد انسـداد   (منع مداخله از طريق اقدامات اقتصـادي . ورد تأكيد قرار داده استقبلي م



55  ... الملل معاصر و اصل حمايت از نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بين

 1974دسـامبر 12مصوب 3281در قطعنامه شماره) ها يا تحريم معامالت بازرگاني دارائي
. مورد تأكيد قرار گرفته اسـت » منشور حقوق و وظايف اقتصادي كشورها« تحت عنوان

موضوعات حقوق بشـري بـا عنـوان ابـزار      خودداري از سوءاستفاده و مخدوش نمودن
دخالت در امور داخلي كشورها و حمايت و پشتيباني كامـل از حـق تعيـين سرنوشـت،     

هـاي نژادپرسـت در    هاي تحت استعمار و اشغال خارجي يا رژيم آزادي و استقالل ملت
اعالميه غير قابل پذيرش بودن مداخلـه و دخالـت   «تحت عنوان  103/36قطعنامه شماره

در رويه . مورد تأكيد قرار گرفته است 1981دسامبر  9مصوب » امور داخلي كشورهادر 
هاي مهمـي در زمينـه تأييـد اصـل      ي نيز ديوان از بدو تشكيل، به سهم خود گامالملل بين

برداشته است كه شايسته توجـه و   الملل بينعدم مداخله به عنوان يكي از قواعد حقوق 
ي المللـ  بينهاي  در قضيه تنكه كورفو و قضيه فعاليت 1949ديوان در سال. بررسي است

به ايـن اصـل    1986نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و بر ضد رژيم آن كشور در سال
 . اشاره كرده است

  دامنه اصل عدم مداخله. 2-2-2
شور ملل متحد، حوزه مداخله ممنوع، امور داخل همانگونه كه اشاره شد بر طبق من

شود كه كه چه امـوري مشـمول    اكنون اين پرسش مطرح مي. در صالحيت كشورهاست
پروفسور . نظر وجود دارد صالحيت ملي كشورها است؟ در پاسخ به اين سؤال، اختالف

حاكميت داخلي شامل آزادي دولـت درتشـكيل حكومـت،    «:سيبر فرانسوي معتقد است
هاي اداري و مؤسسـات عمـومي بـراي اداره امـور      يم قوانين الزم و تأسيس سازمانتنظ
صـالحيت داخلـي   «: ملكم شاو معتقد است كه) 36:1346صفدري،.(شود المنفعه مي عام

سـبب تحديـد و كـاهش دامنـه      الملـل  بينمفهومي نسبي است؛ زيرا اصول متغيرحقوق 
ات داخلـي ممكـن اسـت    صالحيت داخلي شده اسـت؛ موضـوعات مربـوط بـه مقـرر     

الملـل قـرار    ي داشته باشـد و بـدين ترتيـب در حيطـه حقـوق بـين      الملل بينهاي  بازتاب
را تنهـا بـا   » امور داخلـي « رسد كه بايد گفت كه نظر مي به )274:1372ملكم شاو،(».گيرد

المللـي   هر چه بر پيكره نظام حقـوقي بـين  و  توان سنجيد المللي مي توجه به موازين بين
اصل  .شود، به همان نسبت نيز از اموري كه اساساً ملي هستند كاسته خواهد شد افزوده
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الملل اسـت،   عدم مداخله در امور داخلي دولتها كه از اصول بنيادين و مسلم حقوق بين
المللـي، از   اي سيال دارد كه به موازات توسعه و تكامل نظام حقـوقي بـين   محتوا و دامنه

و البته بايد گفت كه در هر نظام حقوقي مـوارد   شود ار ميقابليت استناد كمتري برخورد
متعددي به عنوان استثناء بر اين قاعده لحاظ شده است كـه يكـي از مهمتـرين و بحـث     

برانگيزترين اين استثنائات، موضوع مداخله بشردوستانه است كه در بخش بعدي بـه آن   
اصـل عـدم مداخلـه در نظـام     ذكر اين نكته نيز الزم است كه كليت . اشاره خواهيم كرد

اسالم استكبار و سياسـت سـلطه را   « 1.حقوقي اسالم نيز مورد پذيرش قرار گرفته است
ورزد  كند و بر اين اصل اصرار مـي  به عنوان عامل اصلي مداخالت تجاوزكارانه تلقي مي

هاي استكباري، تنها راه خاتمه دادن به مداخلـه در امـور داخلـي     كه نابود كردن سياست
باشد و همچنين قرآن، تحميل و زور را به عنوان خميـر مايـه اصـلي     بوط به ملتها ميمر

شمارد و بـر ايـن    طلبي را كه ريشه مداخله است، مردود مي كند و سلطه دخالت نفي مي
 عميـد زنجـاني،  ( ».اساس، مداخله در امور اختصاصي ديگران را مـردود شـمرده اسـت   

1367 :458-459(  
  
  الملل بينق مداخله بشردوستانه در حقوق مباني و مصادي. 3-2

باشد كه در قسمت اول به مباني حقوقي و اخالقـي   اين گفتار شامل دو قسمت مي
الملــل، و در قســمت دوم بــه بيــان مصــاديقي از  مداخلــه بشردوســتانه در حقــوق بــين
  . مداخالت بشردوستانه خواهيم پرداخت

  بشردوستانهمباني حقوقي و اخالقي مداخله . 1-3-2
برانگيز شده است  در باب مباني حقوقي،آنچه در مورد مداخالت بشردوستانه بحث

و نظرات متفاوتي در مورد آن مطرح گرديده است، مسأله مشروعيت اين نوع مداخالت 
در منشـور ملـل متحـد اسـتفاده از     . اند بعضي آن را تجويز و برخي ممنوع دانسته. است

ه از زور عليه تماميت سرزميني يا استقالل سياسـي كشـورهاي   زور و يا تهديد به استفاد
علي رغم وجود اين اصل در منشور، حق دفاع مشروع . ديگر صراحتاً ممنوع شده است

منشور و اقدامات شوراي امنيت براي حفظ صـلح و امنيـت    51فردي و جمعي در ماده 
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بـا توجـه بـه    . باشند ل ميمنشور، استثنائات وارده بر اين اص 7ي در قالب فصل الملل بين
ظلــم گســترده برخــي از كشــورها در اواخــر دهــه بيســتم، امــروزه بحــث از مداخلــه  

اي كه ايـن موضـوع در    بشردوستانه نيز به عنوان استثناء سوم مطرح شده است، به گونه
چه مبتني  مداخله بشردوستانه اگر. مباحثات سياسي و حقوقي جايگاه خاصي يافته است

ردوستانه و در جهت حمايت از بشريت اسـت، امـا در مغـايرت بـا دو     بر مالحظات بش
 و اصـل عـدم مداخلـه   ) 2مـاده  4بند(اصل اساسي منشور، يعني اصل منع توسل به زور

اما آنچه كه بيشتر در اين نوشتار مـدنظر اسـت، تقابـل مداخلـه     . قرار دارد) 2ماده 7بند(
كه اصول منع توسل به زور، عدم برخي معتقدند . بشردوستانه با اصل عدم مداخله است

ها و احترام به حاكميت آنهـا درصـدد تـأمين حمايـت از      مداخله در امور داخلي دولت
اند و آسايش همه افراد بشر در گرو اعمال آن است و در نتيجه هرگونه  افراد وضع شده

 توسل به زور و ناديده گرفتن اصل حاكميت و عدم مداخله، تجاوز آشكار به اين اصول
برخي ديگر نيز بر اين اعتقادنـد كـه چـون منشـور دو     ) 28 :2008 ،2ويلر.(شود تلقي مي

اصل فوق را پذيرفته است، مداخله و كاربرد زور را براي حمايت از حقوق بشر و حـق  
كند، مگر در صورتي كه نقـض حقـوق بشـر و يـا حـق تعيـين        تعيين سرنوشت منع مي

سرنوشت تهديدي بـراي صـلح باشـد و در صـورت عـدم تهديـد بـه صـلح و امنيـت          
ي، منشور براي مداخله و كاربرد زور كه بنيان مداخله بشردوستانه نظامي است، الملل بين

 )102:2001-3،2003ماركوس .(دهد هيچ اختياري نمي
شود، اين است كه  منشور ملل متحد مطرح مي 2ماده  7سؤالي كه در ارتباط با بند  

مداخلـه  (ردوسـتانه كه اين بند چه نوع مداخالتي را ممنوع كرده است؟ آيـا مداخلـه بش  
دانست؟ در اين خصـوص موافقـان و مخالفـان     2ماده  7را نيز بايد مشمول بند) انساني

داننـد، بيـان    كساني كـه ايـن نـوع از مـداخالت را مشـروع مـي      .اند داليلي را بيان داشته
دارند كـه هـدف از ايـن مـداخالت، دگرگـوني ارضـي و اسـتقالل سياسـي دولـت           مي

لذا اين مداخله حاكميت، تماميـت ارضـي و اسـتقالل سياسـي      باشد، شونده نمي مداخله
كمك كردن به اتباع كشـوري  ) 87: 1376كاسسه،.(كند شونده را نقض نمي كشور مداخله

باشند، از نظر عقلي امـري پسـنديده اسـت و     كه در معرض تضييع حقوق اوليه خود مي
باشـد و   م منشـور مـي  همچنين با توجه به اينكه مبحث دفاع از حقوق بشر از اهداف مه
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ي كه داراي ويژگي اقتصـادي، سياسـي و يـا    الملل بيني در حل مسائل الملل بينهمكاري 
باشد، لذا اگر كشـوري موضـع    هاي تعالي حقوق بشر مي بشردوستانه است، از جمله راه

تـوان در جهـت تحقـق اهـداف      ي به خود گرفت، مـي الملل بينعدم همكاري در مسائل 
مخالفـان مشـروعيت   ) 61: 1382راعـي، ( .داخلـه بشردوسـتانه نمـود   منشور، اقدام بـه م 

بـه   2مـاده  4دارند كه تماميت ارضي منـدرج در بنـد    مداخالت بشردوستانه نيز بيان مي
لذا هر شكلي از مداخله بشردوستانه كه برخالف رضايت . معناي مصونيت ارضي است

راين دليلي براي استثناء گيرد و بناب دولت مورد مداخله باشد، نقض حاكميت صورت مي
انـد   همچنين بيان داشته) 88:1376 حيدري،.(دانستن مداخالت بشردوستانه وجود ندارد

ي و با توجه به اينكـه  الملل بينها، امري است خالف عرف موجود  كه تداوم شيوه دولت
ها تأييد نشده اسـت و   اينگونه كارها خارج از چارچوب سازمان ملل در عملكرد دولت

ين با توجه به اينكه ضرر بوجود آمده از اين نوع مـداخالت بـه مراتـب بيشـتر از     همچن
  ) 62: 1382 راعي،( .دفع ضرر موجود است، لذا اين مداخالت مشروعيت ندارد

نظـر از جـواز يـا     هاي كلي به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه صرف بعد از بحث
ان مبناي اخالقي براي اين نـوع از  تو ممنوعيت حقوقي براي مداخله بشردوستانه، آيا مي

نظـران، بـا مقايسـه ميـان مداخلـه بشردوسـتانه و        مداخالت قائل شد؟ برخي از صاحب
تئوري جنگ عادالنه، مداخله بشردوسـتانه را بـر پايـه و اسـاس حقـوق بشـر و داراي       

داننـد و در نتيجـه آن را نـاقض منشـور، تماميـت ارضـي و        اهداف خوب و عادالنه مي
تسـون  . انـد  دي آماتو و تسـون از آن جملـه  . دانند هاي ديگر نمي سياسي دولتاستقالل 

معتقد است، جنگي كه با يك علت خوب و عادالنه آغـاز شـود، تماميـت ارضـي يـك      
مطابق نظر اين افراد، ) 4،150:1970تسون.(كند كشور و استقالل سياسي آن را نقض نمي

بـراي عمـوم، موجـب مشـروعيت      برخورداري جنگ از اهداف عادالنه و قابل پذيرش
كند كـه جنـگ بـا اهـداف بشردوسـتانه يـا غيـر آن         نظر تفاوتي نمي و از اين جنگ بوده

صورت گرفته باشد و با توجه به اينكه مداخله بشردوستانه با هدف مقابله بـا تجـاوز و   
باشـد، بنـابراين    گيرد و برخـوردار از اهـداف عادالنـه مـي     نقض حقوق بشر صورت مي

تئوري قديمي جنگ عادالنه كه با نظريـه جديـد مداخلـه بشردوسـتانه     . باشد يمشروع م
نظران مخالف بـا   صاحب. نيز، نسبت مستحكمي دارد، داراي مخالفاني جدي بوده است
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دارند، از آنجايي كه هـيچ جنگـي را منطبـق بـا اصـول اخالقـي        جنگ عادالنه اظهار مي
دالنه باشد؛ يعني مطابق بـا اصـول اخالقـي    توان جنگي را تصوركرد كه عا اند، نمي نيافته

سو در انتقـاد بـه نظـرات كسـاني كـه بـا        از يك )90: 1385 مهدي هادي،.(انجام پذيرد
مقايسه مداخله بشردوستانه و تئوري جنگ عادالنه، اين نوع مداخالت را ناقض تماميت 

ه بـا فـرض   دانند، بايد اشاره نمود كـ  شونده نمي ارضي و استقالل سياسي كشور مداخله
عدم نقض حاكميت و استقالل سياسي، مداخالت بشردوستانه نظامي بـا ديگـر اهـداف    

قطعنامه تعريف تجاوز، كاربرد زور در صـورتي   1منشور مغايرت دارد؛ چراكه طبق ماده
ي و المللـ  بـين كه با اهداف منشور ناسازگار باشد، ممنوع است و حفظ صـلح و امنيـت   

كنـار پيشـگيري از نقـض حاكميـت و اسـتقالل سياسـي       اصل منع كـاربرد زور نيـز در   
توان بر عليه دولتي ديگر،  از سوي ديگر، چگونه مي. باشد كشورها، از اهداف منشور مي

اقدام نظامي نمود، هرچند صرفاً قصد و نيات بشردوستانه در ميان باشد و باز بيان شـود  
  كه اين نوع مداخالت ناقض حاكميت و استقالل سياسي نيست؟

ر باب مباني اخالقي مداخله بشردوستانه بايد به اين نكته نيز اشاره نمـود كـه بـه    د
  دليل وقوع تجاوزهاي گسترده نسبت 

به حقوق بشر در اواخر قرن بيستم، برخي از حقوقدانان، از جمله كاسسه به نقطـه  
جانبـه بـدون    نظر اخالقي مداخله بشردوستانه تكيه كرده و مدعي هستند كه مداخله يك

مجوز شوراي امنيت به منظور جلوگيري از چنين تجـاوزاتي، در شـرايط شـديد مجـاز     
البتـه بايـد   ) 136: 1382كروبـي، .(باشد، حتي اگر مغاير با منشور سازمان ملـل باشـد   مي

هرچند از بـاب اخالقـي   . تواند چندان مورد قبول قرار گيرد اشاره نمود كه اين مبنا نمي
فجايع انساني و نقـض حقـوق آدميـان، مسـئوليت اخالقـي      ها در مبارزه با  اصوالً دولت

توان به آن پايبند بـود، بلكـه در وضـعيت فعلـي، اخـالق حكـم        دارند، ولي امروزه نمي
البته اين سخن بدان معنـا نيسـت   . ديگري دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله

مسـئوليتي نـدارد و اوالً،    ها هيچ ي در برابر اقدامات غير انساني دولتالملل بينكه جامعه 
توانند، بلكه بايد از  ي بويژه سازمان ملل متحد، ميالملل بينهاي  ها منفرداً و سازمان دولت
هاي ديگر استفاده نمايند؛ چنانكه شوراي امنيت، آفريقاي جنوبي و رودزيا را بـه   تحريم

مداخله نظامي دليل نقض حقوق بشر تحريم اقتصادي نمود و ثانياً اگر در موردي بدون 
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اي با تصميم  نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پيشگيري نمود، الزم است چنين مداخله
 .جانبه بسيار خطرنـاك خواهـد بـود    شوراي امنيت صورت پذيرد، چه آنكه مداخله يك

  ) 236:2001، 5 چسترمن(
  الملل بينمصاديق مداخالت بشردوستانه در حقوق  .2-3-2

ها در خطر جدي قرار گرفته اسـت،   هاي اخير، درمواردي كه زندگي انسان در سال
ي را تهديد نموده و يا اينكه بر اثر فقدان وجود دولـت،  الملل بينامواج آوارگان مرزهاي 

گناه را به كام مرگ فرو برده است، سازمان ملل متحد  هاي بي هاي داخلي انسان درگيري
هـاي عضـو صـادر     انه، اجازه دخالت نظامي را بـه دولـت  تحت عنوان مداخله بشردوست

 هائيتي و روآندا، گوين، هرزه و بوسني سومالي، عراق، كردستان در مداخله. نموده است
 امنيـت  شـوراي  مجـوز  بـا  كـه  هسـتند  اي بشردوسـتانه  ي  مداخله مصاديق جمله از ليبي

اردي نيـز برخـورد   با مطالعه تـاريخ مـداخالت بشردوسـتانه، بـه مـو      .اند گرفته صورت
خواهيم نمود كه مداخالت بشردوستانه بدون صدور هرگونه مجـوزي صـورت گرفتـه    

در واكـنش بـه    .باشـد  مداخله ناتو در كوزوو بارزترين نمونـه در ايـن زمينـه مـي    . است
هـاي   تبارهاي كوزوو و همچنين قطعنامه عمليات سركوبگرانه رژيم بلگراد عليه آلبانيايي

بدون مجوز شوراي امنيت، اقدام 1999ژانويه  30ي امنيت، ناتو در صادره از سوي شورا
توجيه اصلي كشورهاي عضـو نـاتو ايـن بـود كـه مقامـات       . به مداخله در كوزوو نمود

اند و بنـابراين،   عام و ساير تخلفات عمده حقوق بشري را مرتكب شده يوگوسالوي قتل
كه يك فاجعه انساني در حال  باشند و در مواردي تهديدي براي صلح و ثبات منطقه مي

گيري  وقوع است و شوراي امنيت به علت وتو يكي از اعضاي دائم خود، نتواند تصميم
هايي كه توانايي دارند، اين امكان داده شود كه در جهت حفظ صـلح   كند، بايد به دولت

شود، اين اسـت كـه آيـا نـاتو بـدون       سؤالي كه مطرح مي. ي اقدام كنندالملل بينو امنيت 
مجوز شوراي امنيت، حق توسل به زور را داشت يا خير؟ در پاسخ بايد اشاره نمود كـه  

گرانـه و قهرآميـز نـاتو عليـه دولـت يوگوسـالوي بـا عنـاوين          هرچند عمليات مداخلـه 
گرديد، اما بـدون ترديـد بايـد آن را     دوستانه و مقابله با تجاوز به حقوق بشر آغاز انسان

با ايـن حـال   ) 138: 1379ممتاز و نجفي اسفاد.(عمومي دانست الملل بينمغاير با حقوق 
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ي اين اقدام ناتو را دليلي بر ظهور يـك دكتـرين جديـد در    الملل بينبرخي از حقوقدانان 
ي براي جلوگيري اند، كه بر اساس آن، استفاده از اقدام نظام مطرح كرده الملل بينحقوق 

توانـد   ها وسيع توسط مقامات يك كشور عليه اتباع خودشـان، مـي   رحمي از ارتكاب بي
گويي مناسـب بـه آن بحـران     قابل توجيه باشد، مشروط به اينكه شوراي امنيت از پاسخ

به عبارت ديگر ممكن است يك قاعده عرفي در حال پديدار شـدن باشـد،   . ناتوان باشد
اي از شـرايط مشـخص وجـود داشـته باشـد،       صورتي كه مجموعـه كه بر اساس آن، در 

هـا، حتـي بـدون مجـوز قبلـي شـوراي امنيـت،         استفاده از زور توسط گروهي از دولت
 )6،27:1999كاسسه.(مشروع تلقي گردد

پايان مبحث اول، بايد اشاره نمود كه اصل عدم مداخلـه بـه عنـوان يـك اصـل       در
كه بـر دول اسـالمي حـاكم بـوده و بـه آنهـا اجـازه        گونه  ي، همانالملل بينپذيرفته شده 

دهـد، دول ديگـر را نيـز از     جانبـه بـا عنـاوين بشردوسـتانه را نمـي      مداخله نظامي يـك 
امـا بـا بررسـي مصـاديق مـداخالت      . كنـد  جانبه ممنـوع مـي   مداخالت بشردوستانه يك

نيز عمل  ي حاكم، خالف اين منطقالملل بينبشردوستانه، متوجه خواهيم شد كه در نظام 
شده است و كشورهايي به صورت خودسرانه و با عناوين بشردوستانه اقدام به مداخلـه  

لذا بايد اشاره نمود، كه همان منطقي كه اجازه مداخلـه بـا   . اند در كشورهاي ديگر نموده
هـاي مهـاجم داده اسـت،     دوستانه، بدون مجوز شوراي امنيت را به دولـت  عناوين انسان

  .حقوق اسالمي براي حمايت از مستضعفين، قابل اعمال است همان منطق نيز در
  

  )ا.ا.ج(قانون اساسي 154اصل اسالمي حمايت از مستضعفين و اصل . 3
باشـد،   هاي اسالمي در مورد مداخلـه بشردوسـتانه مهـم و الزم مـي     بررسي ديدگاه

ليـت  گيـري نهـايي يـا مقبو    المللي مداخله بشردوسـتانه از شـكل   چراكه هنوز قواعد بين
مفهوم مورد نظر در كشورهاي درحال توسعه كه در آنها هنـوز هـر   . جهاني فاصله دارند

شكل از مداخله به عنوان ميراث مورد ترديد امپرياليسم غربي، به شدت مورد مقاومـت  
بنابراين در خالل اين دوران توسعه ضروري است . ساز است گيرد، بسيار مشكل قرار مي

ها در  هاي جهاني و تقريب فرهنگ نه تا حد ممكن بر اجماعكه اصول مداخله بشردوستا
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در ايـن  . باشـد  مورد حقوق بنيادين بشر و ابزارهايي مشروع جهت اعمال آن حقوق مـي 
مبحث، ابتدا مفهوم اصـل اسـالمي حمايـت از مستضـعفين و سـپس مبـاني حقـوقي و        

قـانون   154اصـل  در گفتار سـوم از  . اخالقي اين اصل را مورد بررسي قرار خواهيم داد
اساسي كشورمان صحبت خواهيم نمود و در گفتار پاياني به ارائـه راهكارهـاي اجـراي    

  .اصل حمايت از مستضعفين در وضعيت فعلي خواهيم پرداخت
  
  اصل اسالمي حمايت از مستضعفين  مفهوم. 1-3

 در نظـام حقـوقي اسـالم،   . اين اصل حقوق بشري در اسالم جايگاه سـترگي دارد 

اسالم واجد يك . ي وجود نداردالملل بينبندي حقوق تحت عنوان حقوق داخلي و  طبقه
نظام حقوقي واحد است كه برخي از قواعد منحصراً در روابط داخلي و برخي ديگر در 

اصـل حمايـت از   . باشد ي كاربرد دارد و برخي نيز واجد هر دو جنبه ميالملل بينروابط 
ي است كه الملل بينكه واجد كارايي دوگانه داخلي و مستضعفين از جمله قواعدي است 

به صورت مداخله بشردوستانه در معناي عـام و در نظـام    الملل بيناعمال آن در حقوق 
رغـم فقـدان    علـي . يابـد  هاي ويژه قانوني از محرومان تجلي مي داخلي به شكل حمايت

ـ  واژه مداخله بشردوستانه در متون اسالمي، مباني آن مي ه عنـوان زيرمجموعـه   بايست ب
 .مبحث جهاد به معناي عام مدنظر قرار گيرد

در كتب و منابع فقهي در ارتبـاط بـا جغرافيـاي سياسـي از ديـدگاه اسـالم، فقهـا        
اند، بـه لحـاظ موضـعي كـه در برابـر اسـالم، از        ناميده» دار«كشورهايي را كه به عنوان 

را همـان  » داري«و مبـين هـر    اند، تقسـيم كـرده   نظر اعتقادي و سياسي پيش گرفته نقطه
يكي از . اند اند كه مردمشان از نظر عقيدتي و سياسي براي خود برگزيده حالتي قرار داده

باشد كه به بحث  ها به آن اشاره شده است، داراالستضعاف مي بندي مواردي كه در تقسيم
خصيصه كلي داراالستضعاف در ايـن اسـت كـه مـردم آن سـرزمين      . شود ما مربوط مي

قدرت آزاد انديشيدن، آزاد زيستن و امكـان انجـام مراسـم و فـرائض و آدابـي كـه بـه        
باشند، را نداشـته باشـند و مسـتكبرين     مند مي مقتضاي عقيده و فرهنگ خود بدان عالقه

بيننـد، بـه    هاي مردم را خطر بزرگي نسبت به قدرت و منـافع خـود مـي    براي آنكه توده
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ي آزادي و احقاق حقوق را بر روي آنـان ببندنـد و بـه    ها معارضه با آنان برخيزند و راه
دهنـده ايـن    االشاره نشان مطلب فوق) 398-397: 1367عميد زنجاني،.(آزارشان بپردازند

هاي مردم و ايجاد درگيري با آنان كه  گونه اعمال فشار بر عليه توده موضوع است كه هر
جـود حالـت اسـتكباري در    خيزد، نشانه استضعاف و دليل و از خصلت استكباري بر مي

واژه ظلم كه  در متون اسـالمي بـه عنـوان يـك پديـده ضـد ارزشـي        . يك جامعه است
ها ياد شده است، در لغت به معناي تاريكي و يا شكافي اسـت   كليدي، در زندگي انسان
ظلم در مفهوم اسالمي ابعاد ) 315: 1414الراغب االصفهاني،.(آيد كه در زمين بوجود مي

ها از استيفاي حقوقشان ظلم اسـت و   اي كه محروم كردن ملت ارد، به گونهاي د گسترده
شود، نيز نوعي ديگر از     هايشان مي دادن ارزش كشانيدن آنان به راهي كه موجب از دست

هـاي   هاي استضعاف و مستضـعفين ريشـه قرآنـي دارنـد، چنانكـه واژه      واژه. ظلم است
هاي مختلف مـورد   نظران به گونه سوي صاحباند و از  مستكبرين و طاغوتيان نيز چنين

طـور   بـه (آيـه  600و حـدود ) طور مستقيم به(آيه 350قرآن با داشتن. اند تفسير قرار گرفته
مـرتبط بـا مسـئله ظلـم، بـراي ظلـم مفهـومي گسـترده قائـل          ) مستقيم و غيـر مسـتقيم  

مستضعف در اصطالح فقهي و قرآني بـه معنـاي فقيـر و فاقـد زنـدگي مناسـب       «.است
گونـه عنـادي، صـرفاً بـه دليـل       تصادي نيست، بلكه كسي است كه بدون داشتن هـيچ اق

نظـر از اينكـه از نظـر اقتصـادي دارا باشـد يـا        نشنيدن پيام حق، كافر شده است؛ صرف
  )11:1385منش، وحيدي( ».ندار

در اسالم جهاد به عنـوان يكـي از مهمتـرين اصـول سياسـت خـارجي حكومـت        
. شود درچارچوب استراتژي تبليغ و دعوت اسالمي تلقي مي اي با اهميت اسالمي، حلقه

، يعني اقدام بـه عمليـات   »مقاتله العدو«در بيشتر متون لغت، فقه و تفسير عنوان جهاد به
در بررسي مسأله جهاد، بايـد  ) 31: 1412الزحيلي،.(مسلحانه با دشمن تعريف شده است

از . خـورد  د و قتال به چشـم مـي  به اين نكته توجه داشت كه در قرآن، هردو عنوان جها
شود كه جهاد نوعي از قتـال   مجموع آيات و روايات مربوط به اين دو عنوان استفاده مي

) 203،1383عميد زنجاني،.( باشد كننده مي است كه داراي شرايط و خصوصيات محدود
امـا  . هاي مفصلي براي جهاد در اسالم صورت گرفتـه اسـت   بندي در متون فقهي، تقسيم

  :اند به فقها و انديشمندان جهاد را به دو دسته كلي زير تقسيم نمودهقاط
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جهاد دفاعي زماني مطرح خواهد شد كه منافع مسلمانان و كيان : جهاد تدافعي)الف
مـادامي  . شـود  اسالم در خطر افتد، و در اين حالت است كه جهاد بر همگان واجب مي

ـ  كه كفار منافع مسلمانان را به خطر نينداختـه  د و اراضـي و شـهرهاي آنـان را اشـغال     ان
اما اگـر  ) 336: 1376حقيقت،( .اند و برنامه اشغالي نيز ندارند، نبايد با آنان جنگيد نكرده

خوف گسترش نفوذ و تسلط كفار بر كشورها و شهرهاي مسلمانان برود، جهاد دفـاعي  
شود   جب ميبر تمام مكلفان و مسلمين اعم از زن، مرد، پير، جوان و كوچك و بزرگ وا

اما آنچه كه بيشتر مربـوط بـه بحـث اصـلي مـا      . اي كه بتوانند دفاع كنند تا به هر وسيله
باشد، نوع ديگري از جهاد، تحت عنوان جهاد ابتدايي است كه در ادامـه توضـيحات    مي

  .آن ارائه خواهد شد
هدف اصلي در اين جهاد، دعوت كفار و مشركان به دين اسـالم  : جهاد ابتدايي)ب

اين جهاد تنها در مقابل تعرض نظامي دشـمن هنگـام روبـرو شـدن بـا تبليـغ       . باشد مي
كند و اگر دشمن در مقابل تبليغ اسـالم دسـت بـه اسـلحه      مسلمانان موضوعيت پيدا مي

: 1384احمـد و زارعـي،   پـور .( شـود  نبرد؛ موضوع جهاد ابتدايي خود به خود منتفي مـي 
شود كه كمـك   هاي متفاوتي انجام مي با انگيزه بر اساس منابع فقهي، جهاد ابتدايي) 140

بخش و مستضعفاني كه در سراسـر جهـان    هاي آزادي و ياري دادن و همراهي با نهضت
جنگنـد، يكـي از مصـاديق جهـاد      براي نجات خود در برابر استكبار و ستم جهاني مـي 

شردوسـتانه  بخش را معادل اسالمي مداخله ب توان جهاد آزادي  در واقع مي. ابتدايي است
در تعريف جهاد آزادي . هايي نيز دارند تلقي كرد، هرچند كه اين دو نهاد حقوقي تفاوت

هايي است كـه زيـر سـلطه حكومـت      جهاد براي آزاد سازي ملت«: توان گفت بخش مي
استبدادي و ديكتاتوري، حيثيت، شـرف، جـان و مـال آنـان در معـرض تاخـت و تـاز        

همانگونه كه اشاره شد، در منابع ) 133: 1385يگدلي،ضيائي ب( ».گران داخلي است سلطه
و متون فقهي از واژه مداخله بشردوستانه استفاده نشده است و تعريف مسـتقلي هـم از   

تـوان   با اين حال تعريفي كه از مداخله بشردوسـتانه در اسـالم مـي   . آن ارائه نشده است
خارجي دول ديگر بـراي  دخالت مسلمين در شئون داخلي و «:ارائه داد، عبارت است از

  )83: 1385 مهدي هادي،( ».تطهير زمين از طغيان و مظالم



65  ... الملل معاصر و اصل حمايت از نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بين

  مباني اصل اسالمي حمايت از مستضعفين. 2-3
در خصوص مباني و منـابع بحـث مداخلـه بشردوسـتانه در اسـالم و حمايـت از       
مستضعفين، بايد گفت كه اين قاعده به عنوان يكي از قواعد حقـوقي اسـالم، از مبنـاي    

مبناي اصـلي حقـوق اسـالم چـه در بعـد      .  مشترك با ساير قواعد برخوردار استكامالً
ي، وحي است كـه در كنـار آن عامـل فطـرت هـم مطـرح       الملل بينداخلي و چه در بعد 

اصولي نظيـر عـدالت، صـلح و امنيـت، آزادي، وفـاي بـه عهـد و حمايـت از         . باشد مي
در حقوق . ت الهي بشر استبخش و ملل مستضعف، برخاسته از فطر هاي آزادي نهضت

اسالم، بكار بردن اصطالح مداخله در راستاي حمايت از مستضـعفين تناسـب    الملل بين
توان بـراي ايـن منظـور از آن اسـتفاده نمـود،       چنداني ندارد و بهترين اصطالحي كه مي

اين اصطالح، مفهوم ارزشي و انسـان  . باشد مي» حمايت يا دفاع از مستضعفين«اصطالح 
با اين توضيحات، در . دهد نه آن را بيشتر از اصطالح مداخله بشردوستانه نشان ميدوستا

  .اين بخش، مباني حقوقي و اخالقي مداخله بشردوستانه در اسالم را بيان خواهيم نمود
  مباني حقوقي اصل حمايت از مستضعفين. 1-2-3

كه كشـوري   اي است قهري با توجه به اينكه اساساً مداخالت بشردوستانه، مداخله
ابتدا در كشور ديگر به منظور نجات اتباع خود يا افراد تحت حاكميت آن دولت كـه در  

دهد، اين سـؤاالت در ذهـن    اند، انجام مي معرض تضييع حقوق اساسي خود قرار گرفته
هـاي   طور كلي وظيفه حكومت اسالمي و مسلمانان در قبـال انسـان   شود كه به مطرح مي

چيسـت؟ آيـا مسـلمانان يـا دولـت      » مستضـعفين «تعبير قرآن مظلوم و تحت ستم و به 
اند، يا اينكـه مداخلـه در نظـام     اسالمي مكلف به مداخله نظامي براي رهايي آنان از ظلم

شود؟ براي پاسخ به اين سؤاالت، ابتدا مفهوم مداخله  حقوقي اسالم، تجاوز محسوب مي
سالم مورد بررسي قـرار خـواهيم   بشردوستانه و شرايط آن را در انديشه متفكران دنياي ا

  .داد
يكـي از  : اصل حمايت از مستضعفين در انديشه متفكـران اسـالمي  . 1-1-2-3

اصول كلي سياست خارجي دولت اسالمي، مبارزه با ظلـم و دفـاع از همـه مستضـعفان     
هـاي بـارز    با توجه به اين موضوع كه يكي از نمونـه . باشد جهان در مقابل ستمگران مي
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باشد، لذا دفـاع از مستضـفين و    تجاوز، تعدي به حقوق اساسي و آزادي بشر ميظلم و 
هـاي   بررسـي ديـدگاه  . باشـد  اهللا مـي  مظلومين دنيـا يكـي از مصـاديق جهـاد فـي سـبيل      

انديشمندان و فقهاي جهان اسالم حاكي از اين امر است كه آنان در اصـل حكـم فـوق،    
وهبه الزحيلي جنگ براي ياري مظلوم به . دنظر دارن يعني دفاع از مستضعفين عالم، اتفاق

دارندكـه   طور فردي يا جمعي را يكي از موارد مشروع جهاد اسالمي دانسته و بيـان مـي  
شـيخ  ) 33-30: 1410الزحيلـي، ( ».مصلحت صلح عمومي، مقتضاي چنين جنگي اسـت 

 مباالتي به تجاوز كفـار  از مسلمات ديني، حرمت بي« :الدين معتقدند محمد مهدي شمس
صبحي ) 336:1418 الدين، شمس( ».تفاوتي در اين مسأله است بر مسلمين و احساس بي

محمصاني يكي از اقسام جهاد تدافعي را، دفع تجاوز از متجاوزان، سـتمگران و كسـاني   
انـد دانسـته    هايشـان آواره سـاخته و از وطنشـان اخـراج كـرده      كه مسلمانان را از خانـه 

هيد مطهري ضمن تدافعي دانستن ماهيـت جهـاد   ش) 194-193: 1392محمصاني،.(است
اين تهاجمـاتي  «:فرمايند بخش را نوعي جهاد تدافعي دانسته و مي در اسالم، جهاد آزادي

كه بايد با آن مبارزه شود همه به اين شكل نيست كـه طـرف بـه سـرزمين شـما حملـه       
يك كند،ممكن است طرف با ما نخواهد بجنگد، ولي مرتكب يك ظلم فاحش نسبت به 

هاي ديگر را كه تحت تجـاوز   ها شده باشد، و ما قدرت داريم آن انسان عده  افراد انسان
اگر نجات ندهيم، در واقع به ظلم ايـن ظـالم نسـبت بـه آن     . اند نجات دهيم قرار گرفته

ما در جايي كه هستيم، كسي به ما تجاوزي نكرده، ولي يك عـده  . ايم مظلوم كمك كرده
است مسلمان باشند و ممكن است مسلمان هم نباشـند، تحـت    از مردم ديگر كه ممكن

ها آنها را از  ها كه اسرائيلي اگر مسلمان باشند، مثل جريان فلسطيني(اند تجاوز قرار گرفته
ها را نسبت به آنهـا مرتكـب    اند و انواع ظلم اند، اموالشان را برده هايشان آواره كرده خانه
هاي  آيا براي ما جايز است كه به كمك اين مظلوم) رنداند، ولي فعالً به ما كاري ندا شده

ايـن  . مسلمان بشتابيم براي نجات دادن آنها؟ بله اين هم جايز است، بلكه واجب اسـت 
هم يك امر ابتدايي نيست، اين هم به كمك مظلوم شتافتن اسـت بـراي نجـات دادن از    

  )22: 1372مطهري،( ».دست ظلم، بالخصوص كه آن مظلوم مسلمان باشد
آيد كه مبارزه عليه ظلم و ستم و نقض حقوق بنيادين  از نظرات فوق اينگونه بر مي

طور سبعانه بـا آدميـان رفتـار     رحمانه، به  هرگاه دولتي با رفتار بي. ها واحب است انسان
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دار شدن وجدان بشريت  اي زير پا گذارد كه موجب جريحه كند و حقوق آنها را به گونه
 . ات آنان از يوغ چنين دولت مستبدي، واجب استشود، مداخله براي نج

هـا در   از ديدگاه اسالم، ملـت : اصل حمايت از مستضعفين و ادله آن. 2-1-2-3
اما . هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آزادي كامل دارند تنظيم روابط داخلي و سياست

ضـالمانه   هـاي داخلـي و روابـط    هـا و اختنـاق   اين بدان معنا نيست كه اسالم، انحـراف 
بلكه از ديدگاه اسالم، دفاع از ملت مظلوم . كند كشوري بر ضد كشور ديگر را تحمل مي

ميهنان  كند كه به آن ملت از طرف هم مجاز و شايسته است و در اين خصوص فرق نمي
يا دولت متبوعش ستم شده باشد و يا از سـوي بيگانگـان و افرادكشـور ديگـر يـا يـك       

اريخي حمايت از حقوق بشر در اسالم به رفتار پر از عـدل،  هاي ت ريشه. كشور مسلمان
قدر آن قبل از آغاز بعثت در معاهدات دفاع از مظلوم و يـاري   رأفت و عاطفه رهبر عالي

به منظـور پايـان دادن   » حلف المطيبين«و» حلف الفضول«نمودن ستمديدگان مانند پيمان
ــه خصــومت ــه انســان  ب ــ هــاي بــي هــا و رفــع ســتمگري نســبت ب ــر  اه و بــيگن ــاه ب پن

شـويم كـه    با بررسي متون فقهـي و تـاريخي، متوجـه مـي    ) 82: 1380حسيني،.(گردد مي
متفكران اسالمي، در ارتباط با تئوري مداخله بشردوسـتانه، بـا كمـك گـرفتن از آيـات      

نظـران همچـون وهبـه     برخـي از صـاحب  . اند پردازي نموده قرآني و سنت عملي، نظريه
ظيفه مسلمانان نسبت به وجوب ياري كساني كه  تحـت ظلـم و   الزحيلي در ارتباط با و

) ص(سوره مباركه نساء و اقرار پيامبر 75طلبند، به آيه ستم قرار دارند و از آنها ياري مي
هايي كـه   از جمله پيمان) 32: 1410الزحيلي،.( نمايند استناد مي» پيمان حلف الفضول«به 

م نيز مورد تأييد قرار گرفته اسـت، پيمـان   آمده و در نظام حقوقي اسال از روايات بدست
ايـن پيمـان قبـل از    .شـود  ياد مـي » حلف الفضول«مقدسي است كه از آن به عنوان پيمان

و در خانه عبداهللا بن جدعان به منظور دفاع از ستمديدگان منعقد شد ) ص(بعثت پيامبر
از بعثت نيز در به حدي بود كه حتي در زمان بعد ) ص(و ارزش اين پيمان در نزد پيامبر

براستي كه در خانه عبداهللا بن جدعان شاهد پيماني بودم كه خـوش  «: مورد آن فرمودند
ندارم، آن را با هيچ چيز ديگر مبادله كنم و اگر در اسالم نيـز مـرا بـدان دعـوت كننـد،      

باشـد   مضمون اصلي اين پيمان اين مـي ) 134:تا ابن هشام، بي(»7پذيرم اجابت كرده و مي
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يد به هيچ شخص غريب يا غير غريبي ستم شود و بايد حق مظلوم از ظالم گرفته نبا«كه 
اين يـك پيمـان   «: كنند كه برخي از نويسندگان اينگونه استدالل مي) 135همان،( ».8شود

خاصي بود مربوط به روابط داخلي مردم و ربطي به روابط خارجي كه بر اسـاس شـرع   
البته بايد اشاره نمود كه ايـن اسـتدالل   ) 720-719: 1417هيكل، (».شود، ندارد تنظيم مي

باشد؛ چراكه روح حاكم بر اين پيمان، دفاع از مظلوم بود، كه پس از  چندان صحيح نمي
هاي اسالمي در امور سياسي و اجتماعي تثبيـت   گيري بعثت نيز جزو دستورات و جهت

ـ   ) 140:تا ابن هشام،بي.(شد ه عـرف جديـد   برخي مانند وهبه الزحيلي و عـارف خليـل ب
دارند كه در دفاع از حق و از بين بردن باطـل و دفـاع    ها نيز استناد كرده و بيان مي دولت

از انسانيت در هنگام خشونت و بدرفتاري يك دولت عليـه اقليـت اتبـاع خـود، عـرف      
داننـد و   ها بر اين مبتني است كه مداخله براي ايـن منظـور را مشـروع مـي     جديد دولت

طوري كه اين تكـرار   اند، به ر به اين منظور دست به مداخله نظامي زدهبا ها چندين دولت
كساني كـه در  )95:1385مهدي هادي.( ي شده استالملل بينباعث ايجاد رويه در روابط 

) ص(اند، به فتح مصر توسط صحابه پيامبر نظر نموده  ارتباط با مداخله بشردوستانه اظهار
البته محمد حسنين . اند روميان، نيز استناد نمودهبخاطر واقع شدن اهالي آن تحت طغيان 

پنـدارد،   تاريخ، اين قضيه را چنين نمـي «: هيكل در اين خصوص بر اين اعتقاد است كه
بلكه عمربن خطاب به عمروعاص اذن داده بودكه به طرف مصر حركت كنـد و سـپس   

ظر نمايد و ن بعد از حركت سپاه، او استخاره كرد و تصميم گرفت كه از فتح مصر صرف
انـد،   اي نوشت و از او خواست، تا اگر به سرزمين مصـر وارد نشـده   به عمروعاص نامه

دسـت او   امـا نامـه بعـد از داخـل شـدن عمروعـاص بـه سـرزمين مصـر بـه          . برگردند
تواند درست باشد كه صحابه،  اين دليل در صورتي مي) 724-723: 1417هيكل،(».رسيد

طـور كـه بيـان شـد، برخـي از       امـا همـان  . داده باشـند فتح مصر را با اين عنوان انجـام  
سـنت عملـي پيـامبر در اعـالم     . انـد  نظران در صحت چنين دليلي، ترديد نمـوده  صاحب

انجام شد، نيز از » خزاعه«و » ضمره بني«همبستگي و حمايت متقابل آنچنان كه در پيمان 
  . باشد ميديگر داليل مورد استناد فقها در ارتباط با مداخله بشردوستانه 
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  مباني اخالقي اصل حمايت از مستضعفين. 2-2-3
در تعاليم ديني توجه به مستضعفين و محرومين و نيز عنايـت ويـژه بـه قشـرهاي     

پذير و از همه مهمتر، مسئله اخوت اسالمي، بسـيار مـورد سـفارش قـرار گرفتـه       آسيب
در اين تعاليم از اقدام به كمك براي محرومين و مستضعفين، به عنوان جهاد فـي  . است
شود كـه نقطـه    فين طيف وسيعي را شامل ميحمايت از مستضع. اهللا ياد شده است سبيل

بخـش   تواند يك ابراز نگراني ساده و نقطه پايـان آن، جهـاد مسـلحانه آزادي    آغاز آن مي
اما آنچه كه مورد اختالف است و در اين نوشته بـر روي آن تأكيـد خواهـد شـد،     . باشد

اسـالم  بـراي مداخلـه بشردوسـتانه در    . جنبه نظامي حمايت از مستضعفين خواهد بـود 
اجرا نيز وجود دارد و مداخله قهرآميز توسط مسلمانان به منظور متوقف نمـودن   ضمانت

كشتار جمعي يا دفع تجاوز شديد به انسانيت براي جامعـه مسـلمان صـرفاً جنبـه حـق      
باشد؛ چراكه قرآن جامعـه اسـالمي را بـه عنـوان يـك       ندارد، بلكه تعهد اخالقي نيز مي

 –ي از مسلمانان جهت زندگي در قلمرو آن قـرار دارنـد   نه دولتي كه گروه -)امت(كل
تواند امر به معـروف و نهـي از    كند، تا جايي كه امت مي داراي جايگاه اخالقي تلقي مي

  )135: 1389هشمي،.(منكر نمايد
شمول در  حمايت از مستضعفين  به عنوان يك اصل انساني و جهان. 1-2-2-3

، يك اصـل  )بلكه همه مستضعفان(منافع مسلمانان ها و دفاع از سرزمين: قرآن و روايات
: گويـد  جـواد منصـوري مـي   . شود كلي در سياست خارجي دولت اسالمي محسوب مي

دولت اسالمي چه از نظر وظيفه اعتقادي و چه از نظر حفظ منافع و موجوديـت خـود،   «
اخلـي  نظر از مسائل د هاي مسلمانان دفاع كند، زيرا صرف الزم است از منافع و سرزمين

اي سنگين و  دنياي اسالم، تضعيف هر جزء از جامعه اسالمي و از دست رفتن آن، لطمه
دفاع از منافع مسلمين، ) 115: 1365منصوري،.( باشد جبران ناپذير به ساير اجزاي آن مي

باشـد و همچـون    هاي اسالمي و حمايت از مستضعفين عالم، امري مقطعي نمي سرزمين
توجه به آن و رعايتش بر دولت اسالمي الزم باشد، بلكه اين اصول ديگر نيست كه تنها 

سازي دارد و به عنـوان يكـي    ريزي و تصميم مسأله از موضوعاتي است كه نياز به برنامه
اي يا جهاني براي دولت اسالمي وجود  از اهداف مهم كه در آن امكان ايجاد تنش منطقه
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هـاي مشـخص و    اسـتراتژي و شـيوه   بنابراين الزم است، اين اصل با. دارد، مطرح است
  .كاربردي محقق شود

قرآن كريم در آيات متعددي به مظلومين اشاره كرده و موضوع حمايت از حقـوق  
و ) 42و41(، شـوري )40و 39(هـاي حـج   سـوره . بشر را مـورد توجـه قـرار داده اسـت    

ا بحث مـا  سوره نساء بيشترين ارتباط را ب 75از اين ميان، آيه . اند از آن جمله) 75(نساء
اهللا و المستضعفين من  و ما لكم ال تقاتلون في سبيل«:فرمايند خداوند در اين آيه مي. دارد

الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعـل  
ممكن است برخي اشكال كنند كه شـأن  » 9لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرًا

در پاسـخ  . باشـد  زول اين آيه، نصرت مسلمانان مظلوم مكه قبل از جريان فتح مكه مـي ن
هاي بارز قرآن كريم، جـاودانگي آن   به اين اشكال بايد اشاره نمود كه كه يكي از ويژگي

است و اينكه صرفاً متعلق به يك زمان نيست، بلكه خداوند در راستاي سعادت بشريت 
اي  اند، بـه گونـه   ن الزم را از طريق آيات قرآن بيان فرمودهتا روز قيامت، اصول و موازي

اين آيه بر جواز يـا وجـوب   . باشد االجرا مي كه در هر عصري اين اصول و موازين الزم
هاي تحت ظلم و سـتم درخواسـت    دفاع داللت دارد، البته در صورتي كه از سوي انسان

ا از طريق نظامي هم خواسته كه خداوند حمايت از آنان ر 10مستضعفاني«. صورت گيرد
است، زنان و مردان و كودكاني هستند كه از نظر سياسي و مذهبي مـورد تبعـيض قـرار    

برند، استعداد فكري آنان بـه هـدر رفتـه و     خبري و گمراهي به سر مي اند و در بي گرفته
فاع گستره د) 146: 1382نيا، ن قربا( ».منافع اقتصادي و نيروي كارشان استثمار شده است

شـود و   از مردم در فرهنگ اسالمي در بسياري از موارد شـامل غيـر مسـلمانان نيـز مـي     
خداوند در اين آيه به مسلمانان امر نموده است كه از همـه مستضـعفان جهـان، اعـم از     
مسلمان و غير مسلمان حمايت كننـد و بـراي يـاري آنـان بـه جهـاد بـر خيزنـد، زيـرا          

تواند  اما اين حمايت مي. دگان، امري غير اخالقي استتفاوتي در برابر ظلم به ستمدي بي
  .حاالت مختلفي داشته باشد كه در ادامه به آن اشاره خواهيم نمود

در ابتدا مداخله جهت ياري رساندن به مسلماناني كه توسط غيـر مسـلمانان مـورد    
هاد اي را پيشن اند كه در اين خصوص قرآن يك راهكار دو مرحله ظلم و ستم قرار گرفته

مسلمانان از سـرزمين متجـاوزين بـر اسـاس     ) هجرت(ابتدا نقل مكان فيزيكي: نمايد مي
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سوره نساء و سپس پاسخ جمعي جامعه اسالمي در حمايت از ستمديدگان جامعه 97آيه
در توصيف جامعه تحت سـتم در هـر دو مـورد    . سوره نساء 75مورد ظلم بر اساس آيه
رسد كـه دو پيشـنهادي    به نظر مي. برد بكار ميرا ) مستضعفون(فوق، قرآن واژه يكساني

بـدين معنـا كـه    . كند، يعني هجرت و حمايـت، امـري تـاكتيكي باشـد     كه قرآن ارائه مي
چنانچه مردم تحت ستم قادر به استقرار نظم حاكم باشند، براي آنان بهتر است كه بـدان  

احتمـاالً بـا    مبادرت كنند و در جستجوي زماني مساعد براي استيفاي مجدد حقوقشـان، 
شايد بتوان گفت كه مداخله به نفع مسـلماناني كـه توسـط    . كمك جامعه مسلمان باشند

. تـرين نمونـه جهـاد آزادي بخـش باشـد      اند، صـريح  غير مسلمانان مورد ستم واقع شده
شود، اين اسـت كـه    سؤالي كه در ارتباط با حالت اول از مداخله بشردوستانه مطرح مي

مي يك معاهده عدم مداخله بـا دولـت غيـر مسـلمان داشـته      در صورتي كه دولت اسال
تواند برخالف تعهدات خود اقدام به يـاري   باشد، آيا در اين صورت، دولت مسلمان مي

 :اسـت  شده بيان حديبيه صلح   معاهده از قسمتي رسانده مسلمانان تحت ستم نمايد؟ در
 قـريش  از هركس و دارند نگاه دور كارزار از را مردم سال ده مدت كه پذيرفتند دو آن« 
 يـك  هر ولي. بازگرداند قريش به را او وي آيد، محمد نزد خويش سرپرست ي اجازه بي
: 1375حميـداهللا، (».بازنگرداننـد  محمـد  بـه  را او رود، قـريش  نزد كه محمد همراهان از

يكي از نويسندگان بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه ايـن مقـرره از پيمـان بـه صـورت          ) 128
كند، مخصوصـاً زمـاني كـه برخـي از      برانگيزي عظمت نظام مسلمانان را اثبات مي بحث

تازه مسلمانان درصدد پناهنده شدن به مسلمانان بودند و اجباراً به خانواده يا قبيله خـود  
دارند كـه   يكي از مفسرين بيان مي) 505-504: 11،1990ابن اسحاق .(گرديدند مسترد مي

زام به تعهدات قراردادي است كه بـر سـاير مالحظـات، حتـي     اين سنت نبوي موجد الت
چنانچـه مسـلماناني   «: دارد ايشان بيان مي. ياري رساندن به مسلمانان مظلوم برتري دارد

كنند، مورد ستم قرار گيرند و از دولت اسـالمي يـا    كه در يك دولت مسلمان زندگي مي
اتباع آن فرض است كـه بـه    شهروندان آن تقاضاي مساعدت كنند، بر دولت مسلمان يا

در صورتي كه دولت مسلمان ملتزم بـه يـك معاهـده در    . ياري مسلمانان مظلوم بشتابند
كند، دولت مسـلمان نبايـد    قبال ملتي باشد كه به مسلمانان زيان وارد آورده و تجاوز مي

مورد  اي مغاير با تعهداتي كه به موجب معاهده مزبور بر عهده دارد، از مسلمانان گونه به
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توان به آيـه   در تأييد اين نظر مي)140-139: 1389هشمي، (».ظلم حمايت به عمل آورد
اند و مهاجرت  آنهايي كه ايمان آورده«: فرمايد سوره انفال استناد نمود كه خداوند مي 72

اند، هيچ دوستدار آنها نباشيد، تا وقتي كه هجرت كنند و اگر از شما در كـار ديـن    نكرده
د، بر شماست كه آنان را ياري كنيد، مگر بر ضد قومي كـه بـر شـما پيمـان     مدد خواستن
اگر نظر فوق را بپذيريم، بايسـتي  » .دهيد، بيناست اند و خدا به آنچه انجام مي صلح بسته

تنها راه رهايي مسلمانان از ظلم و ستم را هجرت از سرزمين خود، يعني آنچه كـه آيـه   
ين كمك خواستن از مسلماناني دانست كه در قبال دارد و همچن سوره نساء مقرر مي 97

برخالف نظـر فـوق، برخـي از متفكـرين در چنـين      . باشند زننده متعهد نمي دولت زيان 
محمـد  . باشـند  رغم وجود معاهده معتقد به ياري مسلمانان سـتمديده مـي   مواردي، علي

بـه يـاري   مسلمانان ساكن در يك قلمرو غير مسـلمان بايـد   «:حسن شيباني معتقد است
ديگر اشخاص مسلمان مقيم آن سرزمين كه بوسيله دولـت ميزبـان مشتركشـان قربـاني     

حتي اگر مسلمانان به موجب يك معاهده صـلح بـه آن سـرزمين    . شوند، روي آورند مي
غير مسلمان وارد شده باشند، بايد پس از مـردود شـمردن توافـق، بـه يـاري مسـلمانان       

باشد كه انعقاد يك پيمان برخالف اين امر  وع اين ميستمديده بپردازند و دليل اين موض
حالت دومـي كـه ممكـن اسـت در مـورد      )12،245:1996الشيباني (».مشروع نخواهد بود

باشد كه غير مسلماناني كه در يك دولـت غيـر    مداخله بشردوستانه مطرح شود، اين مي
شود كه  طرح ميحال اين سؤال م. كنند، تحت ظلم و ستم قرار گيرند مسلمان زندگي مي

باشد؟ در پاسخ به  وظيفه مسلمانان جهت حمايت از غير مسلمانان همانند حالت اول مي
اين سؤال، برخي از متفكرين جديد به طور كلي به عدم مداخله مسلمانان در امور غيـر  

ابـن  .(انـد  كنند، رأي داده مسلماناني كه در خارج از كنترل و صالحيت اسالم زندگي مي
ها و مزايـاي اقـدام در جهـت     اينان مالحظاتي همچون هزينه) 510-509 :1990اسحاق،

العمل جمعيـت مـورد ظلـم در برابـر مداخلـه       كمك به غير مسلمانان مستضعف، عكس
مسلمانان و احتمال كسب نتيجه از مداخله در مقايسه با هزينه احتمـالي مداخلـه بـراي    

سوره النساء  75اما بايد گفت كه آيه . ندا قربانيان يا نيروهاي مسلمان را مدنظر قرار داده
كند، هرچند اولين معناي متبادر به ذهـن از مستضـعفين،    چنين محدوديتي را اعالم نمي

سومين حالت از مداخله بشردوستانه، وضعيتي است كـه در آن  . مسلمانان مظلوم هستند
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ره حجـرات  سـو  10توان به آيه  در اين ارتباط مي. هر دو طرف اختالف مسلمان هستند
در . اين آيه در ارتباط با مخاصمه دروني مسلمين قائل به دو مرحلـه اسـت  . اشاره نمود

آميـز و از طريـق برقـراري     مرحله نخست، آيه امر به مداخله، آن هم به گونـه مسـالمت  
حـل اول، مداخلـه جمعـي بـه نفـع        كند و در ادامه در صورت عدم كارايي راه صلح مي

مداخله جمعي مدنظر اين آيه نه بر مبناي معيار حقوق «.كند ميطرف ستمديده را تجويز 
توجيـه و پايـه گـذاري     14، بلكه بر مبناي حقوق حاكم در زمـان جنـگ  13پيش از جنگ

شـود، طرفـي اسـت كـه بـه       زيرا طرفي كه به طور جمعي مورد نبرد واقع مـي . گردد مي
 هشـمي، ( ».سـت وسايل غيرقابل پذيرش جهت دستيابي به اهـدافش متوسـل گرديـده ا   

توان به آن اشاره نمـود، بحـث    يكي از نكات مهمي كه در ارتباط با آيه مي) 142: 1389
شود و همانگونه  اهدافي است كه مداخله جمعي در چارچوب آن اهداف مجاز تلقي مي

هـا و فـراهم    دارد، هدف توقـف خشـونت   طور ضمني اشاره مي كه قسمت پاياني آيه به
مورد ستم جهت دفاع از خويش و كمك به طـرفين جهـت    ساختن وسايلي براي طرف

باشد و نه حـذف يكـي از طـرفين مخاصـمه      گيري در مورد روابط آتي خود مي تصميم
در ارتباط با حالتي كه مسلمانان، افراد غيرمسلمانان را مـورد ظلـم و سـتم قـرار     . اصلي
ري نسبت به مـوارد  رسد در اين حالت نياز به استدالل و بحث بيشت دهند، به نظر مي مي

پيشين مداخالت بشردوستانه نيست و در اين حالت هم تعهد اخالقي جامعـه اسـالمي   
  .مبني بر مداخله به قوت خود باقي است) امت اسالمي(در كليت آن

 زيادي سفارش نيز معصومين  ائمه و) ص(پيامبر فرمايشات در قرآن، آيات كنار در
در اسـالم مسـئوليت   «چراكـه   اسـت،  شده جهان مستضعفان و مظلومان  همه از دفاع در

مقابله با تهديد و ارعاب وظيفه همگاني است كه بايد همـه يكپارچـه در برابـر عوامـل     
: 1373خسـروي، .(تهديد و ارعاب بايستند و از مظلوم دفاع كنند و خصـم ظـالم باشـند   

مواره خصم ه«چنانكه دستور نوراني اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب مبني بر اينكه ) 69
بيانگر اصول حقوقي اسالم و حقانيت ) 399: 1386دشتي،(».15ظالم و ياور مظلوم باشيد

مـن سـمع رجـالً    «: فرماينـد  در روايتي مـي ) ص(پيامبر اسالم. باشد اين نظام حقوقي مي
) درمقام تظلم(هركسي كه بشنود انساني كه» .ينادي يا للمسلمين فلم يحبه فليس بمسلم

: 1365الطوسـي، .( طلبد و به او جواب ندهـد، مسـلمان نيسـت    مداد مياز مسلمانان است
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 معضـالت  حـل  بـه  بايـد  مسـلمانان  ديگر، روايات از برخي اساس بر همچنين و )164
 واقعـي  مسـلمان   زمـره  از وگرنـه  نماينـد،  تـالش  جهت اين در و داشته اهتمام يكديگر
 ).بمسـلم  فليس المسلمين بامور يهتم لم و اصبح من): ص(اهللا رسول قال( هستند خارج

  )559:تا الحرالعاملي، بي(
در اسالم جنگ بـه عنـوان   : حمايت از مستضعفين نقطه مقابل تجاوز. 2-2-2-3

آميـز و داشـتن    يك حالت عارضي و استثنائي پذيرفته شده است و همزيستي مسـالمت 
شـده   ها اعم از اسـالمي و غيـر اسـالمي همـواره تأكيـد      آميز با ديگر دولت روابط صلح

در اسالم جهاد و هرنوع قتال و جنگي به عنوان تجاوز و جنـگ بـراي اسـتخدام    «.است
نيروهاي اقتصادي يا انساني يا قومي به هيچ وجه از نظر اسالم روا نيسـت و در اسـالم   

توانـد مشـروع    جهاد فقط به عنوان دفاع و در واقع مبارزه با يك نوع تجاوز است و مـي 
ت، دفاع از مال و ثروت و سرزمين، دفاع از اسـتقالل و دفـاع از   مانند دفاع از حيا. باشد

ممكن است، اشكال ) 40-39: 1372مطهري،(».ها مواردي است مشروع ناموس همه اين
شود كه عملكرد دولت اسالمي در حمايـت از مستضـعفين، مـورد سـوء اسـتفاده قـرار       

نـد، بنـابراين بايـد    ك خواهد گرفت و مسير را براي  دخالت مستمرديگر دول آمـاده مـي  
اما در پاسـخ بايـد   . حمايت از مستضعفين را تجاوز دانست و حكم به ممنوعيت آن داد

گفت كه امروز در گوشه و كنار دنيا، مردم از اعمـاق جـان خـود جلـوگيري از ظلـم و      
كنيم كه موضوعي  كنند و امروزه مشاهده مي هاي مظلوم را احساس مي حمايت از انسان

هاي ديني ما مورد تأكيد قرار گرفته است، در دستور  قرن پيش در آموزه 14را كه حدود 
با توجه به  اينكه . ي بويژه سازمان ملل قرار گرفته استالملل بينهاي  كار دول و سازمان

هاي ديني ما فقط در قالب دفاع مطرح است و دفاع نيز زماني معنـا پيـدا    جهاد در آموزه
ز باشد، نه اينكه خودش هم تجاوز باشد، لذا بايـد گفـت   كند كه براي مبارزه با تجاو مي

نوعان مطرح است و بـا ايـن توصـيفات،     كه حمايت از مستضعفين در قالب دفاع از هم
مسلم است كه  با اين اوصاف، قدر. دهد معناي تعدي و تجاوز بودن خود را از دست مي
رچند انساني، اخالقي باشد كه ه اي مي اصل اسالمي حمايت از مستضعفين، داراي مباني

و جهاني است و با وجود برخي ايـرادات وارده بـه ادلـه آن، امـري ضـروري بـه نظـر        
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رسد و نظرات موافق با اين نوع مداخله نسبت به نظراتي كه آن را محدود و مضـيق   مي
هـاي   دانند، بنا به داليلي كه گذشت، ترجيح دارد، امـا در چـارچوب   و يا اصالً منتفي مي

  .الملل، به آن اشاره نشده است بين فعلي حقوق
  
  )ا.ا.ج(قانون اساسي  154بررسي اصل . 3-3

در اين گفتار ضمن اشاره اجمالي به سياست عدم مداخله كشورمان پس از انقالب 
قانون اساسـي و اصـل عـدم مداخلـه در حقـوق       154اسالمي، به بررسي تطبيقي اصل 

  .خواهيم پرداخت الملل بين
  مداخله پس از انقالب اسالميسياست عدم . 1-3-3

از آنجا كه همواره در دوران قبل از انقـالب اسـالمي، كشـورمان محـل جـوالن و      
مداخله بيگانگان بود و از اين طريق، صدمات فراواني را متحمل شده بود، لذا بـا وقـوع   
انقالب اسالمي از يك طرف، نگراني از مداخله بيگانگان در امور كشورمان و از طـرف  

خودداري از مداخله در امور كشورهاي ديگر مـورد اهتمـام مسـئوالن كشـورمان      ديگر،
 جهـت  منبع كارآمدترين و مهمترين بايد يكي از را) ره(خميني امام سخنان. قرار گرفت

 در و انقـالب  پيـروزي  از پيش) ره(خميني امام .دانست ايران خارجي سياست شناخت
 اظهـار  9/9/1357 تاريخ در اتريش راديو و الهدف لبناني روزنامه خبرنگاران با مصاحبه
 مـا  كنـد،  رفتار عدالت به ما با و نكند دخالت ما امور در اگر كشوري، هر با ما«: داشتند

 فرانسه كانان تلويزيون با مصاحبه در ايشان» .كرد خواهيم رفتار عدالت طور به آنها با هم
 در موضـعي  چـه  خارجي سياست ي زمينه در كه پرسش اين به 18/10/1357 تاريخ در

 مـا «: دادند پاسخ اينگونه داشت؟ خواهند اسرائيل و روسيه آمريكا، مثل كشورهايي برابر
 داشت نخواهيم روابطي مسلمين، با است جنگ حال در و است غاصب چون اسرائيل با
 داشـته  حسنه روابط ما با و نكنند ما داخلي امور در دخالت اگر شوروي، و آمريكا اما و

 )385و 54-144: 5،1378موسوي خميني، ج(» .كرد خواهيم برقرار روابط آنها با باشند،
 يكي عنوان به مداخله عدم به نيز ديگري هاي مناسبت در فوق، موارد بر عالوه) ره(امام
 نظـر  در دهـد  مـي  نشان كه دارند روشن اشاره اسالمي دولت خارجي سياست اصول از
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 سـفير  بـا  ديدار در. ماست داخلي روابط در مداخله عدم ديگران، با روابط اساس ايشان
 در كـه  شـود  وانمـود  ندارم ميل...«: داشتند بيان جمله از 24/3/1358 تاريخ در شوروي
 ميـل  مـا  ....شود تفاهم سوء رفع كه باشد طوري بايد شما رفتار. ايد داشته دخالت اهواز
 دخالـت . شـود  حـل  اسـالمي  مسائل است، اسالمي مملكت يك كه افغانستان در داريم

 در خـواهيم  مـي  شـوروي  از مـا  و گذاشـت  خواهـد  اثـر  هـم  ايران در آنجا در شوروي
   )113،8همان، ج( ».نكند دخالت افغانستان

  قانون اساسي 154نسبت ميان اصل عدم مداخله و اصل . 2-3-3
 كه طبق قانون اساسي رانيا ياسالم يجمهوري خارج استسي هاي يكي از رسالت

سـلطه  گـري و   سـلطه هر گونـه   ينف هاي اسالمي است، مبتني بر آرمانهاي ملي و ارزش
 نـه يو نهاد ي حقـوق انسـاني  ايـ اح  نهيزم جادياو مستكبران ظالمان و و مبارزه با  يريپذ

از اين . در سطح جهان استو استقالل طلبانه  يخواهانه، انقالب يآزاد هاي شجنبكردن 
منظر طبق قانون اساسي، جمهوري اسالمي ايران در قبال مظلومان و مستضعفان جهـان،  

بنابراين، از سويي ايـن  . اعم از مسلمان و غير مسلمان، خويشتن را مسئول شناخته است
قانون اساسي در حمايت از مستضعفان و انسـانهاي تحـت    154مسأله ذيل عنوان اصل 

اما از سوي ديگر، اصل عدم مداخلـه در  . رد توجه نظام جمهوري اسالمي استظلم، مو
معاصـر اسـت كـه     الملل بينامور داخلي دولتها از جمله اصول بنيادين و اساسي حقوق 

، 11، )16بند(3اصول . قانون اساسي را با موانعي روبرو سازد 154تواند اجراي اصل  مي
باشند كه سياست خـارجي كشـورمان را    ي ميقانون اساسي، از جمله اصول 154و  152

كنند و دربرگيرنده نكات ارزشمندي در خصوص تئـوري مداخلـه بشردوسـتانه     بيان مي
 انقـالب  محـور  مظلوم گفتمان تجلي 154 و 152اصل دو بويژه الذكر، فوق اصول. هستند
 دو از يكـي  بـه  تعلـق  اسـاس  بر را خود ارزش ها سوژه گفتمان، اين در. هستند اسالمي
 از حمايـت  بـه  منـابع  تخصيص گفتمان، اين. كنند مي دريافت بودن مظلوم يا ظالم قطب
 و غم و هم تمام گفتمان، اين در محاط گذارانِ سياست و بخشد مي مشروعيت را مظلوم
مشيرزاده و مصباح، (.دهند مي اختصاص ظالم برابر در مظلوم از حمايت به را خود منابع

1390 :254 (  
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 مسـلمانان  از دفـاع  بـه  ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست در محوري عدالت
 چهـارچوب  در ايـران  اسـالمي  جمهـوري  دولـت  اين، بر افزون بلكه شود، نمي محدود
 حمايت و مظلومان و مستضعفان سرنوشت و سعادت به نسبت بشري و اسالمي مصالح

 تعيين اساسي قانون را مسئوليت اين زيرا دارد، مسئوليت نيز بخش آزادي هاي نهضت از
 مگـر  يافت، نخواهد تحقق كشور يك در عدالت اسالمي، انقالب منطق در. است نموده
 پشـتيباني  و حمايت   مسأله كه اينجاست در لذا. گردد جاري عدالت جهان تمام در اينكه

 تنظـيم  راسـتا  همـين  در نيـز  اساسـي  قـانون  154 اصل. يابد مي معنا عالَم مستضعفين از
 كـل  در انسـان  سـعادت  ايران اسالمي جمهوري«: دارد اين اصل مقرر مي .است گرديده
 حـق  را عدل و حق حكومت و آزادي و استقالل و داند مي خود آرمان را بشري جامعه
 امور در دخالت گونه هر از كامل خودداري عين در بنابراين. شناسد مي جهان مردم همه

 از نقطـه  هر در مستكبرين برابر در مستضعفين طلبانه حق مبارزه از ديگر، ملتهاي داخلي
 و پنجـاه   جلسـه  در حاضـر  نفـر  61   همه آراء اتفاق به اين اصل» .كند مي حمايت جهان
 رئيس نايب بهشتي، اهللا آيت .رسيد تصويب به اساسي قانون نهايي بررسي مجلس پنجم
 بـه  نيـز  و ماسـت  انقـالب  اصـالت  بـر  شاهد و دليل آراء اتفاق اين«: داشتند بيان جلسه
 در نيسـت  قـرار  گوينـد،  مـي  ها بعضي كه هم آنطور انقالب اينكه و .انقالب بودن جهاني
 و گذشـت  و فـداكاري  بـا  اينكه شرط به شرط، يك به البته بماند، محصور مرزها داخل

 را نمونــه ي جامعــه آن بتــوانيم همگــي اســتقامت، و آگــاهي و درايــت و اتحــاد
 جمهـوري  اساسـي  قـانون  نهـايي  بررسـي  مجلـس  مذاكرات مشروح صورت(».بسازيم
اصل حمايـت از مستضـعفين در ديـدگاه امـام     ) 1521-1520: 3،1364ايران،ج اسالمي
 جهـان  بخـش  آزادي هاي جنبش به خطاب پيامي ايشان در. نيز متجلي است) ره(خميني

 جميـع  از بـزرگ  اسـالم  از پيـروي  بـه  مـا «: فرمودنـد  بيان اينگونه 4/9/1358 تاريخ در
 كشـور  نجـات  بـراي  كـه  جهان در سازماني هر و شما از و كنيم مي حمايت مستضعفين

 )111-110: 1378، 11موسوي خمينـي، ج ( ».كنيم مي پشتيباني است، خاسته بپا خويش
 لبنان اهللا حزب مركزي شوراي اعضاي به خطاب 9/12/1366 تاريخ در) ره(امام همچنين
. شـويد  مـي  موفـق  كـه  باشـيد  مطمئن و باشيد، موفق شما اميدوارم من«: نمودند تصريح

 كنـار  در بلكـه  مسـلمانان،  ي همـه  كنـار  در و شـما  كنار در هم ايران اسالمي جمهوري
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  )486، 20همان، ج( ».بود خواهد جهان مستضعفان ي همه
 شـوراي  و نگرفـت  قـرار  اساسي قانون 1368 سال بازنگري فهرست در 154 اصل

 قابليـت  خصـوص  در رو  ايـن  از. اسـت  نكـرده  ارائـه  آن از تفسيري كنون تا نيز نگهبان
 اصل همچون اصولي بودن  حاكم به توجه با معاصر الملل بين حقوق در اصل اين اجرايي
 عـدم  اصل به نسبت استثناء وجود از برخي: چند ديدگاه قابل اشاره است مداخله، عدم

 هـاي  نهضـت  از حمايـت  و انـد  گفتـه  سـخن  متحـد  ملـل  منشور خود در حتي مداخله،
 هر حق و كند زندگي آزادانه بايد انساني هر زيرا«: اند نموده عطف آن به را بخش آزادي
 رهـايي  ستم از شود و آزاد تحميلي هاي قدرت اسارت نفوذ و سلطه، از كه است انساني
 ارزشـمند  همكـاري  نـوعي  بخـش،  آزادي هاي  حركت و ها جنبش به كمك نوع هر. يابد
 هـاي  نهضـت  از حمايـت  دليـل،  ايـن  بـه . اسـت  انسـاني  حقـوق  از برخـورداري  براي

 مسـائل . آورد حسـاب  بـه  ديگـر  كشور داخلي امور در مداخله توان نمي را بخش رهايي
 اختصاصي مسائل قلمرو از خارج است، بشري وظايف به مربوط كه آنچه بويژه انساني،
 تعـارض  از ديگـر  اي عـده  نخست، ديدگاه برخالف )460: 1367عميدزنجاني،(» .است
 صادق مثال براي. گويند مي سخن مداخله عدم اصل و مستضعفين از حمايت اصل ميان

 از بخش آزادي هاي نهضت و مستضعفان از حمايت كه مسأله اين«: است معتقد حقيقت
 كـه  است اين اهميت حائز نكته اما. ندارد وجود ترديدي است، شده اثبات اسالمي نظر

 عرض در اسالمي هاي دولت معاصر جهان در. كنيم نمي تعيين ما را آن حدود و مداخله
 مورد حقوق و اصول با مداخله و شوند مي تلقي جهاني  جامعه اعضاي ديگر، هاي دولت
 تعيين الملل بين حقوق را آن مصاديق تعيين و مداخله مالك. گردد مي تعريف آنان قبول
 هـاي  نهضـت  از جانبـه  همـه  حمايـت  بنـابراين  و اسـالمي،  هـاي  دولت آمال نه كند، مي

 ».شـود  محسـوب  مداخلـه  نـوعي  الملـل  بـين  حقـوق  نظـر  از است ممكن بخش آزادي
در ديدگاه سوم، بيان شده است كه جمهـوري اسـالمي ايـران در    ) 120: 1385حقيقت،(

هـا، از طريـق    ي مبني بر عـدم دخالـت در امـور داخلـي ملـت     الملل بينچارچوب عرف 
طلبانـه مستضـعفين بـر ضـد      ي از مبـارزه مشـروع و حـق   الملل بينذيرفته شده هاي پ راه

هاي پذيرفته  راه) 503: 1385تسخيري،.(كند مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي
ماننـد  . ي نيز، حمايتي است كه دخالت در امـور كشـورهاي ديگـر نباشـد    الملل بينشده 
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مـثالً بسـتن سـفارت    ... سي، تبليغـاتي و ي، حمايت سياالملل بينهاي  حمايت در سازمان
اسرائيل و باز كردن دفتر نهضـت مقاومـت فلسـطين بـه جـاي آن، يـك نـوع حمايـت         

  ) 662-661: 1375يزدي،.(است
تـر بـه نظـر     رسد كه ديـدگاه سـوم قابـل قبـول     با توجه به مطالب فوق، به نظر مي

گيـرد كـه    رسد؛ چراكه حمايت از مستضعفين طيف وسيعي از رفتارها را در بـر مـي   مي
تواند يك بيانيه ساده در محكوميـت ظلـم و سـتم، و نقطـه پايـاني آن،       نقطه آغاز آن مي

ي، در تحليـل  الملل بيني مورد قبول در عرصه ها جهاد مسلحانه آزادي بخش باشد و راه
درنتيجـه، ايـن اصـل قـانون اساسـي، جمـع ميـان        . شـود  ناديده گرفته نمي 154از اصل
  .ي استالملل بينهاي ديني در حمايت از مستضعفين و قواعد پذيرفته شده  ارزش

  
  مداخله عدم اصل با تطبيق در مستضعفين از حمايت اصل اجرايي هاي راهكار .4-3

 سـوره نسـاء   75  آيه بويژه روايات و و آيات كه راهكارهايي اسالمي هاي آموزه در
 بلكـه  نيسـت،  مطلـق  مستضـعفين  قبال در فراملي مسئوليت كه است اين دهد، مي نشان
 دولـت  بـه  ديگـر  بخشي و مستضعفين به آن از بخشي كه است شرايطي وجود به مقيد

 حقـوقي  نظـام  در بشردوسـتانه   مداخلـه  از صـحبت  كه موقعي. شود مي مربوط اسالمي
 محقـق  اسـالمي  واحده امت كه زماني يكي: است تصور قابل حالت دو شود، مي اسالم
 و. دهد انجام بشردوستانه  مداخله مستضعفين از حمايت جهت در بخواهد و است شده

 و آيـات . اسـت  آنـان  شـرعي  و فـردي   وظيفـه  و مسلمانان تك تك مورد در دوم حالت
 مشـخص  كـامالً  را فـردي  بعـد  در مستضـعفين  از حمايت موضوع شده، اشاره روايات
  بدسـت  اسـالم  حقـوقي  نظـام  در بشردوسـتانه   مداخله از كه اي نتيجه با يعني اند؛ نموده
 غيراسـالمي  يـا  اسالمي حكومت تحت اينكه از فارغ را مسلمانان فردي تكليف آيد، مي

 اصـل  خصـوص  در المللي بين سطح در و اجتماعي لحاظ از اما. كنند مي مشخص باشند
 امـور  در مداخلـه  عـدم  بر اصل كه معتقدند اي عده: است مطرح نظريه دو مداخله عدم
 خصـوص  در اسـالم  كـه  اسـت  صـورت  ايـن  به گروه اين استدالل. كشورهاست ساير

 و اسـت  ننمـوده  تعرضـي  هـيچ  انـد،  گرويـده  آيـين  اين به رسمي طور به كه كشورهايي
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 گذاشـته  آزاد ملـي  شايسته سنن و آداب و دلخواه نظام انتخاب در را اسالمي كشورهاي
 مسلمان كشورهاي مورد در آنچه با مشابه نيز غيراسالمي دول با ارتباط در حتي و است
 همچـون  مـواردي  پـردازان   نظريـه  از گـروه  اين البته. است نموده عمل است، شده گفته

. انـد  نمـوده  اسـتثناء  فوق حكم از را ها ارزش تحقق براي مداخله ظلم، تحت ملل نجات
 بـودن  مـوقتي  و اسـالم  جهاني رسالت قبول با كه اعتقادند اين بر ديگر اي عده مقابل، در

 هميشـه  بلـوك  دو ميان روابط طوركلي به كه نمود گيري نتيجه اينگونه بايد جهان تقسيم
 و اسـت،  كـرده  پيدا آميز صلح  جنبه مصالحي خاطر به موقتاً و ماند خواهد باقي خصمانه

راعـي،  ( .گيـرد  نمـي  انجام اي مداخله فعالً مصلحت بنابر ولي است، مداخله بر اصل لذا
1382 :66-67 (  
 بـه  قـائلين  بسـياري كـه   شـرايط  كـه   گفـت  تـوان  مـي  تطبيقي طوركلي از جهت به

 مداخلـه  نـوع  اين به اقدام براي اسالم كه شرايطي نيز و بشردوستانه  مداخله مشروعيت
 حقـوق  و اسـالم  حقـوقي  نظام دو هر در مداخله عدم نفع اصل به است، گرفته  نظر در
: كنند مي تصريح معاصر فقهاي از برخي كه است منظر  همين از. شود مي تفسير الملل بين

 از ظلـم  و تجـاوز  دفـع  مسلمانان  وظيفه نساء،  سوره 75  شريفه  آيه مقتضاي به هرچند«
 از و اصـولي  جهـاني،  ضـرورتهاي  بـر  بنـا  كه دنيا كنوني شرايط در ولي است، مظلومان
 از اسـت،  گرفته قرار همگان پذيرش مورد يكديگر امور در كشورها دخالت عدم جمله
 رفـتن   بين از و سوء عواقب مستلزم بسا چه زيرا نمود، اقدام توان نمي نظامي دخالت راه

 بـه  توجه با همچنين و توصيف اين با )67: 1388منتظري،(».گردد ديگري مهمتر مصالح
تواند حمايـت از مستضـعفين در قالـب اقـدامات      مي كه هايي محدوديت و برخي موانع

 ذيـل  لـذا راهكارهـاي   هايي مواجه سازد، معاصر با چالش الملل بيننظامي را در حقوق 
: شـود  مـي  پيشنهاد اسالمي دول توسط مستضعفين از حمايت اسالمي اصل اجراي براي
 بشـر،  حقـوق  نقـض  محكوميت در بيانيه صدور: ديپلماتيك و سياسي راهكارهاي) الف

 انزجـار  اعالم براي مجامع اين تريبون از استفاده و المللي بين مختلف مجامع در حضور
 يا اعالميه تدوين در كشورها نمودن  همراه جهت در تالش بشر، حقوق نقض به نسبت

) ثالـث  كشـور  يا و ظلم تحت افراد متبوع كشور(بشر حقوق ناقض كشور عليه قطعنامه
 انــزواي ،)اســالمي همكــاري ســازمان بــويژه( اي منطقــه و المللــي بــين ســازمانهاي در
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 كشـور  سفراي احضار يا ها گري كنسول و خانه سفارت بستن طريق از دولت ديپلماتيك
 هـا،  سـازمان  و مجـامع  در دولت آن عضويت تعليق جهت در تالش بشر، حقوق ناقض
: اقتصـادي  راهكارهاي )ب... كشور و  آن از يا به دارايي انتقال و مسافرت نمودن ممنوع
 و جهاني هاي حمايت از نمودن نظر صرف به تهديد مالي، و تجاري هاي مجازات اجراي
 اقـدامات  بـر  عـالوه : حقـوقي  راهكارهـاي )ج... و ديگـران  بشردوستانه هاي كمك قطع

. اسـت  تصـور  قابـل  نيـز  حقوقي اقدامات همچون ديگري اقدامات اقتصادي، و سياسي
 بـراي  تـالش  قضـايي،  رسيدگي شايد يا و داوري يا گري ميانجي پيشنهاد نظير اقداماتي
 هـا  مجازات اجراي حتي يا و پيگيري به تهديد باني، ديده براي المللي بين ناظران افزايش

  .قبيل اين از اقداماتي و المللي بين سطح در قانوني هاي تحريم و
 المللـي  بـين   جامعـه  در اسـالمي  دولتهـاي  موقعيـت  به توجه با كه رسد مي نظر به
 حقـوق  شدن سازماني عصر در مستضعفين از حمايت در اسالمي  جامعه رسالت معاصر،

 اقـدام  كه رسد مي نظر به و كند، مي سنگيني اسالمي همكاري سازمان دوش بر الملل بين
 نتايج ديگر راهكارهاي با مقايسه در اسالمي دول همراهي شرط به سازمان اين طريق از

   .باشد داشته پي در تري ارزنده
  

  گيري نتيجه. 4
در عصر بيداري اسالمي، مساله نوع و سبك مـداخالت بيگانگـان در سـرزمينهاي    

هـاي   چـارچوب . اسالمي به نام حمايتهاي بشردوستانه و انسـاني افـزايش يافتـه اسـت    
اينگونه مداخالت را نوعي اعالم نظـر سـاده در شـوراي امنيـت بعنـوان ركـن اجرايـي        

اينكه ايـن مـدل   . اند محقق سازدمصوبات مجمع و پاسبان صلح و امنيت جهاني مي تو
 الملـل  بـين مداخله تا چه ميزان مبتني برا اصول انساني و عدالت اصيل است، در حقوق 

در اين ميان واقعيت آنست كه اصل عدم مداخله اصلي است . معاصر مستور مانده است
معاصر پذيرفته شده است  الملل بينكه كليت آن در هر دو نظام حقوقي اسالم و حقوق 

در معاهدات ميـان كشـورها، اصـول كلـي      الملل بينو به عنوان يك اصل عرفي حقوق 
هاي مصوب سـازمان ملـل مـورد تأكيـد قـرار       حقوقي، رويه قضايي و بويژه در قطعنامه
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توان كسي را يافـت كـه     هم نمي الملل بينگرفته است و در ميان دانشمندان مبرز حقوق 
اي كـه در خصـوص    بـا اسـتناد بـه رويـه    . داده باشدمورد ترديد قرار  اين اصل را تماماً

مداخالت بشردوستانه بدون مجوز شوراي امنيـت وجـود دارد و همچنـين بـا در نظـر      
گرفتن داليل و توجيهاتي كه كشورهاي مهاجم در ارتباط بـا مداخلـه خـود بـا عنـاوين      

اسـالمي  اند، بايد گفت كه اين داليل و توجيهـات در حقـوق    دوستانه مطرح كرده انسان
از يـك   .هاي تحت و ظلم و ستم قابل اعمال است جانبه از انسان نيز، براي حمايت يك

سو اين نكته بر همگان آشكار است كه اسالم ديني است جهاني و اعتقـادي و بـه ايـن    
هاي غير الهي مشـروعيت   تواند به حاكميت مرزهاي ساختگي محدوديت ندارد، لذا نمي

روي زمين حاكم باشـد و مداخلـه بشردوسـتانه از ديـدگاه      داده و تحمل كند كه كفر بر
اسالم، به عنوان دفاع از مستضـعفين و مظلـومين، امـري مجـاز و بـاالتر از آن، اولـي و       

باشد و مشروعيت توسل به زور و اقتضاي دولت اسالمي براي اعـالن جهـاد    واجب مي
مـورد ظلـم واقـع     عليه متجاوزين، براي رفع ظلـم از مظلـومين و دفـاع از كسـاني كـه     

بنابراين از نظر حكم اولي، هيچ مانعي براي مداخلـه  . رسد شوند، ضروري به نظر مي مي
اما از سوي ديگر نكته مهم اين است كه در شـرايط  . نوع دوستانه و انساني وجود ندارد

فعلي، اصل منع مداخله و منع توسل به زور به عنوان اصول پذيرفته شده جهاني مطرح 
در جهـان معاصـر،   . كنـد  كه مداخله و حدود آن را لزوماً مدعي تعيين نمـي  و ايناست 
شـوند و   هاي ديگر، اعضاي جامعه جهاني تلقي مـي  هاي اسالمي در عرض دولت دولت

لذا مالك مداخلـه و تعيـين   . گردد مداخله با اصول و حقوق مورد قبول آنان تعريف مي
نابراين حمايت همه جانبه از مستضعفين ب. كند تعيين مي الملل بينمصاديق آن را حقوق 

ي بـا  المللـ  بيندر عمل در وضعيت معاصر به دليل معاهدات دو و چندجانبه يا ميثاقهاي 
، نـوعي مداخلـه   الملـل  بـين برخي موانع اجرايي روبروست و اعمال آن از نظـر حقـوق   

ق با توجه به موقعيت ضعيف دول اسالمي در شرايط فعلي و اينكه منطـ . محسوب شود
گرايانـه غربـي اسـت، طبعـاً ايـن       همسو با نـوعي الگـوي واقـع    الملل بينامروز حقوق 

از ايـن منظـر،   . تواند منشاء جدال در دنياي اسالم شـود  مداخالت، ولو بشردوستانه، مي
عموم آراء اهل سنت، همانگونه كه قيام عليه حاكم را به دليـل خـوف از هـرج و مـرج     

حمايتهاي مداخله گرايانه هـم، از آن روي كـه اسـباب    مجاز نمي دانند، توسل به چنين 
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از . نزاع و احتماال ضعف عمومي در امت اسالمي را فراهم مـي آورد جـايز نمـي داننـد    
اينرو گفته شده است، كه يك حكم ثانوي بوجود آمده كه بر عدم جواز مداخله داللـت  

. اسالمي استدارد و منشاء اين حكم ضرورت حفظ حيات اسالم و يا مصلحت جامعه 
اينكه حال آيا در زمان اقتدار جامعه اسالمي امكان توسل به توسعه حقوق بشر بـه نفـع   

چراكه همان عللي كه اسـباب  . عموم جهانيان وجود دارد يا نه، پاسخ كامالً روشن است
امر به معروف و نهي از منكر براي يك فرد مسلمان مي شود و يكي از عناصر آن تـوان  

اسالم نيز هرگاه دولت اسالمي اقتدار يابد، بـي   الملل بيناست، در حقوق  بر تاثير مثبت
قـانون   154در ارتباط با اصل . ترديد بايد به وظيفه انساني خويش جامعه عمل بپوشاند

برادري با مسلمانان و حمايت  آموزه رسد، اساسي كشورمان نيز بايد گفت كه به نظر مي
و تحريك  ديگري مداخله در امور داخلي كشورهاي از مستضعفان جهان را نبايد به معن

ي، در المللـ  بـين هاي مورد قبـول در عرصـه    چراكه راه، دانستبخش  هاي رهايي جنبش
در چـارچوب مقـررات حقـوق بـين      آموزهاين  شود و تحليل از اصل ناديده گرفته نمي

بـا   مـي توانـد همبسـتگي خـود را     ايـران  ميالكه جمهوري اسـ  اين معناست،الملل به 
ها يا پيمان هايي ظـاهر سـازد كـه بـه نحـوي در       مسلمانان، از طريق پيوستن به اتحاديه

هـاي دينـي    درنتيجه، اين اصل قانون اساسي، جمع ميان ارزش. تحقق اين هدف دخيلند
اما نكته مهم اين است . ي استالملل بيندر حمايت از مستضعفين و قواعد پذيرفته شده 

كه اجراي اين اصل از يك سو، مستلزم تفسير شوراي نگهبـان بـوده و از سـوي ديگـر،     
لذا جمهـوري اسـالمي ايـران    . باشد نيازمند تصويب قوانين عادي از سوي قوه مقننه مي

ني براي اعمال اين اصل به مفهوم مورد نظر خود، عمالً نيازمند استناد به معيارهاي انسـا 
حضـور  . ها و ميثاقهاي مرتبط با حقـوق بشـر اسـت    جهانشمول و قابل رصد در اعالميه

و اعمـال مقاصـد مـوردنظر از طريـق منـابع و مجـاري        الملـل  بينفعال ايران در صحنه 
معاصر، گامي اساسي و ضروري در جهت ارائه هنجارهاي  الملل بينشده حقوق  پذيرفته
 . آيد جهاني آن به شمار مياسالمي و مقبوليت  الملل بينحقوق 

  
  :پي نوشت

. اسـالمي  الملـل  بينحقوق ). 1377( سيد خليل خليليان: ك به.براي مطالعه در اين خصوص ر .1
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 .234-231دفتر نشر فرهنگ اسالمي، صص: تهران
2. Wheeler 
3. Marcus 
4. Teson 
5. Chesterman 
6. Cassese 

ما احب ان لي به حمر الـنعم و لـو دعـي بـه فـي      لقد شهرت في دار عبداهللا بن جدعان حلف . 7
  .االسالم ال جبت

  .ال يظلم غريب و ال غيره و لئن يؤخذ للمظلوم من الظالم .8
انـد،   تضـعيف شـده  ) به دست سـتمگران (چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه. 9

كه اهلش ستمگرند، ) مكه(را از اين شهر گويند، خدايا ما اي كه مي كنيد؟ همان افراد ستمديده پيكار نمي
  .بيرون ببر و براي ما از طرف خود، سرپرست قرار بده و از براي ما از طرف خود يار و ياوري قرار بده

ولـي مستضـعف   . ضعيف كسي است كه ناتوان است. مستضعف با ضعيف فرق روشني دارد. 10
خواه اين تضـعيف از نظـر   . گرديده است هاي ديگران، تضعيف كسي است كه بر اثر مظالم و ستم گري

فكري و فرهنگي باشد و يا از نظر اخالقي يا اقتصادي و يا از نظر سياسي و اجتماعي  و به اين ترتيب، 
 .گيرد تعبير جامعي است كه تمام انواع استعمار را در بر مي

11. Ibn Ishāq 
12. Al-shybani 
13. Jus ad bellum. 
14. Jus in bello 

  .ًكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناو . 15
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