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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  از مطبوعات غربی

  پشتی بانی حقوق بشر با قدرت نظامی ؟
  

  مشکل دو کتاب در مورد يک موضوع عاجل و
  

 روی سياه درشِتاين عنوان بارنگ :  "خالصه ای دعوا برای دخالت بشری –حقوق بشر با قوای نظامی  حمايه"
 عسکريونو  چهرۀ يکدر تحت آن.  بخود جلب می کند راديدهاب در پشتی کتپس منظر آبی و سفيد، بيرق ملل متحد، 

. ، جلب توجه می کندچشم دردوربينبا  سفيد  از ترصد گاه يک زرهدار،آستين های باال زدهو   رنگباکاله فلزی آبی
بنام  برمی آيد، اقًال  کتابطوريکه از عنوان جرأت به فعاليت،دقت و توجه، آمادگی به اقدام و فضای از همه سو 

؟ باآلخره جنگ يد دخالت نظامی بعمل آاما اجازه است درتأمين حقوق بشر،.  پخش می گردعدالت، در حقوق بشر،
 از کشتن . به نظر می رسدمسکنکارتۀ ،  بصورت خيره در عقب قشلۀ نظامیروی فوتو–در بر دارد   راتلفات ملکی

  ؟انسان های بيگناه کرده ديگر بی عدالتی کدام خواهد بود
  

  تحت شرايط خاص
 تلقی  غير حق عملدخالت نظامی را يکبه هيچ صورت  عقيده دارند که تلفاف ملکی "ويلفريد هينش و ديتريانسن"

موفقيت و تلفاِت يک حمله دريک تناسب قابل : که شرايط آتی تکافو شده باشدتلقی نمی کند بهرصورت وقتی . نمی کند
قصدی  است و کشته شدن انسان  ناپذير منظور معين اجتناب در يکلفاتت؛ جلوگيری ازشته باشندقبول باهم قرار دا

درکوشش برای برآورده شدن يک . شناخته شده است" نتيجۀ دو پهلو کترينِ ُد"در فلسفه اين دليل بحيث . نمی باشد
  . اندبعمل آمده بتوخود داری  مطلوب و قايع نامطلوب وقتی قابل قبول است که از آن نه جلوگيری و نه هدِف

داده توسعه ی پيش برای دفاع از خود نداين دليل را چ" توماس فون اکوين"يک نظر به ادبيات معمول می رساند، که 
در دفاع از .  بلکه زنده ماندن خود قصد باشدهحمله ه وقتی جايز است که مرگ او در نظرِنعامل کشتن يک . بود

آيا عساکر کاله آبی صرف برای دفاع از خود تجهيز . ندخود، خامخا عساکر ملل متحد در نظر عرض وجود می کن
 دفاع از دخالت نظامی  روی پشتی کتاِب"کاله آبی"حقوق بشر؟ پس چهرۀ يک ين قضاگرديده اند و نه برای مقابله با ن

  است؟درجروی چه منظور ،برای حمايه از حقوق بشر
آن از   کهاستعداد به سر رسانيدن وظيفه –" م١٩٩۴ سنيا،عساکر ملل متحد در ُب: "  می دهدفوتو معلوماتموجوديت 
  يیصفحه٢٠ين کتاِب تقريبًاه دررباآلخ" ؟ نيستدعوای دخالت از نگاه بشری"  شاهد نفیخود ،تصوير آيا !پيدانيست

جنگ های  "نخواستند عساکر ناتو.  اشتباهات رخ داده اند چهدر دخالت نظامی )درُبسنيا (خوانده می شود که آن زمان
. و اين هم تصادف نبود.  بخشيد جنگ را پايان،دخالت اين ناتو بود که با .جاری را خاتمه بخشند" اکسازی اتنيکیپ

ملل متحد طويل است و عساکرش نه قدرت عمل اتخاذ تصميم در  راه ، محدود صورت بههصرف نظراز اجرای وظيف
  . انگيزۀ آنرادارند و نه 

  

  عدم موفقيت
اعتماد داشته ولی خواهان ريفورم های " يونو"آلمان با آن هم در قدم اول به ) Aachen( هردو فيلسوف های آخنِ 

 متوجه انسان ِتاملل متحد بايد يک سيستم اعالم قبلی خطر را ايجاد کنند تا جراح: توضيحات بيشتر. اساسی می باشند
برای امور بشری بايد در حقوق دول تنظيم و وسيلۀ دخالت : امادگی بيشتر برای فعاليت. ها نتوانند در خفا بعمل بيايند

ملل متحد بايد قدرت نظامی مستقل داشته : قدرت بيشتر اجرای عمل.  گرددموازنهحمايه حقوق بشربا استقالل دولت 
  . باشد تا بمجرد ضرورت اقدام بعمل آمده بتواند

ياست بين المللی حقوق بشر دانسته آيا مدارکی در دست استند که بنا برآن ها دخالت های بشری يک وسيلۀ موفق س
فصل وسيع اين کتاِب .  سکوت اختيار نمی کنند که نتيجه گيری تا حال تکان دهنده است"هينش و يانسن"شوند؟ 
 دخالت های که بسيار نا وقت -سنيا، کوزوو، دافورُب:  وقف تجارب تلخ گذشتۀ نه چندان دور گرديده است،آموزنده

دخالت "ولی نويسندگان منتظر يک .  بکلی بکار برده نشدند وسايلط عملی گرديدند و ياصورت گرفتند، با وسايل غل
نام برد که توسط  نيوزيالند جديد و آستراليا به " سولومون" در جزاير  اقداممی توان ازبطور مثال : می باشند" موفق

جزاير . ی شودمام دخالت پنداشته ناين مثال قناعت بد بينان را فراهم نخواهد آورد زيرا به اصطالح ع. عمل آمد
خود به اساس فيصلۀ پارلمان قوای نظامی بيگانه را در کشور راه داد که در آن جا وظايف پوليس را بر " سولومون"

را نيز بصورت " دخالت های نظامی"موفقيت، طبعًا موفقيت است و مانند هر مفهوم ديگر می توان  (.دوش گرفتند
  . ) بيان گردد– آنرا تعريف می کنند "هينش و يانسن" چنانچه -متفاوت تعريف نمود، تا جايکه بطوراعيان 
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طبق . وع حقوق بشر بايد حمايه گردد، تعلق به آن دارد که چه ندنبا کدام وسايل حقوق بشر به نوع موثرحمايه می شو
به آن متعلق هستند بلکه همچنان ) ٣پاراگراف (ملل متحد نه تنها حيات انسان، آزادی و امنيت " بيان عمومی" 

نيز جز آن ) ٢٧پاراگراف (و حمايه حقوق بنيانگذار ) ٢۴پاراگراف (رخصتی تفريحی با مصرف از طرف کارفرما 
حقوق در هستۀ  برای حمايۀ آنچه دان تاکيد می کنند که وسيلۀ دخالت نظامی بايبنيانگذار. پنداشته می شوند

  ولی مرکزيت در کجا ختم و آنچه جانبی گفته می شود، .  مانند حيات، آزادی و امنيت، محفوظ بماندمرکزيت دارد،بشر
ت سياسی منع می با کشور های که مردم آن بصورت سيستماتيک از حصه گرفتن در حيا. از کجا شروع می گردد

  گردند، چه معامله بعمل آيد؟ 
  

   ديمو کراسی–کلمۀ سحر آميز 
در برابر کسانی که ديموکراسی رانفی می "  درامور حقوق بشر–دخالت ها "دو فيلسوف ديگر آلمان در موضوع 

حقوق بشر نوشته  هردو متفقًا در معرفی " آرند پولمن" و"کیکريستوف ِمن. "تياط مشوره می دهند اح داشتنکنند، به
تائيد و يا  دخالت ها ندرتًا ،چون صرف حکومت های ديموکرات تنظيم حقوق بشر را تضمين کرده می توانند. اند
" نکی و پولمنِم"با اين پس منظر . خود بخود می توانند ديمو کرات شوند مرالادولت ها در آخير.  می گردندضنق

 ٢٠ الی داخل قرن ١٨از قرن انکشاف همه جانبۀ اين فکر . بنويسندتجربتًا می کوشند تاريخ حقوق بشررا جديدًا 
 ۀمبارزه در برابر مخالفين مطلق، در شروع رژيم امروزی حقوق بشر« : بحيث مقدمۀ تاريخی در نظر گرفته می شود

  » . قرار داشت،آن
مانند ، اطراف حقوق بشر در  فلسفیمؤيد ها و مناقض های دريک سلسله استبه معنی کلمۀ سحر آميز" ديمو کراسی"

وجود عموميت تضمين شدۀ حقوق بشر "هردو نويسنده می گويند، ). Kontextrelativity( نسبی ستککانتسؤال در
واقعبينانه تعين گردد ش بايد در پروسه های ديمو کراسی ي، بلکه هم"تثبيت نگرديده "؟حقوق بشر چيست ؛"ندارد

؛  استديموکراسیاساسی  حقوق بشر بجای خود هم شرط  تأمينهم زمان. را با داليل تثبيت کند بقسميکه حقوق بشر
  .يردذدر جائيکه اساسات حقوق بشر بصورت سيستيماتيک نقض می گردد، خواست مردم نمی تواند تحقق پ

 را – حقوق بشر و ديموکراسی - شعاع هردو مشعل روشن ميعار سياسی حاضر"پولمن" و "حاليکه منکی"در 
ولی اين طرز ديد از خود هم گوشه های تاريک . يند، می خواهند به بسياری از مسايل روشنی باندازندمتمرکز می نما

برخالف .  مطلقه نبودندمثًال کليسای کاتوليک، ،حقوق بشرمخالفين همه . دارد که از نظرتاريخ نمايان می گردندرا 
و بالخره مفهوم ديموکراسی بايد بسيار قدر . دبشر همکاری داشتن رژيم های مطلقه هم در بوجود آمدن حقوق امروزی

  .شود اگربا افکار حقوق بشر نقطۀ مشترک تقاطع داشته باشد
ياد " ديموکراسی ليبرال"طوريکه در تبادل افکار امروزی معمول است، بنام  ،"یديموکراس"نکی و پولمن  به نظر ِم
عدالت ديموکراسی تساوی همه موجودات انسانی معنی : تساوی اخالق انسانی ضروريستبرای اين منظور . می شود

مشمولين يک جمعيت عامه را با هر  شناخت تساوی ،از اين لحاظ معنی حکومت خودی ديموکراسی. را احتوا می کند
  . انسان ديگر در برمی گيرد

کات را تساوی يا عدالت در قدم  اول مشتر. اما در شناخت تساوی نمی توان از قبل عموميات را در نظر گرفت
اتباع بايد بدانند که چه، صرف آنها را، و نه يک موجود ديگری منتخب از آن جنس عجيب را به حيث . احتوامی کند

و روی همرفته، زيرا آموزنده .  درين صورت هويت جامعه در سايه قرار می گيرد.شهروند مساوی به آنها می سازد
. شر و ديموکراسی افکار ديگری را می خواهند تعقيب کنندمحرک، اين کتاب برای کسانی است که در امور حقوق ب

  . اين کار را انجام دهندمنظرۀ تبادل افکارآنها می توانند با معلومات دست داشته با نقشۀ 
  

  پايان
   
  


