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چكيده
تحوالت اخیر بینالمللی از جمله خطر حمالت تروریستی ،جنگ پیشگیرانه آمریكا برای حفظ
سلطه جهانی خود ،گسترش سالحهای کشتار جمعی ،تهدیدی برای صلح و تضعیف ابزارهای ایجاد
صلح محسوب میشوند .این پژوهش سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تهدیدات اخیر
علیه صلح بینالمللی از طریق چه مكانیزمهای میتوان صلحسازی را تقویت کرد؟ بهنظر میرسد که با
بهکارگیری ابزارها و نهادهایی همچون سازمان ملل متحد ،تقویت حقوق بینالملل ،پلیس انتظامی
سازمان ملل ،تعقیب و بازداشت جنایتكاران بینالمللی میتوان به روند صلحسازی و بهبود صلح کمک
کرد.
کليد واژهها
تهدیدات صلح ،ابزارهای صلحسازی ،سازمان ملل متحد ،پلیس سازمان ملل.

* عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تاکستان
** دانشجوی کارشناسیارشد مطالعات منطقهای ،دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)
*** دانشجوی کارشناسیارشد روابط بینالملل ،دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)
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مقدمه
کسانی که بهدنبال بهکار بردن ابزارهای ایجاد صلح هستند از عدم جلوگیری از تحوالت
اخیر که تهدیدی نسبت به نابودی ابزارهای صلح هستند احساس خطر میکنند این تحوالت
عبارتند از -1 :تهدیدات جدید تروریستی مانند حوادث  11سپتامبر؛  -2خودداری آمریكا از
اجرای قوانین بینالمللی و همكاری چندجانبه و صحه گذاشتن بر جنگ پیشگیرانه و تسلط
نظامی جهانی خود که در سالهای اخیر بهعنوان استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده آمریكا
مطرح شد؛  -3تهدیدات مطرح شده در رابطه با گسترش سالحهای کشتار جمعی است ( Bush,
 .)2002: 16در رابطه با این مشكالت دلهرهآور چگونه میتوان از ابزارهای ایجاد صلح برای
تقویت صلح بینالمللی استفاده کرد؟ اگر چه هر یک از این مشكالت کامالً جدید هستند هر یک
از آنها چالشهای سیاسی پیچیده بیسابقهای برای دیپلماسی چندجانبه ،حقوق بینالملل و
سازمان ملل متحد محسوب میشوند .و چالش نظامی که کمتر به گفتمان تمایل دارند به
احتمال زیاد پیامدهای بیثباتکنندهای را ایجاد میکنند .اول از همه ،تروریسم و تروریسم
سازمانیافته آسیبپذیری مردم را برای نابودی ناگهانی افزایش داده است این آسیبپذیری
باعث تشدید فراگیر ترس و احساسات خصمانه در همهجا و اغلب منجر به اضطراب در بین
مردم میشود .شكی نیست که تالشهای سنتی برای جلوگیری از خشونت گسترده در
زمینههای جدید موفقیتآمیز نبوده و نیست .و این حقیقتی است که ما با آن روبرو هستیم .در
بسیاری از نقاط در سراسر جهان احساس بیاعتمادی افزایش یافته است که مذاکرات قادر به
کاهش خصومت میان دشمنان و تمایل دولتها برای سرکوب مردم و افزایش حمایت از حقوق
بشر برای امنیت انسان نخواهد بود .با این تحوالت وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد
برای حفظ صلح و امنیت از همه سختتر است .عامل دوم پیچیده شورای امنیت تمایل امریكا
به استفاده از نیروی پیشدستانه و جنگهای پیشدستانه نه تنها در مخالفت با تروریسم بلكه
همچنین برای حفظ سلطه جهانی آمریكا است .هنگامیکه این استراتژی توسط مقامات آمریكا
اجرا شد .دیپلماسی چندجانبه و قوانین بینالمللی محدودکننده استفاده از زور از با چالش
جدی مواجه کرد و به عنوان تهدیدی برای نابود کردن دستاوردهای اصلی هنجاری قرون
گذشته دیپلماسی محسوب میشوند .سومین عامل بیثباتکننده تمایل دولتها و بازیگران
غیردولتی (تروریستها ،گروههای شبهنظامی و جنبشهای چریكی) برای بهدست آوردن
سالحهای هستهای ،شیمیایی و یا بیولوژیكی و توانایی تولید آنها (گسترش افقی سالحهای
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هستهای) است .عالوهبر این تمایل آمریكا و دیگر قدرتهای بزرگ به توسعه سالحهای هستهای
پیشرفته با قابلیت نفوذ در اعماق زمین و چرخش به دور زمین (گسترش عمودی) نشان
میدهد که چگونه قدرت تكنولوژیكی برای تولید ن ظامی همیشه خطرناک است .در نتیجه
کسانی که به دنبال گسترش افقی و عمودی این سالحها هستند اغلب باعث افزایش بیثباتی و
تكرار کالسیک مع ضل امنیتی خواهند شد .لذا هر یک از طرفین در تالش برای امنیت خود
خواهان بیشترین سالحها برای جبران ترس از دشمن است این امر منجر به سوءظن و
پیشگویی منفی نسبت به یكدیگر و از دست دادن امنیت برای همه میشود .اگرچه هر یک از
این عوامل باعث میشود استفاده از ابزار صلح سازمان ملل متحد سختتر شود و همچنین با
وجود کمبودهای مزمن سازمان ملل از لحاظ مالی برای اجرای قابلیتهای خود این سازمان
ضروریترین و مشروعترین سازمان برای رسیدگی به این مشكالت میباشد .اوالً بهتر از هر نهاد
دیگری مقتدرانه میتواند با تصویب قوانین روشن ،نهادینه کردن اقدامات مورد نیاز به همكاری
بینالمللی و کمک به اجرای قوانین باعث کاهش تروریسم ،استفاده یکجانبه از نیروی نظامی و
گسترش سالحهای کشتار جمعی شود .دوم سازمان ملل متحد یكی از بهترین نهادها برای
بررسی استفاده بیجا از خشونت توسط دولتها و بازیگران غیردولتی و اجازه و صدور
دستورالعمل برای استفاده دولتها از زور میباشد .سوم منشور میتواند مؤثر باشد سیاستهای
ضدگسترش سالحهای هستهای و کشتار جمعی عمدتاً در سیستم سازمان ملل وجود دارد.
همانطور اگر مسؤولیت سازمان ملل متحد برای پرداختن به این سه مشكل بهعنوان مشكالت
امنیتی و بسیار وحشتناک کافی نیست .سازمان ملل باید در خشونتهای درون کشوری
بهعنوان تهدیدات پاکسازی قومی ،نسلکشی ،یا جنایت علیه بشریت مشارکت کند که به نفع
کاهش کشتار غیرنظامیان و دفاع از حقوق بشر میباشد .اگر کشورهای عضو سازمان ملل
وظایف خود را بهطور جدی انجام دهند آنها باید بهصورت یک پارچه با هم همكاری کنند و در
اجرای استراتژی بزرگ جهانی در زمینههای تروریسم و علل آن ،محدودیت استفاده از نیروی
نظامی و گسترش سالحهای هستهای و کشتار جمعی همكاری و یکپارچگی بیشتری از خود
نشان دهند ( .)Bush, 2002: 11شورای امنیت نیز برای پاسخ به شرایط اضطراری انسانی و
جنگ هویتی به تقویت تواناییهای سازمان ملل نیاز دارد .با اینحال بهدلیل اینکه امریكا در
حال حاضر مخالف تالش سازمان ملل برای تقویت کنترل سالحهای کشتار جمعی و افزایش
قابلیت سازمان ملل برای ایجا د و حفظ صلح است تبدیل شدن سازمان ملل به نهاد مؤثر برا ی
113

فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال پنجم ،شماره  ،11پاييز  1931ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرداختن به این سه مشكل امنیتی جدی دشوار است .با اینحال بهعنوان تالشهای دولتها
برای تأمین امنیت جوامع خود ،بسیاری از آنها به احتمال زیاد در نهایت به این نتیجه برسند
که آنها برای ایجاد دستورالعمله ای معتبر توسط شورای امنیت برای رسیدگی به این
مشكالت تالش کنند با این کار راه برای فعالیت سازمان ملل متحد هموار میشود و میتوان
گامهای محكمی در کاهش استفاده از زور و خشونت درونکشوری برداشت که در نهایت آمریكا
و سایر دولتهای بزرگ در نهایت ممكن است از آن پشتیبانی کنند .این اقدامات میتواند
امنیت را در جوامع جنگزده افزایش دهد در حالیکه سوابق نشان میدهد که کمک به دولتها
در استفاده گسترده از ابزار صلح سازمان ملل برای پرداختن مشكالت امنیتی بزرگ و کوچک
تحقق نیافته است .در جستجو برای یک رکن اصلی در نهادهای سازمان ملل برای افزایش
امنیت انسانی در حالیکه پشتیبانی سیاسی برای اقدام را به اندازه کافی جذب کرده باشد
گسترش نقش پلیس غیرنظامی سازمان ملل متحد بهنظر امیدوارکننده باشد .به همین دلیل
هدف اصلی در این مقاله این است که به دولت در مورد چنین ابتكار عمل برجسته که تنها
گسترش نیروی پلیس غیرنظامی ممكن است جان هزاران نفر را در جوامع جنگزده نجات دهد
بلكه چگونگی حضور مؤثرتر آنها در امور جهان نیز می تواند به پرداختن به مسائل مربوط به
استراتژی بزرگ که در باال ذکر شد مهم باشد ،کمک کند اگرچه به احتمال زیاد برای خدمت به
منافع امنیتی آمریكا و صلح جهانی باشد در نتیجه باعث باز شدن درهای سیاستهای امریكا به
سوی مشارکت صلح سازنده سازمان ملل متحد میشود ( .)Edward, 2002: 10نیاز آشكار و
وعده استراتژیک بزرگ سازمان ملل بهعنوان تز مرکزی این مقاله نشان میدهد :کسانی که
بهدنبال تقویت و استفاده از ابزارهای ایجاد صلح بهمنظور افزایش چشمانداز برای صلح جهانی و
اثر بخشی سازمان ملل متحد در عملیا ت صلح هستند باید -1 :کمک به آموزش رهبران
سیاسی و مردم برای روشن کردن و احترام به محدویتهای حقوق بینالمللی در استفاده از
خشونت جمعی توسط دولتها بازیگران غیردولتی؛  -2افزایش قابلیتهای سازمان ملل متحد
برای استقرار پلیس غیرنظامی سازمان ملل متحد در زمینههای گوناگون که در آن امنیت
انسانی از طریق جنگ ،تروریسم ،و یا دیگر خشونتهای جمعی تهدید میشود .ادامه این تجزیه
و تحلیل در این مقاله به بحث در مورد نی از به برقراری مجدد هنجارهای روش و در سراسر
جهان و قابل اجرا توسط دولتها و بازیگران غیردولتی ،که جنگ و خشونت دیگر مثل گذشته
بهعنوان ابزار سیاسی به جز ء در شرایط محدود و استثنائی غیرقابلقبول است .در مرحله بعد
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این تجزیه و تحلیل به بررسی نیاز به افزایش قابلیتهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بهویژه
برای حفظ امنیت جوامع که قادر به حفظ امنیت خود نیستند ،هنگامیکه پاکسازی قومی،
نسلکشی و جنایت علیه بشریت تهدیدهای هستند که برای سازمان ملل مداخالت بشر
دوستانه را باعث میشود .سپس این تجزیه و تحلیل به عملكردهای بالقوه برجسته نیروی دائم
پلیس غیرنظامی سازمان ملل و در بخش نهایی در مورد راههای افزایش قابلیت پلیس سازمان
ملل متحد برای پرداختن و کمک به مسائل و مشكالت بزرگتر ژئواستراتژیک و امنیتی
میپردازد.
گفتار اول :ایجاد محدودیت برای استفاده از زور
در سالهای آغازین قرن  21دو حادثه وحشتناک و ناگوار ،عملیات تروریستی در داخل
آمریكا و شوک تمایل آمریكا به نقض قوانین بینالمللی و راهاندازی یک حمله نظامی در یک
کشور دیگر را مشاهده میکنیم این دو رویداد ،تضعیف هنجارهای قدیمی و تاثیر آنها بر رفتار
انسان را کاهش میدهد .دولت بوش و دیگر ناظران استدالل میکنند که ظهور تروریسم
سازمانیافته که در منشور سازمان ملل متحد پیشبینی نشده است توجیه آمریكا برای خروج از
قوانین بینالمللی و عرف بینالمللی است .با اینحال در صورتیکه توجیه آمریكا برای استفاده
یکجانبه از زور بالمنازع است دیگر دولتها و بازیگران غیردولتی ممكن است ادعای حق برای
تصمیمگیری یک جانبه برای حمله به دیگران را داشته باشند که سیاست آنها ناشی از ترس
است ( .)Donnelly, 2003: 87به هر حال باید تأثیر هر گونه خروج از قانونهای بینالمللی نیاز
به مراقبت و بررسی دقیق دارد .با حمله آمریكا به عراق در سال  2003در شرایطی که حمله به
عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت صورت گرفت .آمریكا تمام دستاوردهای اصلی هنجاری
قرن  20را برای ایجاد این قانون که جنگ یک ابزار قابلقبول در روابط بینالملل نیست بهجزء
در موارد دفاع از خود در صورتیکه حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل رخ دهد تا
زمانی که شورای امنیت سازمان ملل اقدامات الزم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام
دهد (ماده  11منشور ملل متحد) ،را با شكست مواجه کرد .با نقض حقوق بشر توسط دولت
عراق از قوانین قبلی در برابر جنایت جنگی ،جنایت علیه انسانیت و با وجود موانع دولت عراق
برای بازرسان سازمان ملل متحد ،مقامات آمریكایی با حمله یکجانبه به عراق قوانین الزامآور
بینالمللی را نقض کردند .در حالیکه واشنگتن نه بهدنبال یک کیفرخواست حقوقی علیه دولت
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عراق بهخاطر جنایت علیه بشریت و نه منتظر برای بهدست آوردن مجوز شورای امنیت برای
اقدام اجرایی بود .حتی زمانیکه یک کشور مثل عراق ،از قطعنامههای الزامآور شورای امنیت
پیروی نمیکند .این شكست ،حقی برای کشور دیگر برای شروع جنگ و ابتكار عمل فردی برای
اجرای این قطعنامه به وجود نمیآورد .که وظیفه اجرای این قطعنامه با شورای امنیت و با
حضور بازرسان سازمان ملل در عراق میبایست انجام شود .و برای واشنگتن شروع مبارزه
نظامی با هدف از بین بردن یک دولت خارجی بدون توجیه قانعکننده برای دفاع از خود باعث
ایجاد سابقه تاریجی میشود .اگرچه اغلب از آن بهعنوان یک جنگ پیشگیرانه توسط مقامات
دولت بوش نام برده میشود ( .)New York Times.editors, 2003حمله آمریكا به عراق به
هیچوجه واجد شرایط یک حمله پیشگیرانه و یا پیشدستانه نبود بهدلیل اینکه حمله عراق به
آمریكا قریبالوقوع نبود و میتوانست یک حمله غافلگیرانه رخ دهد زمانیکه بازرسان سازمان
ملل متحد در عراق هستند و آزادانه در هر نقطه در حال جستجو سالحهای کشتار جمعی
بودند .بنابراین حمله نظامی آمریكا یک جنگ پیشگیرانه بود با هدف از بین بردن رهبر یک
حكومت ظالم که سبب ترس و تحریک مقامات آمریكا شده است اگر چنین جنگ پیشگیرانهای
بر علیه یک کشور راه اندازی شد فقط به این دلیل که با ما دشمن است باید این حمله را یک
جنگ تجاوزکارانه ،تهاجم جنگی بخوانیم .و این یک نمونه عینی از رفتارهای خارج از قانون
است .آمریكا بهطور مستقیم این قانون را که جنگ تهاجمی غیرقابلقبول است نقض کرد و به
صراحت طر ح کرد که قانون را در راستای استراتژی جدید امنیتی خود برای تهدید بازیگران و
حمله یکجانبه به کسانی که برای آمریكا تهدید محسوب میشوند نادیده میگیرد .استراتژی
جدید امنیتی امریكا نه تنها جنگ پیشگیرانه بهعنوان یک ابزار در برابر تهدیدات تروریستی
بلكه تهدید و استفاده از نیروی نظامی در مقابل هر چالشی برای سلطه جهانی امریكا را تأیید
و مجاز میکند ( .)Langille, 2002: 91-92بر این اساس میتوان چشمانداز شكلگیری نئو
امپریالیستی که در آن امریكا ادعای یک نقش جهانی برای تعیین و وضع استانداردها ،تعیین
تهدیدات و استفاده از زور و اجرای عدالت را دارد درک کرد .این یک دیدگاه است که در آن
نوعی حاکمیت مطلق برای آمریكا به ارمغان می آورد .و شرایط سختی را برای کشورهایی که
بخواهند استاندارهای رفتار داخلی و خارجی آمریكا را به چالش بكشند به وجود خواهد آورد.
دولت بوش پروژه خود را به حفظ سلطه جهانی آمریكا  ،بیاعتنایی نسبت به حقوق جوامع
دیگر ،نقش سازنده سازمان ملل و نسبت به قوانین بینالمللی که برای آمریكا محدودیت ایجاد
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میکنند متعهد کرده است .بهنظر میرسد عدم رقیب ژئواستراتژیک نظامی برای آمریكا توجیه
مناسبی برای یک جانبهگرایی آمریكا و رد همكاری دیپلماتیک چندجانبه و نقص قوانین
بینالمللی و تایید جاهطلبیهای دولت بوش باشد .با آمدن جنگ مشروع از قرن  11به قرن 21
بهعنوان ابزار سیاسی مشروع ،نومحافظهکاران و دولت بوش بهدنبال سرنگونی دشمنان به جنگ
پیشگیرانه روی آوردند و تالشهای نسلهای قبلی شهروندان و مسووالن در سراسر قرن 20
در همه کشورهای جهان برای ایجاد این قانون که خشونت غیرقابلقبول است بهجزء در موارد
دفاع از خود یا با مجوز توسط شورای امنیت صورت گیرد با شكست رو به رو شد .با سقوط
اتحاد جماهیر شوروی بهعنوان یک قدرت جهانی رقیب آمریكا ،نومحافظهکاران مجدداً گزینه
جنگ یکجانبه و گاهی اوقات بهعنوان یک تصمیم مطلوب را انتخاب کردند زیرا حتی اگر
جنگ غیرقانونی باشد آنها می توانند آن را بدون درد و رنج بهکار گیرند .به همین ترتیب
رهبران سیاسی افراطی در سراسر جهان به این نتیجه رسیدند که در یک جهان که در آن
احساس خطر و قربانی شدن توسط نیروهای مخالف میکنند و در آن هیچ چشمانداز معقولی از
حل و فصل مسالمتآمیز مناقشات دیده نمیشود آن ها نیز در استفاده از خشونت موجه
میباشند ( .)Ikenberry, 2002: 44یكی از تكاندهندهترین واقعیتهای دولت بوش در
راهاندازی یک جنگ پیشگیرانه بیشرمانه بودن اقدامات مقامات آمریكایی کنار زدن حقوق
بینالملل عمومی در مواردی مانند بند  3و بند  4ماده  2منشور ملل متحد از دولتها خواسته
است که اختالفات خود را بدون جنگ علیه یكدیگر حل و فصل کنند بود طبق بند  3ماده 2
نیاز است که دولتها اختالفات بینالمللی خود را از طریق وسایل مسالمتامیز حل و فصل
کنند تنها از این طریق است که صلح و امنیت بینالمللی در معرض خطر قرار نمیگیرد
همچنین بند  4ماده  2تصریح میکند که دولتها باید در روابط بینالمللی خود از تهدید و
استفاده از زور خودداری کنند از آنجا که منشور ملل متحد با تصویب به موقع پیمان قانون
برتر خواهد بود (ماده  20قانون اساس ملل متحد) ماده  11بهعنوان نقل قول باال تصریح
میکند که جنگ بهجزء در موارد دفاع از خود ممنوع میباشد .با اینحال مقامات آمریكایی
بهجای احترام به قوانین بینالملل ی بارها اعالم کردند که حمله نظامی به عراق حتی بدون مجوز
سازمان ملل متحد اجتناب ناپذیر است .برخی از دانشمندان مخالف این هستند که منشور
سازمان ملل متحد از نظر قانونی الزامآور باقیمانده است بهعنوان مثال مایكل گلئنون استدالل
میکند دولتها نیازی به مقید بودن به قوانین منشور حاکم بر استفاده از زور احساس نمیکنند
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این قوانین اعتبار خود را از دست دادهاند و اصطالحات قانونی و غیرقانونی برای استفاده از زور
متوقف شده است .در نظر وی آمریكا در واقع تمام اختیارات مورد نیاز برای حمله به عراق را نه
با مجوز شورای امنیت بلكه به این دلیل که هیچ قانون بینالمللی مانعی وجود نداشت بهدست
آورد بنابراین غیرممكن است که به عمل غیرقانونی دست نزند ( .)Glennon, 2003: 24مایكل
گلئنون و کسانی که با او موافق هستند درک میکنند که ممكن است قوانین الزامآور باقی
بمانند هر چند نقض حقوق بشر توسط آمریكا و دیگران آن را تضعیف میکند به هر حال این
قوانین تضعیف شدهاند اما بهطور کامل تخریب نشدهاند .هر چند جامعه مدنی و بسیاری از
سیاستمداران ،مقامات امریكایی را بهخاطر نادیده گرفتن قوانین بینالمللی و عدم توجیه
اقدامات غیرقانونی خود ،و اینکه دولت از لحاظ قانونی و اخالقی موظف به اطاعت از آنها
میباشد تحت فشار قرار دادند اما بهطور کلی درونی کردن هنجارهای بینالمللی در زندگی
سیاسی آمریكا بسیار سخت است .شكست آمریكا در رعایت هنجارهای صلح شدت گرفته و تا
مرحله حمله غیرمجاز علیه دیگر کشورها پیش رفته است که احتماالً به تضعیف امنیت دولتها
و ثبات بینالمللی در درازمدت منجر خواهد شد تعهد دولت بوش برای حفظ سلطه جهانی
امریكا از طریق یک جانبهگرایی و جنگ پیشدستانه روند تضعیف ناخواسته امنیت بینالملل را
شدت خواهد بخشید .عالوهبر این سبب خواهد شد دیگر دولتها به سیاستهای نامشروع بهنام
مبارزه با تروریسم مانند روسیه در چچن ،اسرائیل در کرانه باختری یا هر جای دیگری دست
زنند .آمریكا از سال  2002رویه و سابقه تاریخی بیارزش و بیپروایی را مطرح کرد و با ادعای
اینکه کسانی ممكن است کشوری نیت حمله علیه آمریكا و دیگر کشورهای غربی را داشته
باشند آن کشور را مورد حمله قرار دهد .جامعه بینالمللی باید برای جلوگیری از تضعیف سایر
دولتها و بازیگران غیر دولتی در برابر این دیدگاه امریكا مه یک کشور میتواند خود به خود
تصمیم به استفاده از زور بگیرد راهکارهای جدیدی ارائه دهد .و اصل  11باید با دقت برای
اعمال محدویتهای جدی استفاده مشروع از زور اجرا گردد ( .)Chopra, 1996: 56سازمان ملل
متحد میتواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد و بهطور گستردهای بهعنوان یک آژانس اجرای
قانون به آن نگاه میشود و بهجای حمایت از جنگهای پیشگیرانه باید تالشهای جدی برای
برقراری مجدد هنجارهای مندرج در بند  2و  4ماده  2و اصل  11بهعنوان پیشفرض تنظیم
مورد نیاز روابط بینالملل انجام دهد در صورتیکه آمریكا بهدنبال منافع خاص خود است باید
با ایجاد توافق با سایر کشورها از این کار پیشگیری کنند .همچنین برای تقویت مطلوب
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هنجارهای صلح تالشهای عمده آموزشی صورت گیرد ،سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند
که دانش و درس ابزارهای صلح در برنامههای درسی نه تنها در همه علوم اجتماعی بلكه در
آموزش و پرورش برای کسب و کار ،پزشكی ،مهندسی ،رسانهها ،دین ،مذهب و بسیاری از
خدمات دولتی لحاظ شود ( .)Alger, 2000: 10احتماالً بیشترین تأثیر تالشهای آموزشی
آگاهی از هنجارهای صلح برای جلوگیری از خشونت بیقاعده و افزایش و چشمانداز کاهش
خشونت و درگیری است .شورای امنیت باید تمام مدرسههای سراسر جهان را به آموزش و
پرورش بهمنظور کمک به این شورا برای انجام وظیفه خطیر حفظ صلح و امنیت تشویق کند.
با توجه به اینکه هدف همه کشورها از تصویب منشور ملل متحد حفظ صلح و امنیت است
برای اینکه اطمینان بیشتر حاصل شود باید قوانین محدود کننده استفاده از زور با توجه به
تهدیدات جدید و بهدلیل غیرقانونی و در دسترس بودن سالح باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
با اینحال باید منشور ،هنجارها و قوانین بینالمللی غیرقانونی بودن جنگ تهاجمی و خشونت
علیه غیرنظامیان تقویت و به دقت اجراء شود .در پرداختن به تروریست آنچه که برای ایجاد
محدویت در تمایل دولتها به استفاده از نیروی نظامی یکجانبه در برابر آنها به فوریت مورد
نیاز است آن است که با نهادینه کردن همكاریهای قابل اعتماد در سراسر جهان از سطوح
محلی تا جهانی سرویس های جاسوسی و پلیس قانونی بینالمللی بر علیه عامالن و حامیان
آنها لحاظ شود .برای بیاعتبار کردن عملیات تروریستی بهطو ر کامل ،ضروری است که
دولت ها در استفاده از خشونت سیاسی جلوگیری کنند که ممكن است بهنظر رسد رفتار
دولتها در همان عمق اخالقی و خشونت قرار دارد که تروریستها انجام میدهند در نتیجه
برای توجیه در ذهن برخی از مردم تروریست ها به اقدام متقابل دست میزنند .بهمنظور محدود
کردن استفاده سیاسی از خشونت جمعی ،اجماع هنجاری عدم استفاده از زور باید دوباره
تاسیس شود بهدلیل این که جنگ از نظر اخالقی سزاوار سرزنش و بهعنوان یک ابزار واقعی
سیاست ابزار نسبتاً هزینهبری حتی برای تنها ابر قدرت میباشد ( .)Alger, 1995: 34هنجارهای
علیه جنگ که قبل از  2002دولتها سخت در تالش برای ایجاد آنها بودند بهعنوان سیاست
محتاط باقی میمانند بهخصوص اگر غیر از جنگ ابزارهایی برای متوقف کردن تروریسم بهطور
جدی افزایش یابد .اگر ماده  2بند  4و ماده  11به اجازه گسترش اقدام نظامی علیه دولت
تهدید قریبالوقوع حمالت تروریستی کشیده میشود در حالیکه هنوز هم حفظ منطق بنیادین
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منشور و محدودیتهای سنتی جنگ عادالنه که جنگ بهجزء بهعنوان آخرین چاره استفاده
نشود.
گفتار دوم :دکترین دفاع پيشدستانه
دفاع مشروع پیشدستانه بعد از حمات  11سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه
خاصی پیدا کرده است .این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابلقبول جلوه
دادن این دکترین هستند .این نوع از دفاع بهطور صریح مخالف ماده  11منشور ملل متحد که
خود مبین دفاع مشروع است ،میباشد دکترین دفاع مشروع پیشدستانه ،دفاع مشروع را در
وضعیتهای خاص مجاز میشمارد ،طبق دکترین دفاع مشروع پیشدستانه پاسخ مسلحانه به
حمالت قریبالوقوع یا آنجا که حملهای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حمالت
بیشتری در حال طراحی است مجاز میباشد .البته در همین ابتدای بحث باید اشاره کرد که
دفاع مشروع پیشدستانه متفاوت از دفاع مشروع پیشگیرانه است ،این تفكیک را میتوان در
گزارش  21مارس  2001که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه شده مالحظه کرد ،در این
گزارش که در بخشهای بعدی بهطور مفصل مورد بررسی واقع میشود ،بین دفاع مشروع
پیشگیرانه که در واقع در مقابل حمله قریبالوقوع نیست و دفاع مشروع پیشدستانه که دفاع
مشروع در مقابل حمله قریبالوقوع است ،تفاوت وجود دارد.
الف) حالت اول دفاع مشروع پيشدستانه
حالت اول این است که شواهد متقاعدکنندهای نه صرفاً مبنی بر خطر یا تهدید بالقوه بلكه
مبنی بر حملهای قریبالوقوع وجود دارد و بنابراین احتماالً حملهای صورت میگیرد و در این
حالت یک دولت میتواند به دفاع مشروع پیشدستانه استناد کند .در گزارش  2دسامبر 2004
دبیر کل پیشنهاد میکند که ماده  11منشور ملل متحد بایستی دوباره بازنویسی و مجدداً
تفسیر گردد بهگونهای که قلمرو از پیشتعیینشدهاش گسترش یابد .این گسترش قلمرو باید
اقدامات بازدارنده در مقابل تهدیدات قریبالوقوع را دربرگیرد .نكته جالبی که در خصوص این
پیشنهاد باید ذکر گردد ،مقایسه آن با گزارش  21مارس  2001دبیرکل است .در گزارش 21
مارس ،دبیر کل در بند  124چنین اظهار نظر میکند که« :ماده  11که از حق ذاتی کشورهای
مستقل برای دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه محافظت میکند ،به تهدیدهای قریبالوقوع
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بهطور کامل پوشش میدهد .حقوقدانان از مدتها پیش پذیرفتهاند که این ماده حمله
قریبالوقوع و همچینین حملهای را که انجام شده پوشش میدهد» دبیرکل در ادامه نظر خود
در بند  121چنین اظهار میدارد که هر جا تهدیدها ،نه قریبالوقوع بلكه بالقوه است ،منشور به
شورای امنیت اختیار کامل میدهد از نیروهای نظامی ،از جمله بهصورت پیشگیری ،برای حفظ
صلح و امنیت بینالمللی استفاده کند (کاسسه .)142 :1330 ،استدالل کلیه گرایشهای
طرفدار دفاع مشروع پیشدستانه این است که در عصر موشکها و سالحهای اتمی ،روشهای
فوقالعاده پیچیده کشف و شناسایی ،بیهوده و خود نابود کردن است اگر از این فرضیه دفاع
شود که کشوری در حالیکه کامالً از جنبه ویرانکننده وسایل تخریبی بهکار گرفته شده آگاه
است ،باید صبر کند تا حمله صورت گیرد .بهنظر مکدوگال یكی از طرفداران برجسته این
دکترین ،تحمیل یک حالت انتظار انفعالی به کشورها در برابر یک حمله مسلحانه قریبالوقوع
درست نیست ( .)Jan, 1996: 11در طرف مقابل حقوقدانان مخالف این دیدگاه تأکید کردهاند
که -1 :قاعده عرفی بینالمللی استفاده از دفاع مشروع پیشدستانه را به مفهوم خاص آن
پیشبینی نكرده است -2 ،ماده  11همه حقوق حاکم قبلی را نسخ نموده و جایی برای نوع
دیگری از دفاع مشروع باقی نگذاشته است .قابل ذکر است که قبل از منشور ،دفاع مشروع
چندان قاعدهمند نبود مثالً طرفداران نظریه دفاع مشروع پیشدستانه مكرراً به قضیه کارولین
استناد نموده و معتقدند مقررات منشور ملل متحد بهویژه ماده  11به حقوق عرفی دفاع مشروع
لطمه وارد نساخته است ،ولی همانطورکه برانلی به درستی اشاره کرده است اگر حقوق عرفی
هنوز مطرح باشد ،حقوق عرفی زمان تدوین منشور باید مدنظر قرار گیرد نه حقوق عرفی که به
سال  1442مربوط میشود (محمدعلیپور.)21 :1331 ،
در مورد این نوع استنادات باید گفت که حامیان این نوع از دفاع مشروع بهدلیل عدم وجود
قاعده در خصوص حمله به کشور مشكوک به انجام حمله قریبالوقوع اقدام به طرح مباحثی
میکنند که عدهای از حقوقدانان استدالالت آنها را تفسیر موسع از ماده  11میدانند ،حال
باید به این سوال پاسخ داد که تفسیر موسع در چه مواردی قابل طرح است .نص صریح ماده
 11منشور ملل متحد چنان با صراحت و بدون هیچ شک و تردیدی تنظیم شده که جای
هیچگونه سوءاستفاده و کجفهمی از آن وجود ندارد .تفسیر موسع در جایی قابل اعمال است که
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کلمه یا عبارتی دارای مفهوم عام و قابل تسری به سایر وارد باشد .در ماده  11منشور چنین
حالتی وجود ندارد (.)United nations, 2000
ب) حالت دوم دفاع مشروع پيشدستانه
حالت دوم این است که دولتی یکبار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و در حال حاضر
شواهد آشكار و دالیل متقاعدکنندهای مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود دارد .در
این حالت نیازی نیست که دولت قربانی منتظر وقوع حمله دیگری بماند و میتواند به دفاع
مشروع پیشدستانه متوسل شود .در این حالت از دفاع باید ،دفاع مشروع پس از گذشت زمان
معقولی از حمله ابتدایی صورت گیرد و ویژگی دفاع متناسب با حمالت مسلحانه آتی را داشته
باشد .با این وجود در صورت فقدان شواهد متقاعدکننده مبنی بر حمالت آتی ،توسل به نیروی
مسلحانه غیرقانونی خواهد بود (سواری )13 :1342 ،پس از حمالت  11سپتامبر ایاالت متحده
و بریتانیا اقداماتی علیه افغانستان انجام دادند ،آنها به وجود دالیلی مبنی بر وقوع حمالت
بیشتر اشاره میکردند .ایاالت متحده و بریتانیا تأکید میکردند که حمالت  11سپتامبر بخشی
از سلسله حمالتی بوده که از  1113علیه ایاالت متحده شروع شده است ،آنها عنوان میکردند
که مرتكبان این حمالت در حال طراحی حمالت بیشتری هستند.
سازمان ملل و مخصوصاً در چارچوب آن شورای امنیت پس از پایان جنگ سرد ،به صدور
قطعنامههایی که نشانه برخورد قاطع با پدیده شوم تروریسم بوده پرداخت .این قطعنامهها که
به محكومیت تروریسم میپرداختند ،زمینهساز طرح نظریه جنگ با تروریسم شدند و جهان در
مقابل آمریكا چارهای جز سكوت نداشت .شورای امنیت در این قطعنامهها به مسأله به خطر
افتادن صلح و امنیت بینالمللی توسط تروریسم پرداخته ،ولی در عدهای از آنها مانند سقوط
هواپیمای پان امریكن (قطعنامه  )344عالوهبر مسأله تروریسم ،به مسأله استرداد مجرمین،
مسئولیت بینالمللی لیبی و ...پرداخته که تعدادی از این مسائل مانند مسؤولیت بینالمللی
لیبی حقوقی بوده و برخالف شأن و سرشت سیاسی شورای امنیت است .همین یكهتازیهای
شورا ،زمینه را برای گسترش مفهوم دفاع مشروع فراهم کرد (فیوضی .)4 :1311 ،حادثه 11
سپتامبر ،شوکی را به جهان وارد آورد که سالها به طول خواهد انجامید تا کشورهای جهان به
عواقب سوء عكسالعمل ایاالت متحده نسبت به خودشان پی ببرند و متوجه شوند که پیروز
واقعی کسانی جز نظریهپردازان آمریكایی نبودهاند .بررسی قطعنامههای  1314و ( 1333در
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خصوص شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع کشورها که به معنای صدور مجوز حمله به افغانستان
توسط آمریكا و متحدانش بود) و جو حاکم بر آن زمان ،مجالی دیگر میطلبد اما در اینجا
میتوان اشاره کرد که چرا شورای امنیت از اختیارات مربوط به فصل هفتم خود استفاده نكرد؟
شورا میتوانست یک عملیات قهری ،با توجه به عملیات تجاوزکارانه القاعده که به حمایت
طالبان دست بهکار شده بود را توسط آمریكا و سایر کشورهای عالقمند به مبارزه با تروریسم
سازماندهی کند .به هر حال شورای امنیت با صدور قطعنامه  1333و طرح دفاع مشروع
بهعنوان حق ذاتی کشورها ،تلویحاً مجوز حمله به افغانستان را صادر نمود و بدعتگذار در امر
دفاع مشروع شناخته شد .البته شاید بتوان از اقدام شورا ،این چنین حمایت کرد که سیستم
تصمیمگیری در شورای امنیت ،دارای اشكاالتی است که نمیتوان به سادگی فصل هفتم منشور
را در قالب قطعنامهای ،طرح نمود .اما پاسخ این سوال بسیار بدیهی است؛ چون با توجه به
جوسازیهای ایاالت متحده ،کشوری در شورا اجازه وتو قطعنامهای با این مضمون را به خود
نمیداد (در صورت وتو آن کشور بهعنوان حامی تروریسم معرفی میشد) .شورا در این مرحله
ترجیح داد بهعنوان یک قانونگذار نامحدود و در چارچوب دکترین صالحیت نامحدود شورای
امنیت ،اقتدارگرایی خود را به منصه ظهور برساند و برایش مهم نبود که یک قاعده و تكنیک
مندرج در منشور (ماده  )11دچار چه سرنوشتی میشود .از سوی دیگر حقوقدانان معروفی
چون آنتونیو کاسسه اظهار نظر در مورد این موضوع را مشكل میدانند و به بررسی آن
نمیپردازند که این خود نشاندهنده اهمیت اظهار نظر در چنین مقوله مهمی است (کاسسه،
 .)313 :1342حال باید دید که آیا عرف آنی شكل گرفته یانه؟ برای شكلگیری عرف آنی در
حقوق بینالملل نیازی به عنصر مادی تكرار (منسجم) نیست بلكه صرف عنصر معنوی (الزام
حقوقی) کافی است .اما در مورد دفاع پیشدستانه همانطورکه در مباحث قبلی بهنظر
طرفداران آن اشاره شد ،عنصر مادی عرف شكل گرفته است.بهنظر طرفداران این دکترین بعد از
حمالت  11سپتامبر عنصر معنوی عرف شكل گرفت و در مورد عنصر مادی آن (که مورد نیاز
نمیباشد) هم تكرار یک عمل بهطور منسجم در عالم خارج عینیت یافته که این (عنصر مادی)
در مورد عرف آنی عمالً نباید شكل گرفته باشد .بنابراین عرف آنی در مورد حمالت آمریكا به
افغانستان شكل نگرفته است (.)Kessler, 2003: 1
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گفتار سوم :تقویت نيروهای حافظ صلح شورای امنيت سازمان ملل
پس از تبیین و تصدیق محدودیتهای سفت و سخخت قخانونی و تخوجیهی بخرای اسختفاده از
نیروی نظامی توسط دولتها و ممنوعیت استفاده از خشخونت علیخه شخهروندان و جنایخت علیخه
بشریت توسط دولتها و بازیگران غیردولتی داللت معنایی خوبی برای جامعه بخینالمللخی بخرای
تقویت تواناییهای سازمان ملل متحد برای اجرای این هنجارهای صلح و حقخوق بشخری در هخر
کجا که قادر به انجام این کار است .اگرچه اجرا گسترش وسیع نیروهای نظامی شخورای امنیخت
اغلب از نظر سیاسی غیرممكن و به لحاظ نظامی فراتر از ظرفیتهای سازمان ملل متحخد اسخت
اما به هر حال هر جا که حفظ صلح بینالمللی و اجرای عملیات بزرگ و کوچک بخهخخاطر صخلح
مورد نیاز بوده است سازام نملل نقش حیاتی ایفا کرده است .و وعده افزایش عملیات حفظ صلح
سازمان ملل و اصالحات مورد نیاز این عملیات افخزایش یافتخه اسخت (.)Johonsen, 2000: 5-10
هیچچیز مهمتر از ایجاد یک حاکمیت قانونی پس از درگیریهای خشخونتآمیخز درون کشخوری
نیست اغلب جوامع از انجام این کار توسط خود ناتوان هستند .بدون کمکهای خخارجی تخالش
آورارگان برای بازگشت به خانههای خود بهطور مكرر دچار آزار و اذیت و یا دچار مرگ و سخوانح
دیگر میشوند .حتی با وجود کمک های خارجی اجرای توافخق آتخش بخس بخه احتمخال زیخاد بخا
شكست مواجه میشود مگر اینکه توجه همزمان تمام گروهها برای نیاز بخه عخدالت اجتمخاعی و
ایجاد صلح وجود داشته باشد .برای موفقیت ،سازمان ملل متحد باید به پخرورش یخک «فرهنخگ
مورد قبول» که بسیاری از مردم از قوانین آن در هر زمان بدون ایخنکخه بخرای انجخام ایخن کخار
مجبور به استفاده از زور شود اطاعت کنند .مردم احتماالً نظخم حقخوقی و عوامخل اجرایخی ایخن
قانون را بپذیرند در صورتیکه این فرهنگ و قانون ایجاد شده بیطرفانه نسبت به تمام احخزاب و
برای ایمنی و حمایت از حقوق بشر در سطح جامعه اجرا شخود .تقریبخاً در تمخام مخوارد عملیخات
حافظ صلح سازمان ملل متحد در سالهای اخیر جوامع میزبان در لحظات بحرانخی نیخاز بسخیار
بیشتری به اجرای مؤثرتر قانون بهوسیله آمادگی بهتر و تعداد بخیشتخری از پلخیس غیرنظخامی
سازمان ملل متحد احساس کردهاند .زیرا زمانیکه پرسنل نیروهای نظامی (بهعنخوان پلخیس) در
دسترس هستند چه در شكل نیروهخای کخاله آبخی سخازمان ملخل متحخد در کخامبوج ،نیروهخای
چندملیتی ناتو در بوسنی یا نیروهای نظامی در عراق در سخال  2003-2004ایخن نیروهخا بخرای
اجرای قانون به طرز خاص خود (برخورد نظامی) عمل میکردند و این نیروها مخصوص این کخار
نبودند .پلیس غیرنظامی میتواند قانون را برای تامین امنیت محلی بخرای شخهروندان بخهطخوری
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توافق آتشبس حفظ شود ،پناهندگان و آوارگان به خانههای خخود بخاز گردنخد ،مخدارس دوبخاره
باز شوند و ایجخاد صخلح را ادامخه دهنخد مخؤثرتر از نیروهخای نظخامی ملخل متحخد انجخام دهنخد
( .)John, 1996: 11در مجمخخوع در حخخوزه پلخخیس غیرنظخخامی ،سخخازمان ملخخل مخخیتوانخخد طیخخف
گستردهای از اقدامات حیاتی و ضروری را در صورتیکخه منخابع الزم بخرای ایخن اقخدامات وجخود
داشته باشد انجام دهد .این یک پروسه صلحسخازی موفخق اسخت کخه در آن تخالشهخای جامعخه
بینالمللی باید قابلیت سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح از طریق پلیس غیرنظخامی افخزایش
دهد .بخش بعدی این مقاله چرایی این افزایش قابلیت را توضیح میدهد.
الف) دالیل نياز به نيروی پليس غيرنظامی سازمان ملل متحد
 -1استفاده و یادگيری از تجارب گذشته
تجربه گذشته سازمان ملل با پلیس غیرنظامی نشان می دهد که چگونه سازمان ملل
میتواند به اجرای قانون در سطح محلی بهطور مؤثر کمک کند و همچنین راههایی برای
گسترش تدریجی فرهنگ انطباقی و مورد قبول و اجرای بهتر هنجارهای بینالمللی پیشنهاد
میکند .در قبرس با  31پلیس غیرنظامی محلی و استخدام  330پلیس غیرنظامی بینالمللی
سازمان ملل برای اولین بار نشان داد که پلیس غیرنظامی آموزشدیده در عملیات حفظ صلح
میتواند نقش ارزشمندی در تخفیف خشونت بین ملیتها و گروههای دشمن بازی کند .از آن
زمان به بعد در بیش از  12عملیات حفظ صلح تعداد بیشتری از پلیس غیرنظامی مستقر
کردهاند .از جمله در عملیات در نامیبیا ( 1100پلیس غیرنظامی) ،کامبوج ( ،)3100آنگوال
( )341هائیتی ( ،)100موزامبیک ( ،)1000سومالی ( ،)111بوسنی ( ،)2013کوزوو ()4112
سیرالئون ( ،)10صحرای غربی ( )31و در تیمور شرقی ( .)1431در سالهای اخیر ،بهعنوان
مثال در نامیبیا پلیس غیر نظامی سازمان ملل بر عملكرد پلیس آفریقا جنوبی در زمینه حقوق
بشر ،خنثی کردن حوادث و وادار کردن پلیس محلی برای آمادگی در انجام انتخابات موفق،
نظارت داشتند ( .)Lederach, 1995: 7-8همچنین پلیس غیرنظامی سازمان ملل بر گردهماییهای
سیاسی ،ثبتنام رایدهندگان ،ایستگاههای رایگیری و نگهبانی از صندوقهای رای نظارت
داشتند و با همكاری کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان توانستند حدود 14000
پناهنده را به خانههای خود برگردانند .در ایالتهای انتقالی و خودگردان در کامبوج پلیس
غیرنظامی مجبور بودند نه تنها نظارت کنند بلكه بر پلیس موجود دولت کامبوج را نیز کنترل و
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هدایت کنند .به هر حال این تجربه پلیس با آموزش ناکافی ،نبودن هماهنگی و کمبود آمادگی
نیروها برای این ماموریت پیچیده سبب مختل شدن عملیات شد هر چند دستاوردها و
موفقیتهایی نیز داشت .پلیس غیرنظامی سازمان ملل از مشكالت در ارتباط و همكاری میان
افسران پلیس ملیتهای مختلف ،کمبود آموزش در زمینههای بینالمللی ،نبود تجربه در کار
گروهی ،تجهیزات ناکافی رنج میبرد ( .)Doyle, 1995: 48با توجه به اینکه دبیر کل سازمان
ملل پلیس غیرنظامی را برای انجام ماموریت بلندپروازانه خود تهیه کرده بود تا اطمینان حاصل
شود که نظم و قانون بهطور مؤثر و بیطرفانه و حقوق بشر و آزادیهای اساسی بهطور کامل
محافظت شود .با اینحال سازمان ملل در آموزش پلیس و جلسات در مورد حقوق بشر و
مسئولیت پلیس در متحد کردن چهار جناح کامبوج تأثیر قابلتوجهی داشت .اگرچه این تأثیرات
در حد محدودی بود نشان میدهد پلیس سازمان ملل چه کارهایی میتوانست انجام دهد اگر
آن ها به خوبی برای انجام این کار آماده بودند و تعداد کافی برای مدت زمان طوالنی مستقر
میشدند .گاهی اوقات تالشهای پلیس سازمان ملل در آموزش پلیس کامبوج ،توسعه مفاهیم
حقوق بشر و ارتباط خوب با شهروندان در سطح محلی موفق بوده است این به نوبه خود نظارت
سازمان ملل بر حقوق بشر را تسهیل میکند و حضور سازمان ملل به کاهش کلی آشكارترین
شكل از تهدید و ارعاب دولت کمک میکند .تجربه پلیس سازمان ملل در سومالی نشان
میدهد پتانسیل تحقق نیافته در تفاوت اجرایی پلیس غیرنظامی از نیروهای نظامی نهفته است.
یک مطالعه انجام شده توسط آکادمی بینالمللی صلح نشان داد که ذهنیت نظامی در هدایت
گروه ضربت سازمان ملل و ادامه عملیات دوم سازمان ملل در سومالی باعث تشدید نفاق و
بیقانونی محلی شده است .اشتباهات زیاد کمیته نیروهای نظامی در اینکه باید ضرورتاً متعهد
به انجام نظامی عملیات در بخش بزرگی سومالی بود و همچنین انجام عملیات دوم سازمان ملل
در سومالی بهوسیله نیر وهای نظامی امریكا و شورای امنیت باعث بیاعتبار شدن عملیات و
سازمان ملل بهعنوان یک میانجی بیطرف شد .و پس از آن نیروهای نظامی بدون دستیابی به
موفقیت در ایجاد نظم آن جا را ترک کردند و با وجود چند سال جنگ وحشیانه در میان قبایل
بهشدت مسلح سومالی ،پلیس سومالی بهتدریج دوباره در برخی از جوامع محلی تاسیس شد و
آن از سرگیری موفق حاکمیت در بخشهایی از سومالی بود .یكی از تنها موفقیتهای سازمان
ملل در سومالی تمایل این سازمان به فعال کردن مردم در جامعه محلی برای کنترل و بازسازی
پلیس داخلی بود رویكردی که با حضو ر نیروهای نظامی خارجی حتی زیر چتر سازمان ملل
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ممكن نبود .مثالها و نمونههای باال نشان میدهد که تالشهای پلیس غیرنظامی سازمان ملل
در این جوامع موفقیتآمیز بوده است در حالیکه قبالً در این کشورها عملیات نظامی با شكست
روبرو شده بود .و توانایی پلیس سازمان ملل برای ایجاد نظم و قانون و همكاری با رهبران
جامعه محلی در حل گرفتارهای سازمان ملل در مواجه با مشكالت صلح و امنیت به اثبات
رسید.و پنل کارشناس عملیات صلح سازمان ملل تغییر اعتقادی به گسترش استفاده از پلیس
غیرنظامی ،کارشناسان قضایی و متخصصان حقوق بشر در عملیات صلح برای تقویت حاکمیت
قانون بهد از جنگ و منازعه در جوامع را توصیه میکند (.)Cooley, 1999: 60
 -2ایجاد حاکميت قانونی
اولین نیاز به پلیس غیرنظامی سازمان ملل کمک به ایجاد حكومت قانونی در جوامع بیرون
آمده از درگیریهای خشونتآمیز است .نه تنها برای کمک به مردم بومی برای بازیابی و
بازسازی بلكه جلوگیری از بیقانونی که شبكههای تروریستی را به خود جذب میکند .برقراری
یک آتشبس بدون توجه گسترده به دگرگونی و انتقال خشونت و روابط ناعادالنه انسانی بین
دشمان سابق به روابط عادالنهتر و احترام به حقوق بشر موفقآمیز نخواهد بود .برای موفقیت در
صلح سازی هدف اساسی این است که جوامع خشونتزده بهسمت جوامع قانونی حرکت کند که
در آن اقلیت یا اکثریت سرکوب شده به خوبی محافظت شوند ،دولت با شفافیت و مسئولیت در
حوزه خود عمل کند و مردم شروع به اعتماد حقوقی به پلیس و فرایندهای قضایی ،قادر به
جلب پشتیبانی گروه خود برای محافظت از منافع خود باشند .برای موفقیت در پرورش چنین
جوامع قانونی ،سازمان ملل به توسعه پلیس غیر نظامی با مشارکت گسترده مردم محلی در
جامع میزبان نیاز دارد .یک طرح جامع استراتژیک صلحسازی توسط سازمان ملل متحد برای
رسیدن به اهداف کوتاه و بلندمدت که قادر به افزایش عدالت ،اصالح قانون اجرایی ،فرایندهای
کیفری ،قضایی ،توسعه رویكرد جامع برای گسترش عدالت دولت و اصالحات از طریق ظرفیتهای
قانون اجرایی محلی تأثیر عمدهای بر اثر بخشی آینده کل عملیات حفظ صلح و تسریع در خروج
نیروهای نظامی دارد (ساعد.)13 :1343 ،
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 -3همكاری پليس اجرایی محلی
عالوهبر این یک طرح جامع ایجاد صلح استراتژیک در حال توسعه است و سازمان ملل به
پلیس غیرنظامی برای کمک به جوامع جنگزده برای بهدست آوردن حالت بهبودی نیاز دارد.
تجربه اجرایی گذشته سازمان ملل بهعنوان یک نیرو بیطرف با نیروهای غیرنظامی حرفهای هر
زمانیکه پلیس بومی بهشدت جزئی هستند و یا اساساً در حفظ امنیت داخلی و حمایت از
هنجارهای بینالمللی صلح و حقوق بشر ناکافی هستند میتواند مورد استفاده قرار گیرد .برای
انجام این وظیفه پلیس سازمان ملل ممكن است عملیات گشتزنی را انجام دهد اما ترجیحاً
آن ها باید با پلیس محلی موجود این کار را انجام دهد یا پلیس محلی را دوباره تشكیل دهد .در
یوگسالوی سابق بهعنوان مثال پلیس سازمان ملل گشتهای مشترک با پلیس محلی اجرا کرد
و بهطور قابلمالحظه ای ظرفیت سازمان ملل برای نظارت بر حقوق بشر و کاهش موارد نقض
حقوق بشر توسط پلیس محلی افزایش یافت .با اینحال این موفقیت صرفاً نشان میدهد جه
کارهای مفیدی میتوانست در بوسنی انجام شود (شریفیان.)43 :1341 ،
 -4آموزش پليس بومی
عالوهبر این بهطور مستقیم برای اجرای وظایف پلیس اجرایی بهطور مستقیم و انجام
گشتهای مشترک با پلیس بومی در جوامع جنگزده ،پرسنل سازمان ملل به انجام نقش از
نزدیک نیاز دارند .نقشهای مدیریت ،آموزش برای کمک به سازماندهی ،استخدام ،آموزش و
در صورت لزوم تشكیل دوباره نیروهای پلیس بومی ،البته این کارها نیز باید با هماهنگی و
رایزنی با شهروندان محلی و مقامات دولتی انجام شود ( .)Dwan, 2002: 125-126پرسنل
سازمان ملل برای این منظور باید به آموزش ،تجهیز ،نظارت بر پلیس محلی بپردازد و همچنین
به عنوان کانال بازخورد و یا شكایت برای شهروندان عمل کند .مربیان پلیس سازمان ملل
همچنین ضروری است بر عملكرد پلیس محلی نظارت کنند تا عملكرد آنها به مطلوبیت
عملكرد نیروهای پلیس سازمان ملل برسد .هدف از استقرار پلیس در یک کشور خارجی این است
که در نهایت به آموزش و پرورش خوب پلیس بومی منجر شود .آموزش توسط پلیس سازمان ملل
میتواند به ایجاد ارتباطات مهم با مقامات محلی و شهروندان و ایجاد اعتبار بهمنظور تشویق
جوامع و دولت ها برای موافقت با حضور پلیس سازمان ملل متحد در آینده اگر به ورود نیروهی
نظامی خارجی و یا نیروهای حافظ صلح رضایت نمی دهند منجر شود .آموزش پلیس بومی
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توسط سازمان ملل متحد میتواند این اطمینان را حاصل کند که عملیات سازمان ملل به
پیشبرد تعهد برای اجرای عدالت و حقوق بشر کمک کرده است (.)Gordon, 2002: 46-60
 -5رسيدگی به جرائم بينالمللی
برای اجرای عناصر بنیادین یک قانون کیفری در جوامع جنگزده و خارج شده از خشونت
جامعه بینالمللی بهطورکلی به پلیس غیرنظامی سازمان ملل متحد برای بررسی نقض قوانین
بین المللی که جنایت علیه صلح ،جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را منع کردهاند نیاز دارد.
تروریسم سازمان یافته یک جنایت علیه انسانیت است و باید با آن برخورد شود .پلیس سازمان
ملل در بسیاری از مناطق به جمعآوری اطالعات و انجام تحقیقات مورد نیاز برای تعقیب مجرمین
بینالمللی ،کمک به کمیسیونهای حقیقت یاب و دادگاه جنایی بینالمللی یا ملی میپردازد.
بهدلیل عدم وجود اساسنامه محدودکننده برای تعقیب عاملین بدترین جنایات بینالمللی مانند
نسلکشی و جنایت علیه بشریت ضروری است سازمان ملل بهطور مداوم به جمعآوری و
بایگانی اطالعات برای کمک به دفع جرم در آینده ،حقیقتیابی و تعقیب مجرمین بپردازد
(گلدستن.)43 :1343 ،
 -6دستگيری مجرمان و پيشگيری از جرم
برای به اجرا در آوردن حكم بازداشت بینالمللی برای کسانی که متهم بخه جخرایم جخدی یخا
تروریسم توسط دادگاه کیفری بینالمللی یا دادگاههای موقت کیفری مانند آنچه در یوگسالوی
سابق و رواندا هستند به قابلیتهای گسترده پلیس سازمان ملل متحد نیاز اسخت .سخازمان ملخل
به تالشهای جدی برای محاکمه متهم در کیفر خواستهای بینالمللی نیاز دارد .شكست بخرای
انجام این کار اعتبار دادگاه جنایی بینالمللی را تضعیف میکند .حتی اگر یخک جامعخه نیخاز بخه
کمکهای بینالمللی اجرای سازمان ملل رد کند پلیس سازمان ملل مخیتوانخد مخیتوانخد نقخش
مهمی را از راه دور بازی کند .اقدام از طرف جامعه بخینالمللخی مخصوصخاً پلخیس سخازمان ملخل
میتواند به جمعآوری اطالعات برای تعقیب قانونی مجرمین کمک کند .در نتیجه بیشتر مخردم
با اطالع قبلی از اینکه پلیس سازمان ملل تحقیقات جدی برای تعقیب مجرمین انجام مخیدهخد
ممكن است از انجام عمده جنایات منصرف شوند .نیروی پلیس سازمان ملل باید بهطخور مخداوم
آماده کمک برای دستگیری متهم ان در هر کجا که متهمان جنایات بینالمللی در آنجا حضخور
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دارند و ورود پلیس سازمان ملل به یک جامعه افزایش یافته است باشند .حتی اگخر افخراد تحخت
تعقیب را بالفاصله نمیتواند دستگیر کند باید آنها را در سطح بخینالمللخی مخورد تحخریمهخای
همهجانبه قرار دهد .با این اقدامات همه مردمی که در جوامع جنگ زده زندگی میکنخد از ایخن
بازداشتهای بینالمللی ذینفع خواهند شد .با اجازه ورود پلیس سخازمان ملخل بخه یخک کشخور
جنگزده آنها میتوانند به یک جامعه انگیزههای مثبتی مانند ثبات اجتماعی و ادغام چندقومی
را مؤثرتر از ماموران نظخامی ارائخه دهنخد (مصخفا و طاهرخخانی .)301 :1310 ،ایخن بخرای ایجخاد
رضایت در جوامع جنگ زده برای حضور سازمان ملخل مهخم اسخت .حضخور پلخیس سخازمان ملخل
متحد ممكن است بهوسیله مقامات دولتی (همانطورکه در رواندا پس از نسلکشی اتفاق افتخاد)
از جانب تمام احزاب در یک جنگ داخلی (کامبوج) توسط رهبخران جنخاحهخا (سخومالی) انجخام
شود .در برخی مواد که شهروندان دچار نقض فاحش حقوق بشر شدهاند ممكن است درخواسخت
حضور پلیس سازمان ملل را داشته باشند (مانند کوزوو) در چنین مواردی دولت سرکوبگر بخرای
نشان دادن و اعالم بیگناهی خود ممكن است با اکراه به نظارت سازمان ملخل رضخایت دهخد در
مواردی هم ممكن است شورای امنیت سازمان ملل در صورت لزوم و امكان حتی بدون رضخایت
مقامات دولتی دستور حضور پلیس سازمان ملل را در طول بحران صادر کند زیخرا ممكخن اسخت
مقامات حاکم تمایل به ارتكاب جرم داشته باشند به هر حال هخر چنخد بخهطخور حاشخیهای ایخن
حضور میتواند تأثیر بالقوهای بر جلوگیری از جرایم داشته باشد(.)Gordenker, 2003: 284
ب) مقابله با تهدیدات اخير صلح
عالوهبر این با کاهش خشونت درونکشوری در درگیریهای هویتی و خشونت بینالمللی
بهوسیله بی قانونی در جوامع ملی ،نیروی دائم پلیس سازمان ملل همچنین میتواند با ایجاد
همكاری برخی از عواقب سه تهدید اخیر ناشی از مشكالت استراتژی بزرگ یعنی تروریسم،
استفاده دولتها از زور بهطور یکجانبه و گسترش سالحهای کشتار جمعی را کاهش دهد .با
همكاری تمام کشورها با پلیس سازمان ملل این نیرو میتواند تحقیقات بینالمللی و پیگیری و
دستگیری کسانی که متهم به برنامه ریزی و یا ارتكاب عملیات تروریستی سازمان یافته هستند
را انجام دهد .توانایی قابل اعتماد این نیرو برای دستگیری برخی از متهمان باعث میشود
دولتها برای انجام عملیات نظامی یکجانبه که دیگر کشورها را نیز تهدید میکند ضرورت
کمتری احساس کنند .عالوهبر این پلیس غیرنظامی سازمان ملل میتواند به دولتها شكستخورده
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و جوامع جنگ زده بر اثر نزاع داخلی برای ایجاد حكومت قانونی کمک کند این دستاورد برخی
از شرایطی داخلی را که موجب خشونت افراطی سیاسی و ایجاد پناهگاهی امن برای شبكههای
تروریستی میشود اجازه بروز نمیدهد .اگر تالش های سازمان ملل در کمک به چنین جوامعی
برای ایجاد و اجرای مؤثرتر قانون داخلی موفقیتآمیز باشد .بسیج قدرت نظامی دولتها کمتر
موقعیتی برای مقابله با شبكه های تروریستی ،دخالت نظامی و نادیده گرفتن محدویت ماده 11
در استفاده زور پیدا میکند .بهنوبه خود توانایی اجرایی قویتر سازمان ملل و پلیس اجرای
قانون در تعداد بیشتر به تقویت این ایده کمک میکند که استفاده یکجانبه از زور از سوی
دولت و بازیگران غیردولتی ،به عنوان یک قاعده کلی ،نه الزم و مشروع است ( .)Falk, 2003اگر
پلیس غیرنظامی سازمان ملل بتواند وقوع تروریسم را بهوسیله کمک به ایجاد جوامع با حاکمیت
قانون ،کاهش تعداد دولتهای شكستخورده که تبدیل به پناهگاهی برای شبكههای تروریستی،
بررسی و تحقیق در مورد شبكههای تروریستی ،دلسرد کردن مقامات دولتی برای استفاده از
خشونت و نقض قوانین بین المللی ،کاهش دهد سپس این دستاوردها به کاهش خطر افزایش
سالحهای کشتار جمعی کمک خواهد کرد (بزرگمهری .)110 :1343 ،در وهله اول .بهبود
اجرای قوانین بین المللی به احتمال زیاد به کاهش تضاد سیاسی ،ترس و کشتار در جوامع نزاع
زده و در نتیجه کاهش تعد اد افراطیون سیاسی در چنین جوامعی منجر خواهد شد .اگر این کار
انجام شود تروریستها کمتر بهدنبال سالحهای کشتار جمعی خواهند رفت و قادر نخواهد بود
آنها را در پیشبرد اهداف خود استفاده کنند .ثانیاً اجرای مؤثرتر قوانین بینالمللی توسط
پلیس غیرنظامی احتمال احساس نیاز کشورها به راهاندازی حمالت هوایی یکجانبه در کشورهایی
که گفته میشود پناهگاه تروریسمها و جنایتكاران بینالمللی است را کاهش میدهد .اگر
تالشهای مؤثر چندجانبه بین المللی بتواند در قالب نیروی پلیس سازمان ملل نهادینه شود به
کشورها اطمینان دهد که سیاستهای بینالمللی ضدتروریستی میتواند موفق باشد .و به نوبه
خود باعث میشود سیاستهای امریكا و تالشهای فعلی این کشور بهعنوان دست باال تلقی
نشود و منجر به حفظ سلطه جهانی امریكا نشود (فرقدان .)23 :1341 ،تأکید امریكا بر سلطه
جهانی خود به صور غیرعمد میتواند سایر کشورها را به تالش بیشتر برای بهدست آوردن
سالحهای کشتار جمعی بهعنوان یک راه پیشگیری از تهدید امریكا علیه خود تشویق کند .اگر
هنجارها در برابر جنگ پیشگیرانه تقویت شوند جوامعی که تهدید به جنگ میشوند احساس
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فوریت کمتری به توسعه سالحهای هستهای و کشتار جمعی و حمایت از تروریسم بهعنوان یک
شكل از اقدام تالفیجویانه نظامی در برابر کشور تهدیدکننده خواهند داشت.
نتيجهگيری
اگر ابزارهای صلح تقویت و از آنها به عنوان بخشی از استراتژی بزرگ سازمان ملل برای
غلبه بر خشونت ،استفاده عاقالنه شود شواهد نشان میدهد صلح میتواند غلبه کند .از سوی
دیگر اگر جامعه بین المللی در مقابله با تروریسم و علل آن ،وسوسه آمریكا برای استفاده
یکجانبه از نیروی نظامی و گسترش سالحهای کشتار جمعی با شكست مواجه شود چشمانداز
آینده صلح و امنیت بسیار تاریک و دلگیر خواهد بود .ما در حال حاضر با مشكالت امنیتی
بزرگی مواجه هستیم و فرصتهای استفاده نشدهای بهمنظور تقویت قوانین بینالمللی و سازمان
ملل متحد برای مقابله با جنگ از دست دادهایم .برای تقویت ابزارهای صلح و صلح به نوبه خود
افراد ،جامعه مدنی ،دولتهای پیشرفته و سازمانهای بینالمللی  -1باید برای روشن کردن و
احیای احترام به قوانین بینالمللی محدودکننده دولتها و بازیگران غیردولتی در استفاده از
خشونت -2 ،برای افزایش قابلیت سازمان ملل متحد برای اجرای این قوانین هر کجا که
امكانپذیر است بهخصوص بهوسیله استقرار پلیس غیرنظامی آماده و توانا در زمینههایی که در
آن امنیت انسانی توسط تروریسم ،جنگ و سالحهای کشتار جمعی تهدید میشوند تمامی
تالش خو د را انجام دهند .البته پلیس غیرنظامی به دور از داور و ناظر ممكن است به فساد و
سوءاستفاده از قدرت مرتكب شود .با اینحال اگر با دقت تشكیل و نظارت شود میتواند
همكاری مفیدی بین سازمان ملل و مردم قربانی دقیقاً در همان نقطهای که صلح و امنیت نیاز
است و ظرفیت های سازمان ملل متحد که به بهترین وجه قادر به ایجاد مشارکتهای اجرایی با
استفاده از ابزارهای خود می باشد ایجاد کند زیرا که باالترین هدف اخالقی سازمان ملل متحد
احترام به زندگی انسان ها است .این رویكرد در واقع هر دو وظیفه اساسی سازمان ملل متحد را
برای حفظ صلح و محدود کردن آن به رسمیت میشناسد .در عینحال ظرفیتهای حیاتی
برای کمک به صلح در درگیریهای داخلی به وسیله پرورش یک فرهنگ مورد قبول و تقویت
قوانین بینالمللی که تروریسم را ممنوع ،استفاده یکجانبه از زور را محدود و کشورها را برای
گسترش سالحهای کشتار جمعی بیمیل کند ،دارا میباشد.
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