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 ديباچه

ايم.  ھائی شورانگيز قدم به ھزارۀ سوم نھادهبينیبا انتظاراتی زياد و با پيش
و اولين » سال جھانی صلح و فرھنگ«سازمان ملل آخرين سال قرن گذشته را 

ناميد.  متأسفانه ازآنجا که » ھاسال گفتگوی فرھنگ«سال قرن بيست و يکم را 
اندازه است، اين ھای جدی و خشونت بیمحاصرۀ فجايع عظيم، نگرانیجھان در 

ھای جديدی رو به روست.  قرن گذشته خشونتمقاصد عالی ھمچنان با چالش
  بارترين قرن در تاريخ بشر بوده است.

اولين گام در مسير صلح درک تغيير در ماھيت مخاصمات است.  روزھای 
ھای نفوذ به نام اعتقاد گسترش حوزه  جنگ کشورھا برای کشورگشائی يا برای

آوری، جھان و مشکالتش به گذشته است.  امروزه به علت پيشرفت علم و فنّ 
تر اين شوند.  از ھمه آزاردھندهتر میتر و پيوستهطور روزافزونی به ھم وابسته

ھا اغلب مردمی را که در ھمان جامعه يا در ھمسايگی آن است که اين قساوت
اند.  تنّفر و عدم بردباری چشمان کسانی را که به اين کنند ھدف گرفتهزندگی می

زنند، گرفته است.  اگر عاقالنه با وابستگی متقابل جھان ھا دست میرحمیبی
رو به رو نشويم، احتمال آن وجود دارد که  اين وابستگی عاقبت به فجايع 

شونت عامالن ای يا محيط زيستی بيانجامد.  خاجتماعی، اقتصادی، ھسته
ھای داخلی رو به افزايش بوده و فکر و ذھن مقامات دولتی غيردولتی و درگيری

ھای مدنی و حقوق اساسی را، که اقدامات پيشگيرانۀ آنھا چه بسا ناقض آزادی
تر بشر است، به خود مشغول کرده است.  چيزی که  اين وضعيت را پيچيده

باعث ويرانی و کشتار گسترده شوند.   توانندھائی بوده که میکرده گسترش سالح
از آنجا که دسترسی به اين اسباب نابودی با منابع فّنی و مالی که به سھولت در 
اختيار ھستند، آسان شده، اين وضعيت بدتر گرديده است.  شھروندان بی گناه و 

دھند،  بی طرف، که درصد بسيار باالئی از آنان را زنان و کودکان تشکيل می
  ان اصلی اين وضعيت ھستند.قرباني

ھا برای دامنۀ اين مشکالت به حّدی گسترده است که ھمکاری ھمۀ انسان
  طلبد. به خود می بينانه راھای جديد، کارآمد و واقعيافتن راه حل

کنيم، به آيندۀ ھمين طور که سفر خود را در قرن بيست و يکم آغاز می
داريم.  ما امکانات عظيمی را میدرخشانی که پيش روی بشر قرار دارد توّجه 
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آوری الزم را داريم.  با بينيم.  ما قدرت اصالح عالم را داريم.  ما ثروت و فنّ 
کن توانيم گرسنگی را از بين ببريم، بيماری را ريشهاراده و تالش جمعی می

بخشی را برای ھمه کنيم، با فقر و سوء تغذيه مبارزه کنيم و آيندۀ رضايت
ما نبوغ و خالقيت انسان را برای پيشرفتی که به دست آورده است،  بيافرينيم. 

ستائيم.  در ھمۀ پيشرفتی که شده است، در زمينۀ دانش، ادبيات، ھنر، می
مديريت و پزشکی، ذھن انسان نقشی محوری داشته است.  اين ذھن جھان را به 

  جای بھتری برای زيستن بدل کرده است.
تواند عدم نيز دارد.  اين جنبۀ ديگر میاما ذھن انسان جنبۀ ديگری 

بردباری ايجاد کند، نفرت بپروراند، و سبب درد و رنج ھمنوعان شود.  اين 
ھا را در مقابل بشريت قرار میجنبه از ذھن انسانی است که بزرگترين چالش

دھد.  چالش ما اين است که نگذاريم ذھن انسان صرف نادانی، ترس، خشونت، 
م مدارا شود.  فقط کافی است به قرن گذشته بنگريم تا ببينيم  برادرُکشی و عد

ايم که توانند بکنند.  ما ديدهکردن پيشرفت نوع بشر چه میاينھا برای ضعيف
انگيز خود را گشوده و ھمۀ ھای نفرتفرھنگ جنگ و خشونت چگونه چنگال

  است.  آنچه را که خوب و اخالقی و عادالنه است، در معرض تھديد قرار داده
دھد  که از گذشتۀ خود درس بگيريم و طلوع ھزارۀ جديد به ما فرصت می

ھائی که گرفتيم اين بود که برای فردای تازه و بھتری بسازيم.  يکی از درس
ھائی نظير عدم خشونت، مدارا و دموکراسی جلوگيری از تکرار تاريخ ارزش

گويد نامۀ يونسکو میاساسبايد در ذھن ھمۀ زنان، مردان و کودکان القاء شود.  
شود، نظام دفاع از صلح ھم در ھا شروع میاز آنجا که جنگ از ذھن انسان«

ھمان طور که دبير کّل سابق سازمان ».  ھاست که بايد ايجاد شودذھن انسان
ھا فھميدهبا گذشت سال«ملل و برندۀ جايزۀ صلح نوبل، کوفی عنان، گفته است 

ھای درگير نيروھای پاسدار صلح دا کردن طرفايم که کافی نيست برای ج
ھائی بفرستيم.  کافی نيست پس از اين که جوامع از جنگ ويران شدند به تالش

برای سازندگی و حفظ  صلح دست بزنيم.  کافی نيست دست به اجرای سياست
  ھای پيشگيرانه بزنيم.  ھمۀ اينھا کارھای الزمی ھستند، 

ايج پايداراست.  کوتاه آنکه ما به يک فرھنگ خواھيم نتاما آنچه که ما می
  »صلح احتياج داريم.

تالش در جھت صلح و آشتی بايد بر مبنای درک اين واقعيت جديد صورت 
گيرد، فقط ھای جھانی که برای رسيدن به صلح و آشتی صورت میگيرد.  تالش

يت با يک رويکرد جمعی که مبنی براعتماد و گفتگو و ھمکاری باشد، به موفق
شود.  به اين دليل بايد اتحاديۀ عظيمی ازھمه، به خصوص با مشارکت منجر می

فّعال جامعۀ مدنی و جوانان ايجاد کنيم.  ھيچ مسئوليت اجتماعی، بزرگتر يا ھيچ 
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تر از تأمين صلح بر روی اين سياره نيست.  بنا بر اين ايجاد يک کاری سنگين
ای جنگ و خشونت ه علل ريشهترين راه برای پرداختن بفرھنگ صلح عملی

  است.
چرا اين قدر بر يک فرھنگ صلح تأکيد دارم؟  به سه دليل.  اول، افراد را 

گيرد.  اگر در ذھن افراد صلح برقرار نباشد، صلح واقعی در کار ھدف می
ھا و آورد.  عالوه بر حکومتنخواھد بود.  دوم، ھمۀ فعاالن را گرد ھم می

ھا، آموزگاران، ھنرمندان، پدرھا و مادرھا، خانواده المللی،ھای بينسازمان
آموزان و رھبران دينی و اجتماعی، ... و نگاران، دانشجويان و دانشروزنامه

توانند در جھت پيشبرد فرھنگ صلح فعاليت کنند.  سوم، ھمۀ طبقات جامعه، می
خود دھد، بلکه مبنای قرار نمی» چشم در مقابل چشم«ھدفش را بر اساس اصل 

  گذارد.ھا میرا بر مدارا، ھمبستگی و گفتگو برای حل اختالفات و درمان آسيب
آشکارا ضروری است که بايد رويکردی تازه و مبتکرانه نسبت به  

اند، تھديدھای جھانی که در حال حاضر صلح و امنيت جھان را به خطر انداخته
ھستند تا به کمک آنھا داشته باشيم.  روندھای فعلی که در اختيار جامعۀ جھانی 

شان، بپردازند، يا به علّت اقدامات به مقابله با تھديدھای امروزی با ھمۀ پيچيدگی
ھا ناتوان ھستند.  شورای اند يا به کلّی از حل اين چالشجانبه برھم خوردهيک

امنيت و ساير ابزارھای مؤّسساتی که در اختيار ھستند آن قدر مورد سوء 
اند.  اند که ميزان قابل توّجھی از کارآئی خود را از دست دادههاستفاده قرار گرفت

آنچه الزم است نظرات نو و تفکّر خارج از چھارچوب است.  خانم سويدا معانی 
 سازد.ھا را فراھم میاوينگ دقيقاً ھمين

تحليل جامع خانم معانی اوينگ از خطراتی که در حال حاضر صلح و 
ھای روند فعلی را برای مقابله با اين ناتوانیامينت با آنھا رو به روست، 

دھد.  استدالل  وی برای اصالح نظام سازمان ملل مّتحد در تھديدات نشان می
کند که اساس ھا قوی  و با ارزش است.  وی اصولی را مطرح میاين حوزه

ھای ھای موجود و ھمچنين ايجاد روالپيشنھادھای عينی وی برای اصالح روال
دھد.  به خصوص پيشنھادھای وی برای اصالحات گسترده تشکيل میجديد را 

در شورای امنيت قابل توّجه است و خوراک مھّمی را برای فکر، و انشاءهللا 
  سازد.المللی فراھم میاقدام، جامعۀ بين

خانم معانی اوينگ ارادۀ سياسی که در جستجوی خود به دنبال صلح جھان 
کند که چگونه ارادۀ کند و تشريح می، تحليل میايمآن را چنين گريزان يافته

ھای مؤسساتی رشد داد.  وی بر لزوم توان از طريق چھارچوبسياسی را می
المللی را داشته ساختارھائی که توان مقابله با مقتضيات فعلی و آيندۀ روابط بين

اھم میھا فرکند و فھرستی را برای بازبينی اين ساختارھا و روالباشند تأکيد می
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سازد که در نظام سازد.  وی به خصوص اھّمّيت ُپرکردن خالئی را مطرح می
 المللی در زمينۀ ھشدار دادن در مورد نقاط احتمالی انفجار وجود دارد. بين

ای از محدود ساختن حاکميت ملّی به عنوان خانم معانی اوينگ دفاع جانانه
ھای اخير آورد.  در سالیگامی حياتی به سوی صلح و امنيت جمعی به عمل م

رسد که از حمايت از اين نظريه رو به افزايش بوده است.  ھرچند به نظر می
ايجاد يک مرجع فراملّيتی، نظير دولت جھانی و پارلمان جھانی که خانم  معانی 

کند، فاصلۀ زيادی داشته باشيم، اما وی به اختصار به اوينگ پيشنھاد می
المللی پردازد که عمل جمعی بر روی روابط بينتوصيف تأثير نيرومندی می

  خواھد داشت.
بيش از سه دھه تجربۀ مستقيم در اين نظام چندجانبه به من آموخته است 
کشورھائی که بايد برای ايجاد ساختارھای کارآمدی برای آينده اقدام کنند، 

اند.  به هاحتماالً ُدُرست ھمان کشورھائی ھستند که در سر راه آن مانع ايجاد کرد
خصوص کشورھای قدرتمند موانع اصلی در راه عادالنه و منصفانه کردن نظام 
جھانی ھستند.  بنا بر اين الزم است که مردم سراسر جھان را به بحث در بارۀ 

توان به ميزان زيادی بر کارآئی نظام جھانی، به ويژه اين کشاند که چگونه می
حّق مطلب را در  زود.  تنھا چيزی که در زمينۀ حفظ صلح و امنيت  جھانی، اف

 خانم معانی اوينگ ادا  بارۀ کتاب ُپرمحتوای 
کند کند آن است که کارآئی و توان واقعی ساختارھائی که وی پيشنھاد میمی

ھای مختلف مورد بحث و بررسی مورد مطالعۀ وسيع قرار گيرد و درھمايش
 واقع گردد.

سازند، به نيت جمعی را فراھم میاشاره به آثار بھائی که منظری از ام
محور اصلی رسالۀ خانم معانی اوينگ که تفکّر برانگيز بوده و به خوبی 

  بخشد.پژوھش و به دقّت تدوين شده است تازگی و طراوت مطبوعی می
  

 انورال کريم چودرینمايندۀ رسمی، 
  قائم مقام عالی و معاون دبير کّل سازمان ملل

  نيويورک
 ٢٠٠٧جون  ٢٨
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  پيش گفتار

دنيای ما در مقابل تھديدھای متوالی نسبت به صلح و امنيت خود به لرزه 
گيرنده آن را به ستوه آورده است.  به نظر ھای متناوب و اوجدرآمده و بحران

رسد که ای در کار است.  از يک سو به نظر میرسد که ھر روز حملۀ تازهمی
از رواندا، که تخمين زده ُکشی خالص کنيم.  قادر نيستيم  خود را از بالی نسل

شود، در حالی که دنيا بدون ھيچ اقدام مؤثری کنار ايستاده بود، فقط در می
نفر در آن قتل عام شدند، تا بوسنی  ١٠٠٠٠٠٠تا  ٨٠٠٠٠٠روز  ١٠٠عرض 

ُکشی به عنوان جنبۀ زشتی از زمانۀ ما نمودار و ھرزگوين، و حال دارفور، نسل
ھای کشتار جمعی ھمچنان گسترش پيدا میگشته است. از سوی ديگر، سالح

يابد که به طور تصادفی يا از سوی عامالن دولتی کنند، و اين احتمال افزايش می
ھائی بيفتند که درمورد ديوانه مورد استفاده قرار گيرند يا به دست تروريست
کنند.  در اين ميانه به استفاده از آنھا ھيچ نوع عذاب وجدانی را احساس نمی

زنيم، کنار ايستادهرت شاھدان فلج شدۀ سرنوشت وحشتناکی که خود رقم میصو
توانيم در بارۀ اقدامات مؤثری ماليم، اما نمیايم.  از نگرانی دست بر دست می

کردن اين ديوانگی بايد صورت گيرد، تصميم بگيريم.  شبکهکه برای متوقّف
کن است به زودی به فنّ شوند و ممتر میھای تروريستی روز به روز پيشرفته

ھای زيستی و شيميائی میھائی دست يابند که آنھا را قادر به ساخت سالحآوری
کند.  دشمنی و عدم بردباری مذھبی ھمچنان جوامع ما را فرا گرفته و برای 

کردن يکديگر بھانۀ ديگری به دستمان داده است.  شبه نظاميان و کشتار و ناقص
کنند.  آنھا  به جوامع تجاوز که مجازات شوند عمل می شورشيان آواره بدون اين

اندازند، باعث کنند، رعب و وحشت در دل مردمان محلی میو آنھا را غارت می
ثباتی بيشتری میالمللی را در کّل دچار بیشوند و جامعۀ بينسقوط کشورھا می

خّدر، قاچاق يافته با در دسترس قرار دادن آزادانۀ مواد مکنند.  جنايت سازمان
کند، تار و پود زنان و کودکان و ترويج فسادی که کّل اقتصاد را ضعيف می

ای از افراد که برد.  متأسفانه پاسخ ما به عنوان جامعهاجتماعی ما را از بين می
روند، اين بوده است که منفعالنه و تلوتلو ھا نمايندگان آنھا به شمار میدولت

نی ديگر پيش برويم و در بھترين حالت ُمَسکّنخوران از يک بحران به بحرا
 ھای موّقتی و سطحی فراھم کنيم. 
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خواھيم که به طور عملی و مؤثری  به حّل اين توانيم و نه میما نه می
ايم نظام جامعی ايجاد کنيم که بتواند به طور ھا بپردازيم.  ما نتوانستهبحران

کند و منابع و وحشت ايجاد میمؤّثری با اين مشکالت اساسی که تا اين حّد 
برد، مقابله کند.  به عنوان شھروندان اين جامعۀ نيروی بشريت را به تحليل می

المللی به طور جمعی و ھا و مؤّسسات بينجھانی، اعتماد خود را به اين که دولت
 ١ايم.دھند، از دست دادهبه نحو مؤثری به مشکالت مشترکمان پاسخ می

ً بازھم به سئواالتی که بايد  از خودمان بپرسيم بدين قرار است: آيا صرفا
دھيم و دوباره و دوباره به جر و بحث در بارۀ اشتباھات گذشتۀ خود ادامه می

پردازيم؟  آيا بايد در حالی که تعداد بیمؤّثرترين راه مقابله با بحران روز می
نوبت کيست که کشند، به بحث در اين باره ادامه بدھيم که شمار ديگری رنج می

منابع آنچه انجامش الزم است را فراھم سازد؟  آيا باز ھم در کوششی بيھوده 
شويم؟  آيا برای تسکين احساس گناه خود به سرزنش يک ديگر مشغول می
 برايمان مقدور است که باز ھم به کارھای گذشتۀ خود ادامه بدھيم؟

که عاقالنه است به آنھا اند ھای ارزشمندی به ما دادهھا درساما اين بحران
توّجه کنيم.  درس اّول اين که چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم، دنيای 
ما بسيار به ھم پيوسته است، آنقدر زياد که که يک بحران به ظاھر مجّزا در 

ای درساير نقاط جھان داشته باشد.  کنندهتواند اثرات ويرانيک گوشۀ جھان می
ھای به برج ٢٠٠١سپتامبر  ١١از آن حمالت تروريستی  گيريک نمونۀ چشم

ميليون نفر بر دوقلو در شھر نيويورک بود که، بر اساس تخمين بانک جھانی، َده
کنند، افزوده است.  بانک تعداد کسانی که در سراسر جھان در فقر زندگی می

دالر  ميليارد ٨٠روزه بيش از زند که ھمين  ترور يکجھانی ھمچنين تخمين می
ما منافعی مشترک و در نتيجه   ٢برای اقتصاد جھانی خرج برداشته است.

ھائی انگيزۀ نيرومندی داريم که به طور جّدی فکر خود را برای يافتن راه حل
برای مشکالت مشترکمان به کار اندازيم.  درس دوم اين که به ھمين اندازه نيز 

ند باشد، منابع مالی و انسانی معلوم است که ھيچ کشوری، ھر چقدر ھم که قدرتم
کافی برای اين که بتواند به تنھائی با ھمۀ تھديداتی که فراوان ھم ھستند، مقابله 
کند، ندارد، حتی اگر مقابله با اين تھديدات فقط منحصر به جلوگيری از گسترش 

حتی از نظر اقتصادی و   ٣جمعی يا سرکوبی تروريسم باشد. ھای کشتار سالح
است  تمندترين کشور  تاريخ بشر، يعنی  اياالت مّتحده  ھم  ممکننظامی  قدر

منابع انسانی اين را نداشته باشد که عالوه بر عمليات جاری خويش در افغانستان 
و عراق مثالً برای مقابله با يک درگيری در شمال شرقی آسيا به يک مداخلۀ 

مليات نظامی تا به ھای مالی اين عبه عالوه، ھزينه  ۴نظامی ديگر دست بزند.
 ٢٠١۵شود که جنگ عراق تا سال حال بسيار سنگين بوده است.  تخمين زده می
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بعيد است که مردم   ۵ميليارد دالر ھزينه بردارد. ۴۶۴تا  ۴۶١تواند بين می
اياالت مّتحده حاضر باشند پرداخت اين نوع ھزينه را به مّدت نامحدود تحّمل 

ھای گروھی که تصاوير فجايع را درست به کنند.  درس سوم، به يمن رسانه
ايم که در بشر بودن کنند، ياد گرفتهآورند و پخش میھای نشيمن ما میاتاق

ً به يک نحو رنج میمشترکيم.  ھمۀ انسان کشند.  ھيچ چيز ما را بيش ھا اساسا
دليل شوھران و فرزندانشان گريه و دادن بیاز ديدن مادرانی که در غم از دست

  ھد.کنند، تکان نمیمی زاری
ھا به ھا، که به بھای سنگين جان و رنج انسانوقت آن است از اين درس

دادن مبتکرانه دست آمده است، استفاده کنيم و به طور جدی خود را وقف شکل
ھا مقابله میبه دنيائی کنيم که در آن به نحوی کارآمد، عادالنه و مؤثر با بحران

ه دوست داريم فرزندان ما به ارث ببرند.  فشار برای شود، ھمان نوع دنيائی ک
ھای مردمی که با جان تغيير بايد از جانب ما صورت گيرد، يعنی ھمان توده

اند.  اّول بايد پردازند که به انحراف رفتهھائی را میخود بھای سنگين سياست
ی از اين فروتنی و اين شھامت را در خود به وجود آوريم که اعتراف کنيم برخ

کنند و بنا بر اين قوانين و مؤّسسات ما ديگر آن طور که بايد به ما خدمت نمی
گزين شوند.  ھمچنين بايد تشخيص بايد به مقتضای ضرورت اصالح يا جای

دھيم آنچه کم داريم يک نظام سنجيده و منسجم و جامع امنيت جمعی است که نه 
تن منّظم، اصولی، يکپارچه، برای پرداختن به بحران موجود، بلکه برای پرداخ

  ۶ھای ايجاد شده باشد که مبتالی آن ھستيم.عادالنه و مؤّثر به ھمۀ بحران
ديدن از اين حّق ھمۀ مردم است که رھا از خطر آسيب» امنيت«منظورم از 

ھای نوعان خود، به خصوص اعمالی که از سوی بخشاعمال بوالھوسانۀ ھم
ند، زندگی کنند.  اين تھديدات عبارتند از: گيريافتۀ جامعه صورت میسازمان
ھای کشتار جمعی، اعمال تروريستی، ُکشی، تصفيۀ قومی، گسترش سالحَنسل

نظاميان و شورشيان، و قاچاق مواد مخّدر و تجاوز و قتل و غارت از سوی شبهِ 
 يافته.قاچاق زنان و کودکان از سوی سنديکاھای جنايات سازمان

قيت و تفکّر جديد است.  خوشبختانه پاسخ اين خواسته دنيای ما خواھان خاّل 
از قبل وجود دارد.  آثار بھائی که تاکنون کمتر مورد بررسی جھان قرار گرفته

ً ھمان چيزی را برايمان فراھم می ای از سازند که نياز داريم: مجموعهاند، دقيقا
ع امنّيت اصول اوليه ھمراه با طرحی برای يک نظام عادالنه، کارآمد و جام

جمعی که صلح و امنّيت دنيای ما را تضمين کند.  اين کتاب سه وظيفه برعھده 
دارد: تشريح اين اصول بھائی و عناصر اين طرح، بررسی اين که جامعۀ 

ھای عملی و کارگيری آنھا پيش رفته است و پيشنھاد گامجھانی تا چه حد در به
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برداشته شوند تا آن نظام جامع امنّيت توانند مّدت میتأثيرگذار بعدی که در کوتاه
  بينی شده است، ايجاد کنند. جمعی را که در آثار بھائی پيش

اما تفکّر و رويکردھای جديد کافی نيستند.  بايد در مورد رويکرد جديد 
ھای مردم را در جوامع خود تشکيل میما که توده  ٧اّتفاق نظر حاصل شود.

شار قرار دھيم تا به اّتفاق نظر برسند.  نقش ما دھيم، بايد رھبران خود را تحت ف
به عنوان شھروندان جھان آن است که با مشکالتی که جامعۀ جھانی ما را دربر 

ھای ھای پيشنھادی، از جمله راه حلاند، آشنا شويم و ھمۀ  راه حلگرفته
پيشنھادی اين کتاب را، بررسی و با حرارت مورد بحث قرار دھيم.  بايد دائماً 

ناپذيری کار کنند خواھان آن شويم که رھبرانمان با عزم جزم و به طورخستگی
تا با يک ديگر در مورد اصول يک نظام جامع امنيت جمعی به توافق نظر 
برسند.  آنگاه بايد اين رھبران به نوبۀ خود با تمام قوا بکوشند توافق خود را با 

تر از آن ھستند که به اتیوحدت کامل به مورد اجرا بگذارند.  اين مباحث حي
  بخت و تصادف واگذارگردند.

ھمين که اين کار انجام شد، بايد با تحت فشار قرار دادن رھبران خود به 
شده به وحدت کرد قطعیاين که تفکّر جمعی را به عمل بدل سازند، حول روی

برسيم.  فوران پراکنده و مجزای عمل جمعی ديگر کافی نيست.  آنچه الزم است 
ھائی قدام جمعی مّتحد و پايدار از سوی کشورھای جھان درمقابله با ھمۀ بحرانا

دھد که بدون وحدت، کنند.  تاريخ نشان میاست که صلح و امنيت را تھديد می
شويم که خود را ازباليائی که ما را مبتال ھم در نظر و ھم در عمل، موفّق نمی

ھای کوچکی به آنچه که در گاهاند، رھا سازيم.  اما تاريخ اخير ديدساخته
توانيم بدست آوريم، فراھم کرده است.   برای مثال، در صورت اّتحاد داشتن می

پس از مرگ پدرش برخالف قانون وقتی  فاور ناسينگبه  ٢٠٠۵ماه  فوريۀ سال 
اساسی توگو مدعی مقام رياست جمھوری شد، خطرجنگ داخلی توگو و خطر 

ی را مورد تھديد قرارداد. اما در مقابل عزم جزم بی ثباتی سراسر آفريقای غرب
 اتحاديه یو ھمچنين  جامعه ی اقتصادی کشورھای غرب آفريقاو اتحاد کامل 

که عضويت توگو دراين اتحاديه را معلق ساخت و درمورد   آفريقاعضوی  53
رھبران آن مجازات ھای اقتصادی و تحريم سفر اعمال نمود، آقای ناسينگبه 

که به طور صلح آميز از قدرت کناره گيری کند و اجازه دھد توافق کرد 
عقب نشينی نيروھای سوريه  از  ٨انتخابات طبق قانون اساسی برگزار گردد.

سال سلطه ی نظامی براين کشور و  29پس از  2005در آوريل سال  ٩لبنان
شورای امنيت سازمان ملل درسال  1559ھشت ماه پس ازتصويب  قطعنامه ی 

خواھان خروج ھمه ی نيروھای بيگانه و انحالل ھمه ی گروھھای  که 2004
شبه نظامی لبنان و محترم شمردن  استقالل سياسی آن کشور بود، شايد از اين 
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ھم گويا تر باشد. عوامل چندی دست به دست ھم دادند و زمينه را  برای پاسخ 
مل ازجمله  ھای جامعه ی جھانی و سوريه،  به ترتيب، فراھم ساختند. اين عوا

شامل  خشم و انزجارقبلی نسبت به قتل آشکارصلح طلب و سياست مدار کھنه 
کار لبنانی ، رفيق حريری به دست سوريه می شد. آمادگی که اياالت متحده 
برای حمله به عراق نشان داد ھمراه با سخن پردازی ھای آن درباره ی حمايت 

اشت. به ھرحال نھايتا" اين سوريه از شورشيان عراقی نيز دراين قضيه نقش د
فشار يکپارچه که از سوی کشورھای کليدی شامل اياالت متحده، فرانسه، اردن، 
آلمان، روسيه ، عربستان سعودی و مصر اعمال شد و اين تھديد به در انزوا 
قرار دادن سياسی و اقتصادی سوريه از سوی جامعه ی بين المللی  بود که  

  ١٠سرانجام به نتيجه رسيد.
  





 

1 

 فصل اّول

 جمعی طرح کلّی يک نظام کارآمد امنيت

علی به ميرزا حسينزادۀ ايرانی به نام در اواسط قرن نوزدھم يک اشراف
جھانيان اعالم نمود که آخرين مربی الھی از مجموعه مربيانی است که خداوند 

فرستد تا ما را بنا بر نيازھا و ھمچنين در مقاطعی از تاريخ جمعی ما می
ظرفيتی که برای پذيرش حقائق روحانی داريم ھدايت و تعليم فرمايد.  وی که به 

رد که درمان ھمۀ دردھائی را که در حال حاضر مشھور شد ادعا ک» بھاءّهللاٰ «
بشريت مبتالی به  آنھاست، در دست دارد و از رھبران دينی و دنيائی زمان 
خود، ھر دو دعوت نمود که تعاليمش را بررسی نمايند و به نفع مردم خود به 
کار گيرند.  آثار حضرت بھاءّهللاٰ فراوان بوده و به بيش از صد جلد کتاب می

اين آثار ھمراه با تبيينات دو ُمَبّين منصوص آنھا، يعنی تبيينات حضرت  رسد. 
 ً دھند.  را تشکيل می ١»آثار بھائی«عبدالبھاء و حضرت ولی امرّهللاٰ مجموعا

 اند.بخش نظرات اين کتاب در بارۀ امنيت جمعی بودهھمين آثارند که الھام

  درک نا امنی جھانی : بشريت در رنج ھای نوجوانی

ل از اين که بخواھيم مشکلی، به خصوص مشکلی که مربوط به روابط قب
ً بھتر است که آن را با توّجه به زمينه و انسانی می شود، را حل کنيم، غالبا

برند، بررسی نمائيم.  اين کار نه تنھا باعث دستيابی نيروھائی که آن را پيش می
ھای الزم را دھد که قدممی شود، بلکه به ما انگيزهھای احتمالی میما به راه حل

برای حل مشکل برداريم.  اين امر در مورد مشکالت جھانی که امنيت و صلح 
کنند که اند نيز مصداق دارد.  آثار بھائی به ما کمک میما را به خطر انداخته

تری ببينيم و نيروھای پيشبرندۀ آنھا را درک اين مشکالت را در زمينۀ وسيع
  کنيم. 

کند جامعۀ دھد به ما کمک میکه آثار بھائی به دست می تصوير روشنی
انسانی و مشکالت فعلی آن را در زمينۀ مناسبی قرار دھيم.  تصّور کنيد که 
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بشريت در کّل مانند يک فرد انسانی است.  اين فرد زندگی را به عنوان يک 
کند و مراحل نوپائی، کودکی و کند و به تدريج رشد مینوزاد شروع می

گردد.  گذارد و سرانجام به يک فرد بالغ تبديل میوانی را پشت سر مینوج
کند، بشريت در درست ھمان طور که فرد از ھر يک از اين مراحل عبور می

گذرد.  و درست ھمان طور که ھر يک از اين کّل ھم از مراحل مشابھی می
ته است، مراحل با رفتاری که از نظر مرحلۀ رشد متناسب با آن است ھمراه گش

ھر يک از مراحل رشد و تکامل بشری ھم با رفتاری که الزمۀ آن است، 
مشخص شده است.  فقط کافی است در تاريخ بشر به مطالعه بپردازيم تا دريابيم 
که اين تشبيه چقدر درست است.  يکی از ُصَور بروز اين رفتار تکاملی وسعت 

کند.  ھرچه حلقۀ اين میاجتماعی است که جامعه نسبت به آن احساس وابستگی 
تر باشد، جامعه به رشد بيشتری رسيده است.  در نتيجه، برای وابستگی وسيع

دھندۀ بلوغ کمتری در سازمان مثال حس وابستگی به طايفه و قبيله نشان
اجتماعی است تا حس وابستگی به دولت شھر يا ملّت.  به تدريج که از 

شوند که منافع دايرۀ د و حاضر میگردای کاسته میخودمحوری اعضای جامعه
شود و سازمان تر میتری از اجتماع را در نظر بگيرند، حلقۀ اّتحاد گستردهوسيع

ترين شکل سازمان اجتماعی گردد.  تا اينجا عالیتر میتر و پيچيدهجامعه متنّوع
ھاست که در آن ھر واحد حاضر است به که بشر به آن رسيده است اّتحاديۀ ملت

  پوشی کند.تر از حّق حاکميت بيشتر چشميک کّل وسيع نفع
دھند که در حال حاضر نوع بشر در حال تجربۀ رنجآثار بھائی شرح می

ھا و ای که با طغيانھای نھائی دورۀ پرآشوب نوجوانی خويش است، دوره
رفتارھائی که مرزھای شايستگی و روائی را به َسرَحّدات خود کشانده، مشّخص 

ھا، فجايع مربوط به نقض حقوق بشر، گسترش سريع سالحجنگ  شده است.
ھای شبهِ کاری و شورشی و گروهھای تبهھای کشتار جمعی، تروريسم، دسته

گرائی مفرط، ھمه بازتابی از تالشبستگی شديد ما به ملّّيترحم و دلنظامی بی
مشّخصھای دورۀ نوجوانی بشر برای به دست آوردن تعريفی از خود و برای 

کردن مرزھای قانونی و اخالقی گذرناپذيراست.  اما آثار بھائی ما را مطمئن 
ھای رسد و طغيانسازند که اين مرحله گذراست، بشريت به رشد و بلوغ میمی
آور به نظر گذارد.  ھرچند گذشته و آينده يأسھای نوجوانی خود را کنار میسال
  شويم.ن و باشکوھی وعده داده میالعاده روشرسند، اما به  آيندۀ فوقمی

ای که داريم، نه تنھا از چنين ديدگاھی نسبت به رفتار ظاھراً تجاوزگرانه
تر از آن به ما اميد نظر فھميدن علّت رفتارھايمان اھّمّيت حياتی دارد، بلکه مھمّ 

دھد که اين مشکالت نيز خواھند گذشت و اوضاع بھتر خواھد شد.  چنين می
دھد که آنچه الزم است، انجام گرمی میبۀ خود به ما انگيزه و دلاميدی به نو
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دھيم تا اين مرحلۀ نوجوانی ھرچه زودتر پايان گيرد و بتوانيم با آغوش باز به 
کنند، بلکه از استقبال بلوغ خود برويم.  آثار بھائی ما را در اين مقطع رھا نمی

که به بلوغ رسيديم،  روند و از زندگی جمعی ما پس از ايناين فراتر می
کند که وقتی به بلوغ دھند.  اين تصوير نه تنھا به ما کمک میتصويری ارائه می

کند رسيديم آن را تشخيص بدھيم، بلکه نمائی عينی و اھدافی دقيق به ما ارائه می
گويند تا بتوانيم اين گذر از نوجوانی به بلوغ را شتاب بخشيم.  اين آثار به ما می

گريزناپذير بعدی در رشد جمعی ما آگاھی فزاينده از وحدتی است که که مرحلۀ 
در بين ما وجود دارد.  اين آگاھی فزاينده به نوبۀ خود به اّتحاد بيشتر و درک 
اين نکته که اولين تعّھد ما بايد نسبت به بشريت به عنوان يک کّل باشد، منجر 

ا ايجاد يک نظام امنيت گردد.  يکی از اجزاء حياتی اين مرحله از بلوغ ممی
بينی شده است، نظامی که جمعی به نحوی است که توّسط حضرت بھاءّهللاٰ پيش

  آورد.امنيت و صلحی را که تشنه و سزاوار آن ھستيم برای ما به ارمغان می
ھای حاکم ھمچنين آثار بھائی با اشاره به اين که نھادھا و قوانين و سياست

اند، ارادۀ ما را برای و تأمين سعادت ما ايجاد شده بر آنھا برای خدمت به منافع
کنند.  اگر اين نھادھا و مقّررات ديگر اين انجام آنچه الزم است، استوار می

سازند، يا بدتر از آن، اگر به نحو قاطعی به ما اھداف اساسی را برآورده نمی
انداختن  شويم، نبايد در زدودن ورسانند و برای حفظ آنھا قربانی میضرر می

دان تاريخ ترديدی به خود راه دھيم.  آثار بھائی به ما يادآوری میآنھا به زباله
توانيم کنند که ھمه چيز در اين جھان دستخوش تغيير و تباھی است.  ما نمی

ھائی را که در گذشته، حتی اگر با مشّقت و سختی ھم نھادھا، قوانين و سياست
انون تغييرناپذير مستثنٰی کنيم.  اگر سرسختانه به ايم، از اين قبوده، ايجاد کرده

ھای از کار افتادۀ انجام امور ھای کھنه و روشفرضيات اجتماعی و آرمان
بچسبيم، نبايد انتظار داشته باشيم که بتوانيم آن تحّول مثبتی را که ھمه مشتاق آن 

ايد سياستھستيم به وجود آوريم.  باری، وقتی چيزھای کھنه را کنار گذاشتيم، ب
ای به وجود آوريم که متناسب با نيازھای زمان ما ھا، مؤّسسات و قوانين تازه

باشند.  اين امر مستلزم آن است که خالق باشيم و از ھمۀ نيروی تخّيل خود 
 استفاده کنيم.  بايد حاضر باشيم که خارج از چھارچوب متداول فکر کنيم.

  معیابزاری برای ساختن يک نظام جديد امنيت ج

آثار بھائی مجموعه ابزاری را برای ساختن يک نظام جديد امنيت جمعی 
ای بشود گزين نحوۀ تفکّر، قوانين، و نھادھای فرسودهدھد که بتواند جایارائه می
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که بشريت ديگر برای استفادۀ از آنھا بيش از حّد رشد و ترّقی کرده است.  اين 
ھای ی ھستند که در جستجوی نظامای از اصول اساسی و اجرائابزارھا مجموعه

توان بر سر آنھا المللی ھرگز نمیپيوسته رو به رشد ادارۀ جھانی و روابط بين
مّدت طلبی يا پيروی از منافع کوتاهسازش کرد.  بايد به خصوص درمقابل منفعت

شخصی ھشيار باشيم.  شورای حاکمۀ ديانت بھائی با بيان اين که ما بايد زمينه
خواھيم در آن يک نظام جديد و کارآمد امنيت جمعی را به وجود میای را که 

ً عملی و اجرائی ... به سطحی باالتر، يعنی توّجه به «آوريم  از مرحلۀ صرفا
کند.  ھمچنين ارتقاء دھيم، بر اين نکته تأکيد می ٢»موازين اخالقی و اصولی

توانند بھتر ی میرھبران کشورھا و تمام صاحبان رتبه و مقام وقت«گويد که می
به حل مشاکل پردازند که ابتدا اصول و مبادی مربوط به آن مشاکل را بشناسند، 

ما، ھم در زندگی فردی به عنوان افراد،   ٣»سپس در پرتو آنھا به اقدام پردازند.
ھا گرايش داريم که بدون فکر کردن و ھم در زندگی جمعی خود به عنوان ملّت

ھايمان در درازمّدت دارند، امدھائی که رفتارھا و يا غفلتدادن به پيو يا اھّمّيت
مّدت خود متمرکز شويم.  در نتيجه اغلب تصميماتی در مورد روی منافع کوتاه

شوند.  گيريم که در آينده برايمان به کابوس تبديل میعمل کردن يا نکردن می
ھای فردا را رانافتد که راه حل ما برای بحران امروز بذرھای بحخيلی اّتفاق می

ای از اصول کارد.  تنھا راه شکستن اين حلقه آن است که برگرديم، مجموعهمی
خواھيم بر اساس آنھا يک المللی ما حاکم باشند و میاساسی که بايد بر روابط بين

نظام امنيت جمعی به وجود آوريم، را مشخص کنيم و سپس در مورد آنھا به 
.  وقتی به اين مجموعۀ اصلی اصول متعّھد گشتيم، المللی برسيماّتفاق نظر بين

ھائی گيریناپذير از آنھا، ُمراقب خطرات ناشی از تصميمبايد با پيروی تزلزل
مّدت است.  آثار بھائی از طلبی، يعنی منافع کوتاهباشيم که انگيزۀ آنھا منفعت

  دھند. برخی از اين اصول اساسی طرحی به دست می

 وحدت بشر

تر از ھمه، الزم است که اصل زيربنائی وحدت بشر را با ھمۀ ھمّ اّول و م
ھا در نظر آفريدگار ما يکی ھستند.  ھای آن بپذيريم.  ھمۀ انسانتبعات و شاخه

که  باشد، ھر چقدر دارا يا ندار، تحصيل  رنگ پوست ما يا جنسيت ما ھرچه
شيم، باز ھم به يک روح کرده يا نکرده باشيم و از ھر قومّيت يا ملّّيتی که آمده با

کنيم: کسب کماالت ايم و بر اساس يک ھدف دوگانه زندگی میانسانی جان گرفته
و در نتيجه تضمين تکامل و تعالی مداوم روح خود و پيشبرد يک تمّدن بشری 
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ھای برابر برای رشد و پيشرفت، الترّقی.  برخورداری از حقوق و فرصتدائم
گويند که ريشۀ ھمۀ مشکالت مربوط ار بھائی میحّق ھمۀ ماست.  در واقع، آث

توان در ناتوانی رھبران ما از درک به عدم امنّيت و فقدان صلح و آرامش را می
ھای ما به نحوی کامل معنای اصل وحدت و ايجاد و بازسازی دستگاه دولت

اين   ۴دانست که بتواند معيارھائی را که اين اصل متضّمن آنھاست، تأمين نمايد.
حاکم «گويند که ھدف ما بايد آن باشد که وحدت عالم انسانی را به اصلثار میآ

بدل سازيم.  جريانی که به رسيدن به اين ھدف منجر  ۵»المللی بشربر حيات بين
ھا را به عنوان اعضای يک ھا و ملّتشود به ماھيت روابط اساسی که دولتمی

شود و چنان تغييری ، مربوط میپيونددالمللی به يک ديگر میجامعۀ منسجم بين
حياتی (اُرگانيک) را در ساختار جامعه به دنبال دارد که نظير آن را ھرگز چشم 

در واقع، آثار بھائی مّدعی ھستند که به اجرا درآمدن   ۶عالم به خود نديده است.
» نماينده و نشانۀ تحقّق کامل نوع بشر در اين جھان«اصل وحدت عالم انسانی 

ن مرحله، مرحلۀ نھائی و قطعی در جريان تکامل بشر است که در اي  ٧است.
ھای مرحلۀ ابتدائی خود را به شکل تولّد حيات خانواده نشان داد و با پيشرفت

ھای مستقل ملّی بعدی به وحدت قبيله، پيدايش دولت شھر، و بعدھا ايجاد حکومت
  انجاميد.

  طرفیعدل و انصاف و بی

ديدگاھی پيامد طبيعی اصل وحدت که در باال توانيم از اين اصل را می
کند که وقتی ھمۀ ما يکی منطق چنين حکم می  مورد بحث قرار گرفت، بدانيم.

اند و به اندازۀ ما حّق برخورداری ھستيم و ديگران ھم به اندازۀ ما شايسته
ازمواھب و نعمات را دارند، با ھمه رفتار يکسانی داشته باشيم.  اين به آن 

ھا در که تحت ھيچ شرايطی نبايد نسبت به ملّت يا گروھی از ملّت معناست
کارگيری چنين اصلی در روابط بين مقايسه با سايرين مزيتی قائل شويم.  به

کند و ھای ما را به کلّی دگرگون میحکومت ھای ملّی، نھادھا، قوانين و سياست
برای مثال به آميزتر است. تر و صلحکمک بزرگی به ايجاد يک دنيای امن

کارگيری اين اصل در شورای امنيت سازمان ملل به معنای سلب حقّی از پنج 
توانند ھر آنچه را که بقيۀ دولت پيروزمند جنگ جھانی دوم است که با آن می

دنيا ممکن است خواستار انجامش باشند، در شورا وتو کنند.  به ھمين نحو الزم 
ُکشی واکنش به نحو مؤّثری در مقابل َنسل المللی به سرعت واست که جامعۀ بين

نشان دھد، چه در آستانۀ اروپا و در بوسنی و ھرزگوين رخ دھد و چه دورتر 
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از مرکز قدرت و در رواندا يا دارفور.  عالوه بر آن الزم است به جای آن که 
ھای کشتار جمعی برای تعدادی از ملّتھا مجاز و برای بقيه ممنوع داشتن سالح

ھا صرف نظر نمايند.  گزينۀ ديگر اين ھا از حّق داشتن اين سالحھمۀ ملّتباشد، 
ھای کشتار جمعی را توليد کنند و در اختيار ھا سالحخواھد بود که ھمۀ ملّت

ای داشته باشند، اما اين گزينه به اين علت که ما را به يک مسابقۀ تسليحات ھسته
  جامد، غير قابل قبول است.انکشاند و به وحشت و ناامنی بيشتری میمی

  محدود کردن حاکميت نامحدود ملّی

المللی به دّقت حاکميت قرنھاست که قوانين و نھادھای مربوط به روابط بين
اند.  دورۀ مفيد بودن حاکميت نامحدود ملّی نامحدود ملّتھای مستقل را حفظ کرده

درجۀ خود  به اعلیٰ «گذشته است و ھرج و مرجی که در درون آن وجود دارد 
بستگی به اين حاکميت نامحدود برای ما بيشتر درد و دل  ٨»شود.نزديک می

آورد تا سود و منفعت.  بنابر اين وقت آن است که به بازبينی رنج به ارمغان می
در دنيائی به   ٩المللی بپردازيم و آن را محدود نمائيم.نقش آن در حيات بين

تھديدھائی که با آنھا رو به رو ھستيم، نظير  پيوستگی دنيای ما، و در دنيائی که
ھای ھای کشتار جمعی و بيماریيافته، توليد انبوه سالحتروريسم، جنايت سازمان

شناسند، عاقالنه نيست که باز ھم روی ميکروبی در آن  ھيچ مرز ملّی را نمی
داده  المللی قبالً نشانبودن حاکميت ملّی اصرار داشته باشيم.  جامعۀ بينمطلق

ھای ملّی دھد حکومتاست (ھرچند نه به طور مداوم) که برای مثال اجازه نمی
مصونيت کامل داشته باشند، و ھر طور که بخواھند با مردم خود رفتار کنند؛ و 

داند که برای دفاع از مردم در مقابل فجايعی اين حّق را برای خود محفوظ می
.  ھمچنين نقض غرض است که روی ُکشی و تصفيۀ قومی مداخله کندنظير َنسل

بودن حاکميت ملّی اصرار کنيم، زيرا چنين رويکردی به ضرر خير عموم مطلق
گردد شود و مانع از آن مینظرانه منجر میطلبی تنگبوده و به پيشبرد منفعت

که  توان جمعی خود را برای رسيدن به راه حل مشکالتی که آشکارا جھانی 
آئی ھائی که در دو گردھموقتی رھبران ما با وجود تالش ھستند، به کار گيريم. 

صورت گرفت نتوانستند به تصميمی برسند  ٢٠٠۵المللی که در سال جداگانۀ بين
ای را بگيرد، اين نکته به وضوح ھای ھستهکه جلوی گسترش  خطرناک سالح

 آشکار گشت.
ھائی به در اين رابطه اصل ديگری ھم در کار است که آن را نيز آثار ب

اند و آن اين است که نفع جزء در نفع کّل بھتر از ھمه تأمين روشنی بيان کرده
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شود و اگر از نفع کّل غفلت شود،  ھيچ نفع درازمدتی به جزء نخواھد می
المللی اين اصل به آن معناست که نفع ھر کدام از در زمينۀ روابط بين  ١٠رسيد.
شود که نفع ھمۀ ملّتھا را به حساب أمين میھا به بھترين وجه با تصميماتی تملّت

  آورده و تضمين کرده باشند.
به دنبال جنگ جھانی دوم و پس از آن که اروپا با اقتصادی فروپاشيده رو 
به رو گشت، اين اصل را امتحان کرد و منافع عظيمی را از اين کار به دست 

ان، لوکزامبورگ، آورد.  تعدادی از کشورھای اروپای غربی، يعنی فرانسه، آلم
دانستند برای آن که بتوانند با موفقيت اقتصاد خود را ھلند، بلژيک و ايتاليا می

تر از بازسازی کنند بايد دسترسی کافی به منابع ذغال و فوالد داشته باشند.  مھمّ 
ھائی که به طور جداگانه برای ايجاد دادند که تا به حال کوششآن، تشخيص می
اند، ناموفق بوده است.  در ر رساندن منافع فردی خود کردهبازار و به حداکث

کردن منابع ذغال و فوالدشان منفعت نتيجه، به اين باور رسيدند که يکپارچه
جمعی و در نتيجه منفعت فردی آنھا را تأمين خواھد کرد.  ھمچنين تشخيص 

لّط بر ھای پرھيز از يک جنگ ديگر اروپائی به انگيزۀ تسدادند که يکی از راه
اين منابع حياتی، ايجاد نظامی خواھد بود که در آن ھمه به طور يکسان به ذغال
سنگ  و فوالد دسترسی داشته باشند.  ھمين ترکيب مناسب نياز اقتصادی، 

گرائی بود که آنھا را به پذيرش بينانه ھمراه با مقداری آرمانطلبی روشنمنفعت
فرانسه، ژان مونه، رھنمون گرديد.  ريزی نظير کميسر عالی برنامهنقشۀ بی

سنگ و فوالد اروپا تحت مديريت يک مرجع نقشۀ وی اين بود که منابع ذغال
عالی فراملّّيتی يکپارچه شود تا اين منابع با شرايط مساوی در اختيار ملّتھائی که 

  تمايل داشتند در اين ائتالف شرکت کنند، قرار گيرد.
ً در سال  که در باال از آنھا نام برديم به توافق شش کشوری  ١٩۵١نتيجتا

 ١٩۵٢را به وجود آورند و در سال  1سنگ اروپارسيدند تا جامعۀ فوالد و ذغال
ECSC  متولّد شد.  در عرض دو سال منافعی که اين طرح  به طور جمعی و

 ECSCساخت، آشکار گرديد.  توليد کّل  فردی عايد کشورھای عضو می
ھا به نفع بود که قبالً شش کشور عضو داشتند و قيمتبيشتر از مجموع توليدی 

عالوه بر آن منافعی که  ھر  ١١ھر يک از شش کشور عضو تثبيت شده بود.
آميز با ھمسايگان و رھائی از يک از شش کشور عضو از زندگی مسالمت

ھای انسانی و اقتصادی جنگ بردند، غير قابل محاسبه است.  در واقع اين ھزينه
تر و آميز بود که اساس يک ائتالف بسيار عميقپائی آن قدر موفقيتتجربۀ ارو

                                                 
1 European Coal and Steel Community (ECSC) 
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ای ھای ملّی اروپا را به شکل اتحاديۀ اروپا گذاشت، اتحاديهتر بين حکومتوسيع
 گرفت.کشور عضو را در بر می ٢٧، ٢٠٠٧که تا تابستان 

المللی بايد منفعت کّل جامعۀ ھرچند قوانين و نھادھای حاکم بر حيات بين
جھانی را به حساب بياورند، اما اين به آن معنا نيست که مفھوم استقالل ملّی بايد 
به کلّی نابود شود. در واقع چنين استقاللی از آنجا که برای پرھيز از ضررھای 

 ١٢تمرکز افراطی اھّمّيت حياتی دارد، در خدمت ھدفی مھم و مفيد است.
ه مسئول حفظ و سعادت مردم نھد کھمچنين مرجع مشّخص و معلومی را بنا می

المللی در يک کشور است، مرجعی که در مقابل اين مردم و در مقابل جامعۀ بين
آنچه الزم  ١٣گوست.مورد ھر گونه کوتاھی در انجام اين وظيفۀ سنگين پاسخ

است اين است که حّس پيوستگی خود را طوری گسترش دھيم که ھمۀ نوع بشر 
ھا و منافع ملّی خود را تابع مطالبات که انگيزه را در بر بگيرد و حاضر باشيم

 ١۴ضروری يک جھان يکپارچه نمائيم.

  نيروی نظامی در خدمت عدالت 

نظام امنيت جمعی حضرت بھاءّهللاٰ بر آن نيست که استفاده از نيروی نظامی 
ممنوع گردد، بلکه بر آن است که اين نيرو در خدمت عدالت قرار گيرد.  نيروی 

لّی بد نيست و نبايد طرد شود.  در مواردی بايد از نيروی نظامی نظامی به ک
تر استفاده کرد.  حضرت عبدالبھاء اولين ُمَبّين برای رسيدن به يک خير کلّی

فرمايند مواردی ھست که در آنھا جنگ منصوص آثار بھائی به روشنی می
ستفاده در اين موارد ا  ١۶»تدمير سبب تعمير.«است و  ١۵»بنيان اعظم صلح«

درمانی  برای معالجۀ از نيروی نظامی ھمانند يک درمان خشن است، مثل شيمی
کنند نيز ھمراه ھای سالم که خوب کار میسرطان.  به ناچار بعضی از سلول

ھای سالم روند.  اما از دست دادن بعضی از سلولھای سرطانی از بين میسلول
شود.  پرھيز از درمان به سبب  قيمتی است که برای نجات بيمار بايد پرداخته

گناه در حکم خودکشی خواھد بود.  آثار بھائی با ترس از کشتن چند سلول بی
تشخيص اين که نيروی نظامی ابزاری است که گاھی بايد برای اجرای عدالت 

کنند ھا را دعوت به رسيدن به توافقی میدر ھيکل انسانی به آن پناه برد، ملّت
المللی پايان دھد و اظھار نگ به عنوان ابزاری در روابط بينکه به استفاده از ج

چنين   ١٧دارند که از نيروی نظامی بايد به صورت جمعی استفاده نمود.می
ھا اقدامی به نحو قابل توّجھی از درد و رنج بشری خواھد کاست، زيرا ملّت

رف رود، صکننده ھدر میھای ويراننيروھائی را که در حال حاضر در جنگ
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ساختن ابزاری برای حل اختالفات خود خواھند کرد.  اين ابزار شامل ايجاد يک 
ھای ُمبَھم بر اساس قوانينی روشن المللی است که به جای سياستنظام روابط بين

المللی کارآمد با اختيارات قانونی ھای بينشکل گرفته باشد و به وسيلۀ دادگاه
درآوردن احکام خود کامل گشته باشد.   اجباری و ابزار مناسب برای به اجراء

اين ابزار ھمچنين الزم است يک نيروی نظامی دائمی جھانی را در بر گيرد که 
المللی، المللی که از سوی يک ھيئت اجرائی بينقادر به اجرای ارادۀ جامعۀ بين

  شود، باشد. المللی بيان میيا يک دادگاه بين

 ملالمللی و وحدت فکر و عھمکاری بين

المللی متعّھد گردند، چه که بدون آن ھيچ ھا بايد به ھمکاری بينھمۀ ملّت
بينی شده باشد، آيد و ھيچ نظام امنّيت جمعی، حتی اگر ھم پيشچيز به دست نمی

تواند مستقّر شود يا ادامه پيدا کند.  با توّجه به اين واقعيت که ھيچ ملّتی، ھر نمی
ند به طور کامل از خود در مقابل ھمۀ خطراتی تواچقدر ھم قدرتمند باشد، نمی

ھا انگيزۀ کنند، دفاع کند، ھمۀ ملّتکه امروزه صلح و امنيت ما را تھديد می
ھا به شّدت آسيببسيار بزرگی برای تعّھد به اين نوع ھمکاری دارند.  ھمۀ ملّت

با پذير ھستند و تنھا شانس آنھا برای صلح و امنّيت آن است که با يکديگر و 
ای که در آن وحدت عمل کنند.  آثار بھائی اين واقعيت را با استفاده از استعاره

کند.  يک عالم بشری به ھيکل انسانی تشبيه شده است به نحو مناسبی بيان می
اھّمّيت به نظر برسد، وقتی درد بگيرد عضو بدن، ھر چقدر ھم که کوچک و بی

  ١٨ر رنج آن شريک خواھد شد.تمامی بدن آن درد را احساس خواھد کرد و د
برای مثال، حتی اگر فقط به انگشت کوچک پای خود آسيب برسانيم، درد آن را 
بقيۀ بدن احساس خواھد کرد و چه دوست داشته باشيم و چه دوست نداشته باشيم، 
تمامی بدن متأّثر خواھد شد.  واقعيت نھائی اين است که صلح و امنّيت و سعادت 

ھای وحدت در آن دنيای ما برقرار خواھد شد که پايه تنھا در صورتی در
   ١٩مستحکم شده باشد.

  بر نيازھای زمانھا بنا اصالح نھادھا، قوانين و سياست

ھا بايد گاھی به خود يادآورشويم که ھدف ھمۀ مؤّسسات ما، ھر ما انسان
چقدر ھم که قديمی باشند و ھر چقدر ھم که نقش اصيل و ارزشمندی را در 
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ما بازی کرده باشند، اين است که در خدمت آسايش ما باشند و به نيازھای حيات 
ھا، ما رسيدگی کنند.  اين امر در مورد قوانين، فرضيات اجتماعی، سياست

ھای اقتصادی و سياسی و قواعد دينی ھم مصداق دارد و به محض اين که نظريه
.  نبايد ترديدی در اين ديگر به آسايش ما کمک نکنند، بايد آنھا را کنار بگذاريم

سازد که يکی از امر داشته باشيم، زيرا فقط يک لحظه تفکّر ما را مطمئن می
گيرد.  قوانين غير قابل تغيير حيات آن است که تغيير و تباھی ھمۀ ما را فرا می

چرا بايد مؤّسسات و قوانين خودمان را از اين قانون عمومی مستثنٰی داريم؟  
ی حفظ يک مؤّسسه يا قانون يا نظريۀ خاّص سياسی خودمان بيھوده است که برا

اگر رھبرانمان به درستی عالئم و مقتضيات   ٢٠را آزار دھيم و شکنجه کنيم.
خواندند و نظام نھادھای اقتصادی و سياسی را با آنھا سازگار میزمانه را می

ياری از دادند، از بسھای دولتی را مطابق با آنھا تغيير میکردند و دستگاه
 ٢١شد.ھای اجتماعی جلوگيری میبيماری

  عناصر طرح حضرت بھاءهللا برای يک نظام امنيت جمعی

تصوير بھائی از امنيت جمعی دارای چندين بخش است.  ھر بخش را می
کردن ھر کدام از آنھا کمک بزرگی به توان به طور جداگانه بررسی کرد و پياده

اّما قوت طرح حضرت بھاءّهللاٰ در ترکيب صلح و امنّيت جھانی خواھد بود.  
کنند ھا با يکديگر کار میھاست.  ھمان طور که خواھيم ديد اين بخشھمۀ بخش

ھائی که مؤّسسات تا نظام ُمنَسجمی را برای پرداختن به ھمان اختالفات و ضعف
  برند، ايجاد کنند.الساعۀ ما از آنھا رنج میھای خلقفعلی و سياست

 وه اصلی از رھبران دنيا با ھم و تنظيم يک عھدنامهديدار يک گر

» چند«گردد که بايد طرح ديانت بھائی از امنّيت جمعی با اين فکر آغاز می
ھائی برای ايجاد صلح جھانی با تن از رھبران جھان فقط به ھدف يافتن راه

خيريت و سعادت «نّيت آنھا بايد اين باشد که در جھت  ٢٢يکديگر مالقات کنند.
و » بلندِھمَّت« ، »بزرگوار«کار کنند.  اين رھبران بايد ھمچنين » عموم بشر

يک «اين ديدار بايد به ايجاد  ٢٣باشند.» آفتاب رخشندۀ عالم غيرت و حمّيت«
نامم، بيانجامد.  سپس اين می» المللیميثاق بين«که من آن را » معاھدۀ قويه

گردد.  طرح بھائی در عين حال قرارداد بايد برای تصويب به بقيۀ عالم ارائه 
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ای است به ما مردم جھان که ھم دعوت رھبران دنيا به عمل است و ھم وعده
تواند به واقعيت بپيوندد، و يابی به آن کوشش کنيم اين طرح میاگر برای دست

  ٢۴چنين نيز خواھد بود.
 بخش ما برایتواند انگيزهطرح بھائی چندين نکتۀ ظريف در بر دارد که می

به  تحّقق درآوردن آن باشد.  اول اين که در ابتدا کافی است يک گروه اصلی از 
رھبران جھان  با يک ديگر ديدار کنند و الزم نيست که ھمۀ رھبران دنيا در اين 

نامۀ حّساس شرکت داشته باشند.  با کمی اولين ديدار و در تنظيم اين موافقت
قی است.  مشورت در يک گروه کوچک يابيم که اين امر بسيار منطتفکّر، درمی

نتيجه میھای بسيار بزرگ بیتر است.  مشورت در گروهاز افراد بسيار آسان
دھد.  عالوه بر آن بقيۀ رھبران دنيا احتماالً به ماند و تمرکز خود را ازدست می

گيرد، در صورتی که نتيجۀ ھر مشورتی که بين يک گروه اصلی صورت می
قۀ روشنی از خدمات ممتازداشته باشند (يعنی بزرگوار اعضای آن گروه ساب

باشند)، اھداف عالی در سر داشته باشند که به نفع ھمه باشد و از نظر ثبات قدم، 
کنند.  خود اين واقعيت که بندی و پشتکار در امور مشھور باشند، اعتماد میپای

دھندۀ بینتنھا ھدف اجتماع آنھا گفتگو در بارۀ ايجاد صلح جھانی است نشا
تواند با ھدفی که بنا به غرضی، ُعلُّو افکار و تعّھد آنھاست.  ھيچ َکس نمی

  شود، مخالفت کند.تعريف به نفع ھمه است و به سعادت عموم بشر منجر می
دوم، ھمين که گروه اصلی پشتکار به خرج داد و با جدّيت به مشورت 

ھده برای تصويب به پرداخت، بايد نتايج مشورت خود را به صورت يک معا
ھای عالم ارائه کند.  اين امر برای موفقيت اين اقدام ضروری است.  ھمۀ ملّت

المللی بداند و ھر ملّت بايد خود را متعّھد و مؤّظف به اجرای مواد اين ميثاق بين
برای مجازات ھر نوع تخلّفی دست به اقدام مناسب بزند.  طرح بھائی برای 

از موضوعات اساسی را که بايد در اين ميثاق بين نظام امنّيت جمعی برخی
سازد.  اين موضوعات بايد به شکل بخشی از المللی گنجانده شوند، مشّخص می

  دستور کار اين گروه اصلی از رھبران ممتاز و بلندھّمت درآيد.

  کردن مرزھای ملّیروشن

ملّی َدرَبر ھای روشنی را برای تثبيت مرزھای بينیالمللی پيشاين ميثاق بين
خواھد داشت.  تجربۀ ما در چند دھۀ اخير شاھدی است بر اھّمّيت عظيمی که 

ھا و مناقشات متعّددی به سبب حل نھائی و دائمی اين موضوع دارد.  آتش جنگ
ور شده و بسياری ديگر دعاوی کشورھای رقيب نسبت به يک سرزمين شعله



 یجمع تيبه امن یابيدست

12 

ای بين اتيوپی و اريتره، فلسطين ھرود.  جنگنيز باال گرفته و بيم بروزشان می
و اسرائيل، کوُزُو و يوگوسالوی، ھند و پاکستان، ايران و عراق، عراق و 

ھا ھستند.  اين مشکل کويت، کرۀ شمالی و جنوبی، فقط برخی از اين جنگ
گيرد که اين مرزھا در طول دو قرن گذشته از سوی بيشتر از اين ريشه می

ھا و دادی، بدون به حساب آوردن خواستهنيروھای خارجی و به طور قرار
اند.  اگر قرار باشد مرحلۀ نيازھای مردم محلی و مرزھای قبلی تعيين شده

ھای ُپرآشوبش پشت سر بگذاريم و به سوی مرحلۀ بعدی نوجوانی را با بحران
ھای الزم را برداريم تا مطمئن شويم رشد جمعی خود پيش برويم، بايد گام

اند.  ھای وحشيانه از ميان رفتهارضی به عنوان محّرک جنگاختالفات مرزی و 
اينک زمان مناسب برای آن فرا رسيده است که اين مسائل را به طور نھائی و 

  دائمی حل کنيم.

  المللیکردن اصول حاکم بر روابط بينمشخص

مناسبات ُدَوليه و روابط و ضوابط مابين حکومتيۀ «المللی ميثاق بين
نيز در بر خواھد داشت.  اين اصول، آن ابزار اساسی و اصول را  ٢۵»بشريه

المللی بايد بر شود که قبالً گفته شد نظام جديد روابط بيناجرائی را شامل می
دھند که پاسخ تمام اساس آن ايجاد شود.  اين اصول زيربنائی را تشکيل می

ل که بنياد تنگناھا، مشکالت و اختالفات از آن برگرفته خواھد شد.  اين اصو
دھند، ھرگز نبايد به نام مصلحتثابتی را برای  نظام روابط جھانی تشکيل می

  انديشی ناديده گرفته شوند يا مورد سازش واقع گردند.
عالوه بر اصولی که در باال مورد بحث قرار گرفت، اصول ديگری را نيز 

ھا که ملّت توان اضافه نمود.  برای مثال توافق بر سر اين اصل منطقی استمی
المللی چشمکارگيری نيروی نظامی به عنوان ابزاری در روابط بينبايد از به

ای به طور جمعی به تصويب رسيده پوشی کنند، مگر اين که چنين استفاده
ھمچنين الزم است اصول حاکم بر شرايطی که در آن قرار است   ٢۶باشد.

جمعی و به منظور حفظ نيروی نظامی در خدمت عدالت قرار گيرد و به طور 
صلح و امنيت به کار رود، تعيين شود و روی آن توافق گردد.  ھمچنين توافق 

جانبه از نيروی عمومی روی شرايطی نظير دفاع از خود که در آنھا استفادۀ يک
نظامی قابل قبول است، نيز به ھمين اندازه اھّمّيت دارد.  بعداً در بخش سوم اين 

  لی در بارۀ محتوای احتمالی اين اصول مطرح خواھد شد.کتاب پيشنھادھای مفصّ 
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  المللیھا و تعھّدات بيننامهتدوين مقّررات، توافق

ھا به قدری پيچيده و جھان به قدری به ھم پيوسته و روابط ميان دولت
المللی که چنداليه شده است که آشکارا وقت آن است که مقّررات و تعّھدات بين

تأثير دارند، تدوين و ساده و جمع و جور شوند.  در حال در زندگی ھمۀ ما 
المللی که در ھر حوزۀ موضوعی حاکم بر حاضر تعيين مقّررات و تعّھدات بين

ھا ھستند، امر دشواری است.  صرف تعّدد معاھداتی که در ھر مورد وجود ملّت
تواند حتی فھميدن  تعّھدات يک حکومت ملّی را برای آن حکومت دارد می

مشکل سازد، چه رسد به اين که بخواھد آنھا را اجراء کند.  پيچيدگی اين 
مقّررات و تعّھدات ھم به ھمين اندازه کار نظارت بر اجرای آنھا را برای جامعۀ 

ھای آن بسيارند، از حفظ و حمايت از محيط المللی دشوار کرده است.  نمونهبين
ی ديگر.  مزّيت آشکار زيست از يک سو گرفته تا کنترل تروريسم از سو

المللی دارد، آن است که شفافيت را تضمين ديگری که  تعيين روشن تعّھدات بين
ھا که به نوبۀ خود در ايجاد يک کند.  اين شفافيت برای ايجاد اعتماد بين ملّتمی

  نظام موّفق امنّيت جمعی عنصری اساسی است، اھّمّيت حياتی دارد.

  کاھش تسليحات

داشتن نيروھای نظامی نيز المللی به حّق ھر ملّتی برای نگهاين ميثاق بين
قوۀ حربيۀ ھر حکومتی به حّدی معلوم «توّجه خواھد کرد.  طبق طرح بھائی: 

ھر ملّتی اجازه خواھد داشت که فقط به حّدی که برای   ٢٧»مخّصص شود.
حفظ آرامش در درون مرزھايش و حفظ نظم داخلی الزم است، سالح داشته 

انگيزۀ محّرک اين اصل آن است که ھر گونه افزايشی در نيروھای   ٢٨.باشد
انجامد ھا مینظامی از سوی يک کشور فقط به تحريک سوء ظّن ساير حکومت

دانند، انجام دھند.  تا اقداماتی را که برای جبران و برگرداندن موازنه الزم می
ايش تنش و امکان به اين ترتيب مشکل مشھور مسابقۀ تسليحاتی، با ھمۀ افز

شود.  دنيای ما به خوبی با اين حوادث غيرَعمدی که به ھمراه دارد، آغاز می
داستان آشناست.  جنگ سرد اساساً نمونۀ بسيار بارزی از ھمين پديده بود، پديده

شدۀ متقابل داشت که ايدۀ نابودی تضمينای که ما را بر اين باَور ُمضِحک وامی
  دھد.به ما احساس امنّيت می

المللی جزئيات مربوط به ميزان رساند که ميثاق بينطرح بھائی به تلويح می
تسليحاتی را که ھر کشور مجاز به داشتن آن است در بر خواھد داشت.  برای 
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آن که بتوان به ارقام مناسبی رسيد، کار ُبنيادی الزم است و مطالعات و بررسی
گيری در اختيار زم را برای تصميمھای مفّصلی بايد انجام شود تا اّطالعات ال

  سران جھان قرار دھد.

  به اطاعت واداشتن جمعی

محور اصلی کّل طرح بھائی برای ايجاد يک نظام کارآمد امنّيت جمعی اين 
کّل ُدَول عالم بر «ای از اين معاھده را نقض کرد، اصل است که اگر دولتی ماده

ه کمال قوت بر تدمير آن حکومت اضمحالل او قيام نمايند، بلکه ھيئت بشريه ب
المللی کنند که اين اصل زيربنای ميثاق بينبينی میآثار بھائی پيش  ٢٩»برخيزد.

ای از تعّھد و سابقهچنين طرحی مستلزم سطح بی  ٣٠را تشکيل خواھد داد.
وحدت عمل و ھدف درامور بشری است.  اين طرح مستلزم آن است که ملّت

و امنيت سيارۀ خود را بپذيرند و با آمادگی واقعی ھای جھان مسئوليت صلح 
فرمان حضرت   ٣١جمعی از تعّھدات کالمی خود پشتيبانی کنند.برای اقدام دسته

ان اتحدوا يا معشر الملوک ... ان قام احد «شود که: انداز میبھاءّهللاٰ چنين طنين
حاد در پيروی باری، اتّ  ٣٢»منکم علی اآلخر قوموا عليه ان ھذا اال عدل مبين.

از اين اصل صلح و امنّيت سيارۀ ما را تضمين خواھد کرد. حضرت بھاءّهللاٰ می
به ھيچ ملّتی نبايد اجازه   ٣٣»نور اّتفاق آفاق را روشن و منّور سازد.«فرمايند: 

داد که موازنۀ صلح دنيا را بر ھم بزند.  اگر کشوری تھديدی برای صلح ايجاد 
ای که و بر اساس اقدام جمعی با آن مقابله شود.  ھزينه کند، بايد به نحوی مؤّثر

بشريت فقط به صورت رنج و درد بايد بپردازد بيش از آن است که بتوان ھر 
المللی، به عنوان يک اّتحاديه، را گونه کوتاھی در اقدام از سوی جامعۀ بين
الم به اگر جسم مريض ع«دھند که: تحّمل نمود.  آثار بھائی به ما اطمينان می

اين داروی اعظم موّفق گردد البته اعتدال کلّی کسب نموده به شفای باقی دائمی 
اين نوع طرز کار نمونۀ بارزی از آن تغيير ارگانيک در   ٣۴»فائز گردد.

ساختارھا و ساز و کار حکومت است که در ديانت بھائی توصيه شده است، 
 ٣۵زند كه ھمه يكی ھستيم.ساساختارھائی که اين حقيقت را مجّسم و منعکس می

يافته، عادالنه و منصفانه صورت برای آن که اقدام مؤّثر جمعی بر اساسی نظام
ای مفّصل در مورد اصول و مقّرراتی نامهگيرد، دو چيز الزم است: يکی توافق

که  اقدام جمعی را به جريان خواھد انداخت و دومی  روالی عملی برای به 
رات.  عامل دوم ما را به عنصر بعدی در ايجاد يک اجراء در آوردن اين مقرّ 
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کشاند، يعنی ايجاد يک نيروی نظام کارآمد امنّيت جمعی در طرح بھائی می
  دائمی نظامی.

  ايجاد يک نيروی دائمی نظامی

اجرای اصل امنّيت جمعی حضرت بھاءّهللاٰ متضّمن و مستلزم ايجاد يک 
بھائی به عنوان ائتالف نيروھای  نيروی نظامی و پليس جھانی است که در آثار

اند، نيروھائی که سرانجام واحدھای متّحد بينی شدهھای مختلف پيشنظامی ملّت
المللی از اين قرار است جامعۀ بين  ٣۶اتحاديۀ جھانی ملل را تشکيل خواھند داد.

ای برای اقدام جمعی و برای رسيدن به چند ھدف نيروی نظامی به عنوان وسيله
يافتۀ کند.  برخی از اين اھداف عبارتند از: حفظ صلح و وحدت نظام استفاده
ھای مختلف، مثالً با نقض عمدی يک ماده از که ممکن است به شکل ٣٧سياره

المللی از سوی يک حکومت، مورد تھديد قرار گيرد؛ به اجراء ميثاق بين
جاد درآوردن تصميمات يک دادگاه جھانی که قرار است از طريق معاھده اي

و اجرای قوانين ھر مرجعی که در آينده  ٣٨المللیشود، اجرای مقررات بين
  المللی ايجاد گردد.گزاری بينبرای قانون

  ايجاد يک دادگاه جھانی کارآمد

يکی از عناصر اساسی طرح حضرت بھاءّهللاٰ برای ايجاد يک نظام امنّيت 
به استقرار و  است که ھدفش کمک» المللیمحکمۀ کبرای بين«جمعی تأسيس 

ھا و ساير اجزای نظام بينوقتی اختالفاتی بين ملّت  ٣٩حفظ صلح جھانی است.
ً در اين مرحله از پيشرفت نظام جھانی، اين اجزاء سازمان ھای المللی (قاعدتا

ھای َچندِملّيَّتی، را المللی، مانند شرکتالمللی و ساير فعاالن بينای و بينمنطقه
توانند آنھا را به ساير وسائل، مانند کند که نمیوز میگيرند) بردر بر می

گری، مصالحه و آشتی، مذاکرات دوجانبه يا چندجانبه، مساعدت و ميانجی
ھای حل اختالف، حل کنند، اين دادگاه به عنوان آخرين حکميت يا ساير روش
ت به دادن اختالفاھا با رجوعکند.  نيت آن است که ملّتپناه برای آنھا عمل می

اين دادگاه عالی برای حکم نھائی، ديگر برای حل اختالفات خود به نيروھای 
نظامی پناه نبرند.  آثار بھائی تأکيد دارند که اين دادگاه عالی بايد با تضمين 
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گر اصل وحدت ملل و بشر باشد.  اين رعايت عدالت در ھمۀ تصميماتش، بيان
 شمرند.ن دادگاه عالی برمیآثار چندين خصوصيت مھّم را برای کارآئی اي

 نحوۀ انتخاب

اّول آن که نحوۀ انتخاب قُّضات دادگاه عالی بايد به نحوی باشد که اعتماد 
ايجاد کند.  اين قُّضات بايد نمايندۀ حقيقی مردم دنيا، بسيار توانا، فارغ از 

ھا باشند.  آنھا ھای يک ملّت يا گروه خاّصی از ملّتتعّصبات و آزاد از خواست
بايد ُمنصف و مشتاق گرفتن تصميمات منصفانه و عادالنه و نسبت به فشارھای 

کنند که ھمۀ سياسی تأثيرناپذير باشند.  به اين منظور آثار بھائی پيشنھاد می
ھای دنيا دو يا سه نماينده که در کشور خود بسيار محترم و ممتاز باشند، پارلمان

بايد متناسب با جمعيت آن کشور تعيين  انتخاب کنند.  تعداد دقيق اين نمايندگان
الملل و روابط جھانی خبره بوده و از مقتضيات و شود.  آنھا بايد در حقوق بين

گزاری، از نيازھای جھان آگاه باشند.  انتخاب آنھا بايد توّسط ھمۀ اجزای قانون
جمله مجلس اعالء يا کنگره، تأييد شود.  ھمچنين اين انتخاب بايد توّسط شاخۀ 
اجرائی، شامل کابينۀ دولت و رئيس جمھور يا پادشاه، تأييد شود.  به اين ترتيب 

ً ھم نمايندۀ مردم خواھند بود و ھم نمايندۀ کسانی که انتخاب می شوند حقيقتا
دولت.  سپس از ميان کّل اين نمايندگان در سراسر دنياست که بايد اعضای 

ين انتخابات چگونه برگزار شود جزئيات اين که ا  ۴٠دادگاه عالی انتخاب شوند.
و چه کسانی حّق داشته باشند به اعضای دادگاه عالی رأی دھند، احتماالً در آينده 

  توّسط رھبران جھان  تعيين خواھد شد. 

  آورحکميت اجباری و الزام

اين دادگاه عالی بايد حکميت اجباری داشته باشد و قادر باشد در مورد ھمۀ 
ھای درگير داوطلبانه حتی وقتی طرف ۴١آيد،ھا پيش میاختالفاتی که بين ملّت

موافقت نکنند که مورد خود را تسليم اين دادگاه کنند، حکم صادر کند.  ھمۀ 
آور تلّقی شود.  المللی نھائی و الزاماحکام اين دادگاه بايد از سوی اجزای نظام بين

ھای عضو و دولتشود که اين اجزاء دست کم از آثار بھائی چنين استنباط می
  ۴٢ھمچنين قوای آيندۀ مقننه و مجريۀ جھانی را در بر خواھند گرفت.
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  تصميمات قابل اجراء

اين دادگاه عالی بدون وجود روالی برای اجرای تصميمات آن، فاقد قدرت 
اجرائی و بسيار ناتوان خواھد بود و اين خطر وجود خواھد داشت که احکام آن 

ً تأخير و َوقت توّجھی عمدی ودر مقابل بی عدم اطاعت آشکار يا حتی صرفا
معنا گردد و در نتيجه نتواند نقش حياتی خود را در ھای سرکش بیُکشی ملّت

حفظ صلح و امنّيت و حل اختالفات ايفا دارد تا از توّسل طرفين دعواھا به 
خشونت جلوگيری شود.  طرح بھائی تصريح کرده است که در صورتی که 

االجرای اين خود در جھت اجرای سريع و مؤّثر تصميمات الزم ملّتی از وظيفۀ
المللی که پيشتر از آن ھا بايد با تکيه بر ارتش بيندادگاه کوتاھی کند، ھمۀ ملّت

  ۴٣سخن رفت، به طور جمعی برای اجرای حکم اين دادگاه اقدام کنند.

  روابط با ساير اجزای يک اتحاديۀ رو به رشد

المللی ما به پيشروی خود به سوی آن اتحاديۀ بينطور که نھادھای ھمين
دھند يکی از مسائلی که جھانی که مورد نظر حضرت بھاءّهللاٰ است، ادامه می

گيری شود ماھيت دقيق روابط بين اين دادگاه بايد در آينده در بارۀ آن تصميم
 ۴۴عالی و ساير اجزای اتحاديۀ جھانی است.

ی و توزيع عادالنه ی منابع حرکت به سوی يک دولت متحد جھان
  جھان

بينی مینظام بھائی امنيت جمعی سرانجام ايجاد يک اتحاديۀ جھانی را پيش
کند که در آن وحدت در کثرت يک اصل اساسی است.  اين به آن معناست که 

المللی ھرچند روال کار دولت جھانی يکپارچه است و در زمينۀ اقدامات بين
مردم جھان مجبور نيستند که به نحوی يکسان فکر وحدت فکر وجود دارد، اما 

ھا فعاالنه مورد توّجه و و يا رفتار و يا زندگی کنند.  بلکه تنّوع اقوام و فرھنگ
ھای اين اتحاديه داوطلبانه از ھمۀ گيرد.  عالوه بر آن ھمۀ ملّتتقدير قرار می

ۀ حقوق دعاوی خود در مورد جنگ، برخی حقوق مربوط به بستن ماليات، و ھم
مربوط به نگھداری تسلحيات، به جز آنچه که برای دفاع از خود و حفظ نظم در 

ايجاد چنين نظامی قدم  ۴۵کنند.پوشی میدرون مرزھای خود الزم دارند، چشم
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مؤّثری به سوی تضمين صلح و امنيت اين سياره خواھد بود.  تجربۀ دنيا از 
که ھنوز به سطح اتحاديه  ھا و حتی ھمکاری نزديک دولتھااتحاديۀ حکومت
آيد کمتر احتمال دارد اعضای دھد که وقتی اختالفی پيش مینرسيده نشان می

مختلف آنھا به خشونت پناه ببرند.  آثار بھائی به اياالت مّتحدۀ آمريکا به عنوان 
خواھند که پيروی از اين نمونه کنند و از ما مینمونۀ موّفقی از اّتحاديه اشاره می

طح جھانی مورد نظر قرار دھيم.  در اين رابطه حضرت عبدالبھاء، را در س
، و مبّين منصوص آثار ايشان، در  جانشين مؤّسس ديانت بھائی، حضرت بھاءّهللاٰ
اوائل قرن بيستم به ھنگام بازديد از آمريکا به يک مقام دولت آمريکا نصيحت 

و مردم خود را پيش  تواند منافع دولتفرمايند که بھترين راھی که با آن میمی
ببرد آن است که بکوشد به عنوان يک شھروند جھان به استفاده از اصل 

دھد، در فدراليسم، يعنی ھمان اصلی که زيربنای دولت آمريکا را تشکيل می
   ۴۶روابط بين دولتھای جھان کمک کند.

کند که اين اتحاديۀ جھانی متشکل از تعدادی از بينی میطرح بھائی پيش
گزاری يا پارلمان جھانی خواھد بود که ھا، از جمله يک مجلس قانوننسازما

ھای مربوطه تأييد میاعضايش را شھروندان کشورھای مختلف انتخاب و دولت
گزاری، در نھايت، تمام منابع ھمۀ کشورھای عضو را کنند.  اين مجلس قانون

رفع حاجات و  تنظيم حيات و«دراختيار خواھد داشت و قوانين الزمه را برای 
بينی میآثار بھائی پيش ۴٧وضع خواھد نمود.» ترميم روابط جميع ملل و اقوام

و از منابع خام آن » منابع اقتصادی جھان تحت نظم آيد«کنند که به اين منظور 
و » توسعه و ھماھنگی يابد«و بازارھايش » برداری و استفاده شودبھره«

به طور خالصه ھدف آن است   ۴٨.»به طور عادالنه توزيع شود«محصوالتش 
که يک اتحاديۀ جھانی ايجاد شود که بر سراسر کرۀ زمين حکومت کند و اختيار 

برداری از تاّم روی منابع وسيع آن داشته باشد و نيروھايش را در جھت بھره
اين اتحاديه   ۴٩ھمۀ منابع موجود و به نفع تمامی ساکنان آن ھدايت به کار گيرد.

جھانی را ھم در برخواھد گرفت که يک نيروی نظامی بين يک قوۀ مجريۀ
المللی دائمی را در اختيار خواھد داشت و برای اجرای قوانينی که مجلس قانون

المللی و احکام کند، شامل مجموعۀ واحدی از قوانين بينگزاری وضع می
از چنين صادره از دادگاه عالی اختيار تاّم خواھد داشت.  اين قوۀ مجريه ھم

محفاظت خواھد کرد.  اين حکومت فدرالی  ۵٠وحدت يکپارچۀ کّل ممالک مّتحد
ھمان طور که پيشتر از آن سخن رفت يک دادگاه عالی را نيز شامل خواھد 

  ۵١بود.
تر در مورد اين طرح، تأکيد آثار بھائی بر اين نکته است اما از ھمه جالب

رسيدن کّل نژاد بشری غبلوکه رسيدن به اين نوع وحدت يکپارچه عالمت به
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است.  اين مرحله، آخرين و باالترين مرحله در پيشرفت جمعی ما در اين سياره 
است.  اين اتحاديۀ جھانی که با  ظھور يک جامعۀ جھانی، يعنی آگاھی از اين 

گزاران يک فرھنگ و مدنيت واحد جھانی که ھمۀ ما اھل يک عالم و پايه
  ۵٢دھی جامعۀ بشری است.در سازمان ھستيم، پيوستگی دارد، آخرين حدّ 
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 فصل دوم

  ايمساخته آنچه تا به حال

تر برای خود و فرزندانمان آن است آميزتر و امنکليد ساختن دنيائی صلح
آمده، مبتکر و ھای پيشدادن صرف در مقابل بحراننشانکه به جای واکنش

پيشتاز باشيم.  ما نه تنھا بايد از آن نظام امنيت جمعی که ضامن آن صلحی است 
ھائی برآورد دقيق پيشرفت که تشنۀ آن ھستيم، تصوری داشته باشيم، بلکه بايد با

ھای جاری از ھای مؤّسسات و سياستايم و تعيين صحيح ضعفکه کرده
توانيم تعيين کنيم اشتباھاتمان درس بگيريم.  تنھا در اين صورت است که می

شدن طرحمان، برداشتن چه گامبرای حرکت از نقطۀ فعلی به سوی نقطۀ عملی
  ھائی الزم است. 

تا به حال، ولو ھر از گاھی و ناآگاھانه، به سوی روشن است که جھان 
طرح بھائی پيش رفته است.  اما پيشرفت به سوی طرح بھائی منّظم نبوده است.  

نشينی کردهايم و بعد دوباره چند قدم عقبگاھی با يک پرش چند گام به جلو رفته
 ايم.  اين نيز روشن است که بيشتر پيشرفتی که در اين جھت صورت گرفته

نشدۀ جھانی بشريت را مجبور بينیاست، از روی ميل نبوده است.  حوادث پيش
ھای خود رو به رو شود و با پختگی بيشتری واکنش کنند که با مسئوليتمی

ھای روشنی که نشان دھد.  ما درست مثل يک نوجوان سرکش در مقابل انتخاب
دھيم به روشرجيح میکنيم، زيرا تبرد مقاومت میدرد و رنج ما را از بين می

ھای آسودۀ قديمی، ھرچند که ناتوان و مخّرب باشند، توّسل کنيم.  اما با وجود 
تر ھای جديد اندکی نرمای از بحراناين مقاومت، با ھر بحران يا با ھر سلسله

  گرديم.تر میشويم و کمی به طرح بھائی نزديکمی
اين حقيقت که نقشۀ اعظم از نظر بھائيان تمامی اين جريان شاھدی است بر 

خداوند از طريق نيروھای اجتماعی، اقتصادی و سياسی   ١الھی در کار است.
کند.  به بشريت ھای اساسی کمک میبه بشريت در يادگيری  برخی از درس

ھای خود شود تا سرانجام درسھای متعددی برای عمل صحيح داده میفرصت
ر که در يادگيری کوتاھی کنيم، امتحان را بگيرد، رشد کند و پيش برود.  ھر با

گردد.  در روند جريان فعلی امور تر میشود ولی ھر دفعه سختتکرار می
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شوند، ولی ای تکرار میھای ھستهُکشی و گسترش سالحھائی نظير َنسلبحران
ھا با توالی شتابشود.  اين بحرانتر میبا ھر مرتبۀ تکرار، خطرشان عظيم

شوند.  تقريباً مانند آن است که دنيا دچار درد زايمان است و ار میای تکرگيرنده
  ٢منتظر تولّد يک نظام کارآمد امنيت جمعی است.

 ھای رھبران جھان درجھت اقدام جمعیتالش

ھای متعّددی، به خصوص در پانزده سال اخير صورت گرفته است تا تالش
رخی از مشکالت ظاھراً رھبران جھان برای مشورت و توافق در بارۀ راه حل ب

ھا عموماً به ھا با آنھا روبروست، گرد ھم آيند.  اين تالشالينحلی که جامعۀ ملّت
  ھدايت و پشتيبانی سازمان ملل مّتحد صورت گرفته است.

ھا ارتباط مخصوصی با موضوع امنيت برخی از جديدترين اين ھمايش
 ١٩١ھای مت و دولت، سران حکو٢٠٠٠جمعی دارند.  در اوائل سپتامبر سال 

در شھر نيويورک » کنفرانس سران ھزاره«کشور عضو سازمان ملل در 
بر ايمان خود به سازمان و «کنندگان گرد ھم آمدند تا شرکت کردند.  شرکت

تر و آميزتر، مرّفهمنشور آن به عنوان زيربنای الزم برای ايجاد يک جھان صلح
ايش رھبران کشورھای عضو با بهدر پايان ھم  ٣تأکيد ورزند.» ترعادالنه
رساندن يک سند وظيفۀ خود را در قبال ھمۀ مردم دنيا، به خصوص تصويب

پذيرتر ھستند، به رسميت شناختند و نوشتند که: نسبت به آنھائی که از ھمه آسيب
مصّمم به استقرار صلحی عادالنه و پايدار در سراسر عالم، مطابق با اھداف «

برای روابط بين«خاّصی را که » ھای اساسیارزش« و ۴ھستند» اين منشور
ھا اين ارزش  ۵دانستند، برشمردند.می» المللی در قرن بيست و يکم اساسی

مواردی مانند آزادی، برابری، انسجام، مدارا، احترام به طبيعت و مسئوليت 
گرفت.  اين رھبران تحت عنوان مسئوليت مشترک، مشترک را در بر می

تند که مسئوليت مقابله با تھديداتی که نسبت به صلح و امنيت خاطرنشان ساخ
بايد بين کشورھای جھان تقسسيم گردد و اين مقابله بايد به «جھانی وجود دارد، 

و سازمان ملل بايد نقش محوری را در ايفای  ۶»صورت چندجانبه صورت گيرد
ھای ارزش چنين مسئوليتی به عھده داشته باشد.  اين رھبران برای ُدخول اين

مشترک به ميدان عمل، اھداف کليدی چندی را مشخص نمودند.  در ميان اين 
اھداف رھائی مردم از بالی جنگ، چه جنگ داخلی و چه جنگ خارجی، و از 

  خورد.ھای کشتار جمعی به چشم میبين بردن خطر ناشی از سالح
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رفتند که با اين کشورھا تصميم گرفتند که چندين گام بردارند.  آنھا تصميم گ
المللی احترام ھای عضو از تصميمات دادگاه عدالت بينتضمين اطاعت حکومت

المللی تقويت کنند.  آنھا موافقت کردند که  به حاکميت قانون را در امور بين
برای کارآمدترشدن سازمان ملل در زمينۀ حفظ صلح و امنيت، منابع و ابزار 

آميز اختالفات، پاسداری از صلح و حالزم برای جلوگيری از مناقشات، حل صل
مانند آن را در اختيار اين سازمان قرار دھند.  ھمچنين توافق کردند که اجرای 
معاھدات مربوط به محدود کردن نيروھای نظامی و خلع سالح، قوانين انسان

شان تضمين کنند.  المللی و حقوق بشر را از سوی احزاب حکومتیدوستانۀ بين
ک کشوری که گرد ھم آمده بودند تصويب کردند که در مقابل صد و نود و ي
المللی المللی اقدام جمعی کنند و ھرچه زودتر با ھمۀ معاھدات بينتروريسم بين

مربوطه موافقت نمايند.  عالوه بر آن تصويب کردند که برای نابودسازی سالح
ت ای، بکوشند و به معامالھای ھستهھای کشتار جمعی، به خصوص سالح

  ھای سبک خاتمه دھند.غيرقانونی تسليحات کوچک و سالح
ھائی که کشورھای جھان در آنھا تصميم به عمل گرفتند، ساير حوزه

موضوعات مربوط به توسعۀ اقتصادی و از بين بردن فقر، حفظ محيط زيست 
مشترک، حقوق بشر، دموکراسی و ُحسن حکومت، حمايت از قشرھای آسيب 

ی خاّص آفريقا و تقويت سازمان ملل بود.  پس از اين پذير، تأمين نيازھا
کنفرانس، رھبران جھان موافقت کردند که ھشت ھدف را که قصد دارند تا سال 

بخشيدن به به آن برسند، به تصويب برسانند.  اين اھداف عبارتند از پايان ٢٠١۵
دو  فقر و گرسنگی مفرط، رسيدن به تعليمات ابتدائی اجباری، پيشبرد برابری

جنس و ترّقی زنان، کاھش ميزان مرگ و مير کودکان، بھبود بخشيدن به 
ھا، تضمين ايدز و ماالريا و ساير بيماری\ویآیسالمت زنان، مبارزه با اچ

اما ھمۀ   ٧المللی در جھت توسعه.پايداری محيط زيست و ايجاد ھمکاری بين
يجاد روندی برای اين اھداف مربوط به توسعه ھستند و ھيچ کدام ربطی به ا

  امنّيت جمعی ندارند.
ھای بزرگی ھرچند رھبران جھان در کنفرانس سران ھزاره به موفقيت

بينی شده، نرسيدند  و دست پيدا کردند، اما به ھمۀ آنچه که در آثار بھائی پيش
آشکارا نتوانستند يک نظام پايدار و کارآمد امنّيت جمعی را برقرار سازند.  اول 

ھا و اقوام جھان به طور روزافزونی ملّت«د اعالميۀ ھزاره اين که آن که، ھرچن
اما باز ھم  ٨دھد،را مورد تشخيص و تأييد قرار می» اندپيوسته و وابسته شده

تأکيد بيش از حّدی بر تصّورات سّنتی از حاکميت ملّی دارد که ھمان طور که 
ه سوی يک نظام در طرح بھائی تشخيص داده شده است، اکنون مانع پيشرفت ب

ً کارآمد است.  دوم آن که، اعالميۀ ھزاره و اھداف آن از  امنّيت جمعی حقيقتا
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پرداختن به برخی از اجزاء امنّيت جمعی که در طرح بھائی عنوان شده و برای 
ای از نياز موفقيت نھائی حياتی است، کوتاھی کرده است.  برای مثال ھيچ نشانه

ورھا و تعيين روشن آنھا در اين بيانيه نيست.  به بازنگری در مرزھای بين کش
ھائی که  در قرن ھای خاّصی به عنوان ارزشبه ھمين نحو ھرچند از ارزش

المللی مھّم ھستند، نام برده شده، اما اين ارزشبيست و يکم دررزمينۀ روابط بين
 ھا برخی از اصول اساسی مانند وحدت اقوام و ملل را در بر ندارند.  کشورھای

منشورسازمان ملل ھمکاری  ٨شده تصميم گرفتند که مطابق با مواد فصل جمع
ای را تقويت نمايند، اما به ضرورت ايجاد ھای منطقهبين سازمان ملل و سازمان

المللی برای پشتيبانی از تصميمات صادره يک نيروی پليس يا ارتش دائمی بين
نپرداختند.  در زمينۀ کاستن و المللی از شورای امنيت يا از دادگاه عدالت بين

ای تصويب کردند که اجرای معاھدات مربوط به ھای ھستهعدم گسترش سالح
محدود کردن  نيروھای نظامی و خلع سالح را از سوی احزاب دولتی تضمين 

ھای کشتار جمعی بکوشند، اما ھيچ اقدام نمايند و در جھت نابودسازی سالح
داشتند.  به ھمين نحو تصويب کردند که عينی برای کاھش توليد سالح برن

المللی را تضمين نمايند، اما ھيچ گام اطاعت از تصميمات دادگاه عدالت بين
عملی برای ايجاد يک روند به اطاعت واداشتن يا گسترش حکميت اين دادگاه به 

خواھند از تصميمات آن پيروی کنند، برنداشتند.  از کشورھای عضوی که نمی
با ايجاد تغييراتی در نحوۀ انتخاب قضات اين دادگاه بر اعتبار   ضرورت اين که

و قابليت اعتماد آن اضافه شود نيز ھيچ ذکری نشد و سرانجام به اين موضوع 
المللی را به سوی يک اتحاديۀ جھانی ھدايت کرد و نيز که چگونه بايد جامعۀ بين

بع مھم ديگر به ھمچنين  به موضوع سپردن برخی از منابع مھم انرژی و منا
  يک آژانس فراملّّيتی برای استفاده درجھت منافع کل بشريت، توّجه نشد.

ای بر ھمايش يا توان مقدمهبا وجود اين نقائص، کنفرانس سران را می
توان با صراحت بيشتری به ھای آيندۀ سران جھان دانست که در آنھا میھمايش

المللی پرداخت.  در واقع از ينايجاد يک نظام عملی برای حفظ صلح و امنيت ب
ھای شديدی را که ھمايش سران ھزاره به بعد، رھبران جھان به تدريج ضعف

در درون نظام فعلی امنيت جمعی وجود دارد، مشّخص ساخته و تمايل خاّصی 
اند.  اين به خودی خود گام بلندی در ھای جديد از خود نشان دادهبه يافتن راه حل

ا تنھا وقتی پذيرفتيم که دورۀ مفيد بودن برخی نھادھا، جھت صحيح است، زير
توانيم  با موّفقّيت  دست ھا و قوانين گذشته و بايد کنار گذاشته شوند، میسياست

المللی بزنيم.  رھبران جھان با دار در دستگاه حکومت بينبه اصالحات دامنه
ر سطح باال تشخيص نقائصی که در درون نظام جاری وجود دارد ميزگردھائی د

ای که در مشاغل رھبری در سطوح ملّی و با شرکت افراد با تجربه و برجسته
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المللی خدمت کرده بودند تشکيل دادند و به آنھا مأموريت دادند که به مطالعه بين
ھائی که تھيه نمودند، به ھا و گزارشو بررسی بپردازند.  دو ھيئت از اين ھيئت

  اشتند، از بقيه ممتازند.داری که دسبب تأثيرات دامنه

  ميزگرد عالی درمورد عمليات صلح سازمان ملل

ميزگرد عالی در بارۀ اقدامات صلح سازمان ملل که به مناسبت نام رئيس 
وزير امور خارجۀ سابق الجزاير، به کميسيون براھيمی نيز  2آن لخدر براھيمی،

مارس  ٧يخ مشھور است، توّسط دبير کّل سازمان ملل، کوفی عنان، در تار
اين ميزگرد وظيفه داشت که اقدامات مربوط به صلح و   ٩تشکيل شد. ٢٠٠٠

ھای صريح، دقيق و امنيت سازمان ملل را به طور کامل مرور کند و توصيه
ای را در جھت اصالح  به سازمان ملل بدھد، تا به اين سازمان در بينانهواقع

اين ميزگرد عالوه بر آقای   ١٠.جھت انجام بھتر اين اقدامات در آينده کمک کند
ھای برجستۀ ديگری از سراسر دنيا تشکيل شده بود که براھيمی از شخصيت

ھای وسيعی درجلوگيری از مناقشات، حفظ صلح و ايجاد آرامش داشتند.  تجربه
 ١٧اين ميزگرد گزارش خود را که به گزارش براھيمی مشھور است در تاريخ 

کّل از مجمع عمومی و شورای امنيت خواست که  ارائه داد.  دبير ٢٠٠٠آگست 
ً معتبر «و » گسترده اما منطقی و عملی«ھای آن را که وی توصيه برای حقيقتا

توصيف کرد، به  ١١»ساختن سازمان ملل به عنوان يک عامل صلح، حياتی
سرعت به مورد اجراء گذارند.  وی اميدوار بود که اين گزارش مورد توّجه 

ده در ھمايش سران ھزاره قرار گيرد تا روند تقويت قابليتکننرھبران شرکت
ھای سازمان ملل را برای مقابله با خطراتی که صلح جھانی را در حال حاضر 

  کنند، آغاز نمايند.و در آينده تھديد می
سازمان ملل درگير «يکی از مالحظات مھّم گزارش براھيمی اين بود که 

ل دريافته است که الزم است دولتی را ھر وقت سازمان مل ١٢»شود.جنگ نمی
ھای داوطلب سپرده و به مجبور به اطاعت کند اين عمل را به ائتالفی از دولت

منشور سازمان ملل عمل کنند.   ٧ آنھا اختيار داده است که تحت ضوابط فصل
گزارش براھيمی ھمچنين اين نکتۀ مھّم را خاطرنشان ساخت که سازمان ملل 

اين ميزگرد بر  ١٣ا ارتش دائمی برای عمليات ميدانی ندارد.يک  نيروی پليس ي
اين نکته نيز تأکيد نمود که بسياری از کشورھای عضو با استقرار اين نيروی 
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شدن به تمھيدات قابل اّتکای آمادهپليس و ارتش دائمی مخالفت کرده و از داخل
شناسان باش که طبق آن بايد نفرات و تجھيزات نظامی و پليس و ساير کار

غيرنظامی را در صورت درخواست در اختيار سازمان ملل بگذارند، خودداری 
  ١۴کرده اند.

که در اواسط  (UNSAS) 3نظام تدارکات آماده باش سازمان ملل متحد
آرائی سريع سازمان ملل را تقويت کند، اندازی شد تا قابليت صفدھۀ نود راه

 UNSASو پليسی بدل نشده است.   ھنوز به مرجع قابل اّتکائی از منابع نظامی
اساساً يک پايگاه اّطالعاتی در مورد نيروی نظامی، پليس غيرنظامی و امکانات 

اند در کننده در آن متعّھد شدهھای شرکتھای غيرنظامی است که دولتو مھارت
صورت درخواست سازمان ملل و با اطالع قبلی ھفتاد تا نود روزه، برای 

 ٢٠٠٠فظ صلح در اختيار سازمان ملل قرار دھند.  تا سال اقدامات مربوط به ح
شرکت کرده UNSAS کشورعضو که در  ٨٧که گزارش براھيمی منتشر شد، 

نفر را وارد ميدان کنند.  از اين  ١۴٧٫٩٠٠بودند، متعّھد شده بودند که مجموعاً 
نفر  ۵۶٫٧٠٠بردند؛ نفر در واحدھای رزمی نظامی به سر می ٨۵٫٠٠٠تعداد، 

نفر  ١۶٠٠ھای مربوط به پشتيبانی نيروھای نظامی مشغول بودند و در موقعيت
 ٢٫۴۵٠نفر پليس غيرنظامی و  ٢٫١۵٠رفتند.  اين رقم ناظر نظامی به شمار می

کشور  ٨٧اما متأسفانه  از  ١۵گرفت.نفر کارشناس غيرنظامی را نيز در بر می
ھای تفاھمی امضاء کردند که اشتکشور با سازمان ملل يادد ٣١کننده تنھا شرکت

مسئوليتھای آنان را در قبال سطح آمادگی کارکنانی که در اختيار سازمان می
ھائی که روی آنھا توافق شد، داد.  عالوه بر آن يادداشتگذاشتند شرح می

ھا، ساخت.  اين يادداشتعباراتی را در بر داشت که تعّھدات آنان را مشروط می
داد که از کننده اجازه میاکميت ملّی، به کشورھای شرکتتحت عنوان حفظ ح

اجرای تعّھدات خود در مورد دادن آن منابع به درخواست دبير کّل و برای 
عمليات پاسداری از صلح خودداری کنند.  بسياری از کشورھای عضو عمالً به 

احدھای دفعاتی بسيار بيشتر از آنچه که توافق کرده بودند از در اختيار گذاشتن و
ُمِتَشکّل نظامی برای عمليات پاسداری از صلح سازمان ملل خودداری می

ترين شود که سازمان ملل برای ايفای اساسیاين امر باعث می  ١۶کنند.
مسئوليت خود فاقد تجھيزات باشد، مسئوليتی که در واقع اصالً علت وجودی آن 

شده از سوی ارتاست، يعنی حفظ و بازگرداندن صلح و امنيت به بشريت غ
  جنگ و ستيز.
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گزارش براھيمی به وضوح روشن ساخت که سازمان ملل در زمينۀ 
تضمين صلح و امنيت به شّدت ناتوان بوده و اگر با نيروئی که برای تبديل کالم 
به عمل نياز دارد، تجھيز نشود ھمين طور ھم خواھد ماند.  واقعيت اين است که 

ھای کالمی گ نه احترامی برای محکوميتھای درگير در جنبسياری از طرف
شورای امنيت قائلند و نه ترسی از آن دارند.  فقط عملياتی قوی و نيرومند در 
جھت اجرای تصميمات شوراست که برای برخی از کشورھائی که تمايل به از 
بين بردن صلح و امنيت ديگران دارند، قانع کننده است.  ھمان طور که گزارش 

  ١٧».قاطعيت است، نه حرف«يد آنچه الزم است گوبراھيمی می
گزارش براھيمی نقطۀ عطفی در تحوالت اخيری است که در اقدامات 
جمعی جامعۀ جھانی رخ داده است.  وجود نيروی نظامی و پليس دائمی عنصر 

دھد.  گزارش شاخصی را در طرح بھائی برای امنيت جمعی تشکيل می
داند که ترين مشکالتی میروئی را يکی از مھمّ براھيمی با اقتدار فقدان چنين ني

بايد قبل از بنای يک نظام کارآمد امنيت جمعی به آنھا پرداخت.  بنا بر اين 
المللی نفوذ دارند، شروع به بازنگری در بديھی است متفکّرانی که در امور بين

  اند.المللی ما کردهگيرنده در زيرساخت بيناين ضعف شّدت

  ھا و تغيير ر بارۀ تھديدھا و چالشميزگرد عالی د

ميالدی دبير کّل سازمان ملل مجمع عمومی را  ٢٠٠٣در سوم نوامبر سال 
نفر از افراد برجسته از سراسر دنيا را  ١۶آگاه ساخت که گروھی متشکل از 

ھا و تغيير به رياست برای خدمت در يک ميزگرد عالی در بارۀ تھديدھا و چالش
شرايط  ١٨انتصاب نموده است. 4ند، آقای آناند پان ياراچانوزير سابق تايلنخست

رجوع به اين ميزگرد با اين کلمات شگرف آغاز گرديد که حکايت از وخامت 
سال گذشته شالودۀ امنيت جمعی به «وضعيت صلح و امنيت در دنيای ما دارد: 

ت و ھای جمعی در مقابل مشکالدادن واکنشنشانامکانلرزه درآمد و اطمينان به
به اين ميزگرد مأموريت داده شد که به  ١٩»ھای مشترک ضعيف گرديد.چالش

المللی را به ھا و تھديدات عمدۀ فعلی و آتی که صلح و امنيت بينبررسی چالش
ھا و مؤّسسات کنونی را با آنھا خطر انداخته بپردازد و نحوۀ مقابلۀ سياست
ھم ساختن امنيت مؤثر جمعی در ارزيابی کند و سرانجام توصيه کند که برای فرا

                                                 
4 Anand Panyarachun 



  ميآنچه تا به حال ساختھا

27 

المللی، از جمله نھادھای ھای موجود بينقرن بيست و يکم چگونه بايد زيرساخت
  اصلی سازمان ملل را تغيير داد.

ماھۀ قبل از آن فراھم ١٢انگيزۀ تشکيل اين ميزگرد را حوادث دردناک 
گناه بینموده بود.  در بسياری از کشورھا تروريسم يک بار ديگر برای افراد 

مرگ و رنج به ارمغان آورده، خشونت د ر خاورميانه و آفريقا ھمچنان شدت 
ای سايۀ ھای ھستهجزيرۀ ُکره و ساير نقاط خطر گسترش سالحگرفته و در شبه

تر کرده بود.  معلوم شده بود که بايستی عالوه بر شوم خود را بازھم گسترده
کيبات تازه و خطرناک (مانند تھديدات قبلی با تھديدات جديدی به صورت تر

ھای کشتار جمعی) رو به رو شد.  ھمچنين اين درک ترکيب تروريسم و سالح
گرفت که ھمۀ تھديدات، چه خطرات جانی و عضوی داشته باشند (مانند شکل می
يافته)، چه درد و رنج ھای کشتار جمعی، تروريسم و جنايت سازمانسالح

يافته) و چه مشکالتی در سالمتی يت سازماناقتصادی (مانند فساد مالی و جنا
اند.  سرانجام گير)، ھمه به يک ديگر پيوستهھای عالمايجاد کنند (مانند بيماری
ھای جھان در مورد اين که چگونه بايد به نحو مؤثری با معلوم شده بود که ملّت

به نوبۀ اين تھديدھای چندگانه مقابله نمود با يک ديگر توافق ندارند.  اين امر 
خود خطر عظيمی ايجاد کرده بود که دبير کّل سازمان ملل در سخنرانی سپتامبر 

خود خطاب به مجمع عمومی آن را بيان کرده بود: فقدان يک نظام مؤّثر  ٢٠٠٣
شد که برخی از کشورھا به طور جمعی برای پرداختن به اين تھديدھا باعث می

فاع از خود قيام کنند.  چنين ھای موّقتی برای دجانبه يا در ائتالفيک
رويکردی، با دليل موّجه يا بدون آن، سرانجام به استفادۀ غيرقانونی از نيرو 

سال  ۵٠المللی، آن طور که بيش از شد و به تضعيف ساختار نظام بينمنجر می
ً اقدامات شناسيم، میاست آن را می پرداخت.  راه حل مشکل اين نبود که صرفا

وم کنيم، بلکه ھمان طور که دبير کّل اذعان نموده بود بايد جانبه را محکيک
ً با نگرانی« ھا احساس کنند به شود برخی از دولتھائی که باعث میمستقيما

ھاست که آنھا پذير ھستند، رو به رو شويم، زيرا اين نگرانیای آسيبطور ويژه
گيری کرده بود جهوی با اين جمله نتي».  کندجانبه میرا وادار به اقدامات يک

ھا توان با اقدام جمعی به نحو مؤثری اين نگرانیما بايد نشان بدھيم که می«که 
  ٢٠»را برطرف نمود و اين کار انجام خواھد شد.

دبير کّل با بيان اين باور خود که بشريت به دوراھی رسيده و در زمان 
ياد نھاده شد، ، که در آن سازمان ملل بن١٩۴۵تواند به اندازۀ سال حاضر می
شد ای که بايد حل میساز باشد، به سخنان خود ادامه داده بود.  مسئلهسرنوشت

 ١٩۴۵اين بود که آيا برای ما امکان دارد که بر اساس ھمان قوانينی که درسال 
تر المللی تنظيم شده و با ھمان  مؤّسساتی که برای امنبرای ادارۀ روابط بين
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وی ».  تغييرات اساسی الزم است«د، ادامه بدھيم يا ساختن دنيا ايجاد گشته بو
ما نبايد از سئواالت مربوط به کفايت و کارآئی مقررات و «ادامه داده بود که: 

بلکه برعکس، زمان آن فرا »  ابزاری که در اختيارمان قرار دارد، پرھيز کنيم.
ی که رسيده که نگاھی جدی به مباحث اساسی حقوقی و ھمچنين تغييرات ساختار

  احتماالً برای پرداختن به آنھا الزم است، بيندازيم.
تر، مسئوليت مشترک گزارش اين ميزگرد، تحت عنوان يک دنيای امن

منتشر شد.   ٢٠٠۴که به گزارش آناند نيز مشھور است، در دسامبر سال  ٢١ما
اين ميزگرد از دامنۀ وسيعی از منابع شامل دولتھا، کارشناسان دانشگاھی و 

ھای اجتماعی غيرنظامی کمک گرفته بود.  ترکيب خود اين ميزگرد ھم نسازما
متنوع بود.  ھمان طور که دبير کّل سازمان ملل مّتحد اشاره کرد اين که چنين 

ترين مباحث در ميان اقوام و ملل اَفکَنانهگروه متنوعی بتواند در مورد اختالف
نديشانه و در عين حال قابل ھائی دورابه اّتفاق نظر برسد و بتواند به توصيه

توانند ھمين کار را داد که کشورھای دنيا ھم میاجراء دست پيدا کند، اميد می
نھايت مھّم ای ببخشند.  اين گزارش بیمعنای تازه ٢٢»ملل مّتحد«بکنند و به نام 

است و به خصوص در سايۀ طرح بھائی برای امنيت جمعی ارزش آن را دارد 
  و اجراء شود.که دقيقاً مطالعه 

کند که دنيای اين گزارش در ابتدا به اين واقعيت اعتراف و بر آن تأکيد می
ای به ھم پيوسته و تھديدھائی ھم که با آنھا رو به رو ھستيم سابقهما به نحو بی
ای است که ھيچ ملّتی نمیاند.  عالوه بر آن، اين تھديدھا به گونهبه ھم پيوسته

بتواند به تنھائی از عھدۀ آنھا برآيد.  ھمۀ ما متقابالً آسيب تواند اميدوار باشد که
پذير ھستيم، چه کشور ما ضعيف باشد، چه قدرتمند، چه کوچک باشد و چه 

  ٢٣بزرگ.  ھمۀ کشورھا برای امنيت خود احتياج به ھمکاری سايرين دارند.
به آن نياز  در واقع اگر قرار باشد به خوبی با اين تھديدات مقابله کنيم، چيزی که

ھای مشترک و يک حس مسئوليت داريم مؤّسسات، تدابير جمعی و سياست
نظريۀ محوری اين گزارش اين است که به يک نظام جامع   ٢۴مشترک است.

ھای امنيتی ھمۀ کشورھا مقابله کند، نياز داريم.  اما امنيت جمعی که با نگرانی
تھديدھا برسيم، زيرا اغلب اولين گام آن است که به يک شناخت مشترک از اين 

افتد که گروھی از کشورھا تھديدھای خاّصی را تھديداتی جدی نسبت به اتفاق می
ھا توافق ندارند که دانند.  در نتيجه، برای مثال ھمۀ ملّتصلح جھانی نمی

تھديدی نسبت به صلح اين سياره است.  به ھمين   HIV/AIDSويروس 
ارند تروريسم تھديدی نسبت به صلح و صورت کشورھائی ھستند که باور ند

متأسفانه تا به حال اين مکان زندگی ما و نيز ميزان   ٢۵امنيت اين سياره است.
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ثروت و قدرت ما بوده که تعيين کرده چه چيزی را تھديدی واقعی يا جدی 
 بدانيم. 

گويد الزم است در مورد مسئوليت مشترکی که در قبال اين گزارش می
داريم به توافق نظر جديدی برسيم.  آنچه که اين گزارش نمیامنيت يک ديگر 

اش مستتر است اين واقعيت است که ھمۀ ما از يک گيریگويد، اما در نتيجه
نژاد ھستيم.  حقيقت اين است که اگر در ابتداء نپذيريم که ھمه يکی ھستيم و 

در بارۀ  ھيچ ملّت و قومی نبايد به ديگران فخر بفروشد، رسيدن به توافق نظر
شود.  نھايتاً، فقط زمانی که حقيقتاً اين اصل وحدت مسئوليت مشترک دشوار می

توانيم تھديد ھا پذيرفتيم، میرا به عنوان زيربنای روابط بين کشورھا و ملّت
ً به اين علّت که معتقديم  نسبت به يکی را تھديد نسبت به ھمه بدانيم و صرفا

بودن آن را انکار نکنيم.  فقط زمانی که جدیتھديدی بر ما تأثير فوری ندارد، 
خود را اعضای يک ھيکل واحد بشری بدانيم است که برای دفاع از عضوی که 

دھيم.  در واقع تنھا با قبول اين مورد تھديد قرار گرفته دست به دست ھم می
اصل اساسی در روابط بشری است که به احساس مسئوليت مشترک و محّبت 

انجامد، ھای توخالی به عمل میشنۀ آن است و به جای حرفحقيقی که جھان ت
ايم اين است که ھر يابيم.  راه ديگری که مّدتھاست آن را تجربه کردهدست می

اعتمادی حاکم باشد و برای رسيدن به کشوری فقط مواظب خودش باشد، بی
  منافع مشترک بلندمّدت با يکديگر ھمکاری نکنيم.

 ً ھا و اذعان دارد که رويکردھا، سياست ھرچند اين گزارش صراحتا
ً فقط برای  نھادھای خاّصی بايد تغيير کنند، اما برعليه ايجاد تغييری که صرفا

دھد.  تغيير بايد از نوعی باشد که به ايجاد تغيير صورت گرفته باشد، ھشدار می
رين تما کمک کند با خطراتی که امروزه با آنھا مواجه ھستيم مقابله کنيم.  مھمّ 

تغييری که الزم است صورت گيرد در برداشت ما از معنای اقتدار ملّی است.  
گويد که جدا از تصّوراتی که به ھنگام امضای عھدنامۀ اين گزارش چنين می

وستفالی و استقرار نظام نوين حکومت ملّی در بارۀ اقتدار ملّی رايج بود، 
يت از سعادت مردم خود و امروزه مفھوم اقتدار ملّی با تعّھد حکومت به حما

المللی در کّل ھمراه است.  عالوه بر آن برای داشتن تعّھد نسبت به جامعۀ بين
يک نظام کارآمد امنيت جمعی الزم است که ھر وقت دولتی نخواھد يا نتواند به 

ھايش نرساندن به ھمسايهھايش در قبال حمايت از مردم خود و آسيبمسئوليت
اين گزارش پس از   ٢۶ھا را بپذيرد.لمللی اين مسئوليتاعمل کند، جامعۀ بين

کند که موفقيت يک نظام کارآمد امنيت جمعی بستگی به گفتن اين مطلب تأکيد می
دھند، زيرا المللی را تشکيل میھائی دارد که نظام بينکارآئی و قدرت دولت

بر اين بايد دھند.  بنا ھا خط اّول مقابله با خطرات امروزی را تشکيل میدولت
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شان تقويت ھای حکومتیسعی کنيم که توانائی آنھا را برای انجام مسئوليت
ھای نھادين خاصی کند که بايد ضعفاين گزارش ھمچنين توصيه می  ٢٧کنيم.

ھای جاری واکنش نشان بدھيم.  رفع شوند تا بتوانيم با کارآئی نسبت به تھديد
عمل بيشتری داشته باشد و قابلِ  برای مثال الزم است شورای امنيت ابتکار

اعتمادتر، معتبرتر و فراگيرتر باشد.  لزوم شديدی ھم وجود دارد که مجمع 
عمومی سازمان ملل به جای درگير شدن در موضوعات ريز يا مباحثی که 

کنند، روی ضروریربطی به مشکالت جاری ما ندارند و فقط وقت را تلف می
   ٢٨ترين مباحث روز تمرکز کند.

نکتۀ مھّم ديگری که در اين گزارش به آن اشاره شده اين است که جامعۀ 
جمعی برای انجام وظائفی که در المللی بايد سريعاً، قاطعانه و به طور دستهبين

مورد حمايت از اعضايش درمقابل تھديدات به عھده دارد عمل کند، به خصوص 
ھا به عنوان دولتدرمقابل تھديداتی که به کشتارھای وسيع يا به تضعيف 

در بسياری از موارد، نظير   ٢٩شوند.المللی منجر میواحدھای سازندۀ نظام بين
ميلی صورت گرفته رواندا، اقدامات مربوطه خيلی دير، يا نظير سودان، با بی

است.  عالوه بر آن يک نظام قابل اعتماد امنيت جمعی بايد مؤّثر، کارآمد و 
، مانند آثار بھائی، اين اصل اساسی را تشخيص اين گزارش  ٣٠عادالنه باشد.

دھد که مواردی ھست که در آنھا ايجاد مؤثر امنيت جمعی مستلزم استفاده از می
واداشتن با قوت صورت اطاعتاما برای اين که اين به  ٣١نيروی نظامی است.
 المللی بايد منابع نظامی الزم را به صورت نفرات و تجھيزاتبگيرد، جامعۀ بين

در اختيار داشته باشد.  اين گزارش بر ضرورت اين که ھمۀ اعضای جامعۀ بين
المللی کوشش بيشتری نمايند تا چنين منابعی را برای سازمان ملل فراھم سازند، 
تأکيد دارد.  تا به حال بيشتر تصميمات مربوط به استفاده از نيروی نظامی 

ان ملل حّق استفاده از نيروی مّتکی به نيروھای چندملّّيتی بوده است، و سازم
ھای سازمان ملل، که تحت آبینظامی برای برقرارکردن صلح را، به جای کاله

کرده است.  نيروھای اخير فرمان مستقيم خود سازمان ھستند، به آنھا واگذار می
بارھا وقتی شرايط مقتضی پاسداری از صلح بوده، و نه مداخلۀ نظامی برای 

اند.  به عبارت ديگر، آنھا وقتی وارد ميدان د ميدان شدهبازگرداندن صلح، وار
بس موافقت اند که طرفين درگير با حضور آنھا مثالً برای نظارت بر آتششده

ھای مربوط اند.  اما حال زمان آن فرارسيده است که مانند مأموريتکرده بوده
ھا از ھای کامل استقرار صلح که در آنبه پاسداری از صلح برای مأموريت

شود ھم نفرات و تجھيزات الزم برای سازمان ملل نيروی نظامی استفاده می
ھای ھای رسيدن به اين ھدف تشويق ايجاد پايگاهفراھم گردد.  يکی از راه

ای است که در اختيار سازمان ملل قرار گيرند، به شرط پاسداری از صلح منطقه
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صلح صورت گيرد و نه آن که اين کار برای افزودن بر مجموع پاسداران 
کاستن از آن.  پاسداران صلح  ھمان سپاھی ھستند که سازمان ملل نيروھای 

  کند.آبی مورد نياز خود را از آن تأمين میکاله
يکی از اظھارات صادقانۀ اين گزارش آن است که ما با عدم رعايت عدالت 

ايم.  بسيار ردهدار ککارگيری نظام فعلی امنيت جمعی، اعتبار آن را خدشهدر به
المللی در پاسخ به خطراتی که امنيت جھانی را پيش آمده است که جامعۀ بين

نفع چه کسانی ھستند، کجا ھستند، و کرده، بسته به اين که افراد ذیتھديد می
ھای بزرگ چيست، با تبعيض عمل کرده است.  منابع يا ارتباطشان با قدرت

کند، تضادی را دعوت به  بررسی آن میيکی از تضادھائی که اين ميزگرد ما 
سپتامبر به نيويورک و واشنگتن و پاسخ  ١١است که بين پاسخ سريع به حمالت 

در  ١٩٩۴به حوادث بسيار مرگبارتری وجود دارد که از آوريل تا اواسط جون 
روز، روزانه معادل سه حملۀ  ١٠٠رواندا اتفاق افتاده بود.  آن کشور به مدت 

تجربه کرد.  با وجود اين وقايع وحشتناک، واکنش شورای امنيت  سپتامبر را ١١
آن بود که بيشتر نيروھای پاسدار صلح خود را، درحالی که دو ھفته بود َنسل

ً يک ماه ديگر طول کشيد  ُکشی ادامه داشت، از آن کشور بيرون بکشد.  تقريبا
ُکشی َنسلاش تا مقامات سازمان ملل اين وقايع وحشتناک را به نام واقعی

خواندند.  عالوه بر آن وقتی سرانجام يک مأموريت جديد به تصويب رسيد، 
کشورھای اندکی حاضر به اعزام سرباز شدند و زمانی که باالخره اين گروه 

ُکشی به خودِی خود تمام شده بود.  به ھمين شکل، پاسخ وارد ميدان شد، َنسل
شر در منطقۀ دارفور سودان فوقالمللی ما به نقض گستردۀ حقوق بنھادھای بين

  ٣٢العاده ُکند بوده است.
کند که از وقتی جالب است که گزارش مربوطه اين را نيز خاطرنشان می

که جنگ سرد بين اياالت مّتحده و اّتحاد جماھير شوروی تمام شده، شورای 
امنيت به طور روزافزونی فعال و حاضر به استفاده از نيروھايش بر اساس 

نشور سازمان بوده است.  اين امری است که به نحو نمايانی موازنه م ٧فصل 
جانبه از نيروی نظامی به سود استفادۀ مصّوب جمعی از آن را از استفادۀ يک

تغيير داده است.  اين امر اخيراً به اين انتظار و پيدايش اين ھنجار منجر شده 
با اين   ٣٣ی نظامی باشد.کنندۀ استفاده از نيرواست که شورای امنيت بايد تعيين

حال اين گزارش، با دادن ھشدار بر عليه ھرج و مرج، بر ضرورت توافق 
ھای مربوط به مداخلۀ گيریکند که بايد بر تصميمعمومی روی قوانينی تأکيد می

به عبارت ديگر، يک تفاھم عمومی در بارۀ اين که   ٣۴نظامی حاکم باشند.
از نظر اخالقی و قانونی موّجه و مبنی بر  استفاده از نيروی نظامی چه موقع

کند که اين گزارش به درستی اشاره می  ٣۵باشد، الزم است.شواھد محکم می
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يک نمايش قدرت، اگر به اندازۀ کافی زود و زمانی صورت گيرد که ھنوز تنش
اند، اغلب عيار درگيری منجر نشدهھا در حال باالگرفتن ھستند و به شروع تمام

ھای کند و در عين حال طرفيِن جويای راه حلن بالقوه را منصرف میمتجاوزي
   ٣۶بخشد.آميز را اطمينان میصلح

دھد که چگونه دادگاه جنائی جديد بيناين گزارش به ھمين منوال شرح می
تواند مانع برخی از موارد نقض صلح بشود.  اين گزارش توصيه میالمللی می

اده از قدرتی که تحت مجموعۀ قوانين ُرم دارد، کند که شورای امنيت، با استف
قوانين ُرم ھمان قوانينی است که اين   ٣٧موارد را به اين دادگاه رجوع دھد.

دادگاه را ايجاد کرده است.  عجيب است که اين گزارش تقويت دادگاه عدالت بين
تواند به خصوص با گسترش حوزۀ کند.  اين کار میالمللی را توصيه نمی

ی اين دادگاه صورت گيرد تا حکميتش در مورد ھمۀ اختالفات مابين قضائ
المللی کشورھا اجباری شود.  اين گزارش به اھميت ايجاد يک نيروی نظامی بين

  کند.المللی نيز توجھی نمیبرای اجرای تصميمات دادگاه عدالت بين
شود نقشی است که جنگ بر سر حوزۀ مھّمی که اين گزارش وارد آن نمی

ھای اين امر را نابع طبيعی در از بين بردن صلح و امنيت جھانی دارد.  نمونهم
توان در جنگھائی يافت که سيرالئون، آنگوال و جمھوری دموکراتيک کنگو می

را ويران کرد.  اين گزارش توصيۀ خوبی برای مقابله با اين مشکل ارائه می
خواسته شود که   (ILC) 5لالملکند که از کميسيون حقوق بيندھد: پيشنھاد می

قوانينی را برای استفاده از منابع فراملّّيتی، نظير آب و نفت و گاز تدوين 
ھای ضعيف در زمينۀ کند که سازمان ملل به دولتھمچنين پيشنھاد می  ٣٨کنند.

  ٣٩ادارۀ منابع طبيعی خود کمک کند تا از بروز جنگ در آينده جلوگيری شود.
رود که ضرورت اين که يک مؤّسسۀ فراملّّيتی منابع نمیاين گزارش آنقدر پيش 

  خاّصی را در اختيار خود بگيرد، تشخيص دھد. 
پردازد حوزۀ کليدی ديگری که اين گزارش با مقداری تفصيل به آن می

ھای کوچک و ھای مختلف است، از سالحضرورت محدود کردن توليد سالح
ھای کشتار جمعی يعنی سالححھای سبک از يک سوی طيف گرفته تا سالسالح

ای، زيستی و شيميائی در سوی ديگر طيف.  اين گزارش در ارتباط ھای ھسته
ھای متعارف سازمان ملل که ھای کوچک با استفاده از دفتر ثبت سالحبا سالح
ھای متعارفی است ايجاد شده، خواھان شفافيت روزافزون سالح ١٩٩١در سال 

آورند.  تحت اين نظام اعضاء ھر ساله دست می که کشورھای عضو دارند و به
ھائی که در اند، به عالوۀ سالحھای متعارفی که خريد و فروش کردهسالح
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ھا و تدابير دفاعی خود را به سازمان ھا، سياستاختيار دارند، و ھمچنين نظريه
عالمھای ساالنه کامالً اختياری است.  اکنند.  متأسفانه اين اعالمملل اعالم می

موقع و نادرست بوده است.  در مورد گسترش ھائی که انجام گرفته ناقص، بی
المللی حاکم بر آن نزديک به سقوط است.  ای،  نظام معاھدات بينھای ھستهسالح

گيرانۀ  اين واقعيت که چندين کشور، از جمله عراق، اين سقوط در کشف غافل
ھای ھستهبرنامۀ محرمانۀ سالح ھاست روی ُکرۀ شمالی و ليبی، ھر کدام سال

کنند، در ناتوانی مداوم اين نظام از مقابله با نقض معاھده از ای خود کار می
سوی کرۀ شمالی و ايران و ھمچنين در تمايل اخير اياالت مّتحده به شروع 

ای غيرنظامی بازتاب يافته است.  ھند آوری ھستهھمکاری با ھند در زمينۀ فن
سختانه از پيوستن به معاھدات مربوط به عدم گسترش کشوری است که سر

ای خودداری کرده است.  برای ساختن يک نظام جديد و کارآمد ھای ھستهسالح
ھای کشتار جمعی ھر دو ھای متعارف و سالحامنيت جمعی توّجه به سالح

اھميت اساسی دارد.  بنا بر تشخيص اين گزارش، الزم است مؤّسسات بين 
ھای المللی انرژی اتمی و سازمان منع سالحه، مانند آژانس بينالمللی مربوط

ھای تری با شورای امنيت داشته باشند و ھمچنين نظامشيميائی ھمکاری نزديک
ای تقويت شوند.  اين مشکل نيز بانی و رسيدگی به طور عمدهبازرسی، ديده

ی تروريستوجود دارد که بايد از امنيت ذخائر موجود تسليحاتی و عدم دسترس
ھا يا کسان ديگری که ممکن است از آنھا سوءاستفاده کنند، اطمينان حاصل 
شود. اين گزارش از اين  توصيه بازمانده است که ھر کشور مجاز باشد فقط 
تعداد مشّخصی سالح که برای حفظ نظم داخلی آن الزم است نگه دارد و نه 

رای ايجاد يک نظام کارآمد بيشتر.  اين امر يکی از عناصر کليدی طرح بھائی ب
  امنيت جمعی است.

ھا و تغيير، حاکی از جھش کار ميزگرد عالی در بارۀ تھديدھا، چالش
آشکاری در تفکّر عمومی در بارۀ نظام امنيت جمعی است، نظامی که در اين 

کند.  اين مرحله از تاريخ برقراری صلح را بر روی سيارۀ ما تضمين می
ول و عناصری که در آثار بھائی مشّخص شده به گزارش به بسياری از اص

پردازد و به عنوان عناصری اساسی برای يک نظام عملی امنيت جمعی می
کوشد که دنيا را، ھرچند ناآگاھانه، به سوی طرحی که حضرت وضوح می

اند، حرکت دھد.  ھرچند اين گزارش ھمۀ عناصر بھاءّهللاٰ به ما ارائه فرموده
نيت جمعی، مانند ضرورت بازنگری در مسئلۀ مرزھا و طرح بھائی برای ام

گيرد، اما با اين حال حاکی از يک تعيين مجّدد قطعی و نھائی آنھا را در بر نمی
ھا از آن استقبال کنند. تغيير جھت عظيم فکری است که عاقالنه است ملّت

لی کشد تا جامعۀ بين الملماند اين است که چقدر طول میسئوالی که باقی می
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ھای اين ميزگرد را عملی سازد.  ھرچند ھمۀ اعضای اين ميزگرد توصيه
کردند المللی بودند، اما از جايگاه فردی خود عمل میاعضای برجستۀ جامعۀ بين

شده در اين گزارش برای ھای خود.  بسياری از افکار ارائهو نه از طرف دولت
در گزارش خود به مجمع کننده بود و وی دبير کّل سازمان ملل مّتحد قانع

  ھای زيادی کرد.عمومی سازمان ملل از اين گزارش استفاده

  »در آزادی بيشتر«

)، که موّرخ (ILF 6،»در آزادی بيشتر«گزارش دبير کّل تحت عنوان 
المللی در اجرای ھای جامعۀ بينبه بررسی پيشرفت ۴٠بود، ٢٠٠۵مارس 

ای را برای اصالح سازمان ملل ُبلندپروازانهاعالميۀ ھزاره پرداخت و برنامۀ 
پيشنھاد نمود.  دبير کّل اميدوار بود که رھبران جھان اين پيشنھادھا را در 

نھادھای منطقه«شد  بپذيرند و تشکيل می ٢٠٠۵ھمايش سرانی که در سپتامبر 
کردن عمل ای و جھانی ميان دولتی چابک و کارآمدی برای بسيج و ھماھنگ

ھای بعدی  ھم ھا در ماهبه اعتقاد دبير کّل اين توصيه ۴١اد کنند.ايج» جمعی
  اھّمّيت حياتی داشتند و ھم قابل دستيابی بودند.

با بازگو کردن موضوع وابستگی جھانی که حال به مضمون  ILFگزارش 
نويسد: شود.  دبير کّل میھا تبديل شده است، شروع میآشنائی در اين گزارش

بشر سرنوشت ھمۀ مردان، زنان و کودکان در سراسر جھان  ھيچگاه در تاريخ«
چنين در ھم تنيده نبوده است.  ما ھم به سبب الزامات اخالقی و ھم به سبب 

بندھای منافع مشترک و انگيزه«گويد: وی می ۴٢»ايم.منافع عينی به ھم پيوسته
ش بايد کشورھای جھان را در تال» ھای ناشی از انسانيت مشترک ما، ھر دو

برای رسيدن به اّتفاق نظر در بارۀ يک روند اقدام جمعی به يکديگر بپيوندند، 
وی با بيان اين باور به   ۴٣»ھا تشنۀ آن ھستند.اّتفاق نظری که بسياری ازحوزه

المللی وسيع، ھا به ھمکاری بيندھد که الزم است ھمۀ ملّتسخنان خود ادامه می
کاری که  فقط وقتی ممکن است که ھمۀ عميق، و پايدار دست يابند، نوعی ھم

ھای خود نه تنھا نيازھای شھروندان خود، بلکه نيازھای کشورھا در سياست
ای تفکّر در اين کلمات و نظرات لحظه  ۴۴سايرين را ھم به حساب آورند.

سازد که وی عمالً از اصل وحدت بشر حضرت بھاءّهللاٰ سخن میآشکار می
آن الزم است ملل عالم خود را اعضای يک ھيکل گويد، اصلی که برای تحقق 
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رساند، مسلماً به نفع ھمۀ اعضای آن بدانند.  آنچه که به کّل يک ھيکل منفعت می
  نيز ھست.

ھای مشترک سخن میدبير کّل ھمچنين در بارۀ نياز به اصول و اولويت
، در ١٩۴۵گويد که بايد سازمان ملل مّتحد را که در سال وی می  ۴۵گويد.

شده و با جھانی بسيار متفاوت ايجاد شده به نحوی که قبالً تصور آن ھم نمی
صراحت و سرعتی که قبالً سابقه نداشته چنان تغيير شکل دھيم که از عھدۀ 

در «خواھد که: نيازھا و شرايط قرن بيست و يکم برآيد.  وی مصّرانه از ما می
   ۴۶.»ساز در تاريخ، ُبلندَپرواز باشيماين لحظۀ سرنوشت

کند ضمن پرداختن به موضوع امنيت جمعی خاطرنشان می ILFگزارش 
ايم حتی کنيم، اما نتوانستهکه با اين که  ھمۀ ما وجود خطر شديدی را احساس می

به يک اّتفاق نظر کلّی در بارۀ اين که چگونه بايد با اين خطر مقابله کنيم، برسيم 
ز اختالف و تضاّد است.  بنا بر اين کنيم ماالمال او ھر کوشش و اقدامی که می

گزارش، امروزه امنيت جمعی بسته به پذيرش اين حقيقت است که خطری که 
داند، در واقع برای بقيه ھم تر میيک منطقه از جھان برای خود از ھمه فوری

اين گزارش ھمچنين نياز به نظارت بھتر و اجرای   ۴٧ھمين قدر فوری است.
خواھد نيروھای ھا مید و به ھمين منظور از دولتدھتر را تشخيص میقوی

استراتژيک ذخيرۀ نظامی ايجاد کنند تا در اختيار سازمان ملل قرار گيرد و 
بتواند به ھنگام نياز وارد ميدان شود.  اين گزارش ھمچنين تشکيل نھادھای 

را  کند و ايجاد نظامیھای ذخيرۀ نظامی را تأييد و تشويق میای با پايگاهمنطقه
اما   ۴٨ھا را ممکن سازد.دھد که ھمکاری سازمان ملل با اين گروهپيشنھاد می

کند.  بايد در اين باره که کی و چگونه جامعۀ بينداشتن سپاه کافی کفايت نمی
تواند برای دفاع از صلح و امنيت جھانی از نيروی نظامی استفاده کند، المللی می

ھا موضوعی بسيار ن موضوع در ميان ملّتاي  ۴٩توافق نظر وجود داشته باشد.
َبراَنگيز بوده و اگر با توافق حل نشود ھمين طور ھم باقی خواھد ماند.  ِاختالف

ای با اصول و خطوط راھنمای الزم را نامهبه ھمين سبب دبير کّل تصويب قطع
گيری در بارۀ دادن فرمان کند تا به ھنگام تصميمبه شورای امنيت توصيه می

خلۀ نظامی يا تفويض اختيار برای استفاده از نيروی نظامی مورد مراجعۀ مدا
  ۵٠شورا قرارگيرد.

مسئوليت جمعی «کند، اصل يکی از اصولی که دبير کّل از آن حمايت می
است.  مسئوليت دفاع  در درجۀ اول و بيش از ھمه به عھدۀ َتک» برای دفاع

سعادت و سالمت  شھروندان  َتک کشورھاست و به معنای دفاع از حقوق بشر و
ُکشی، تصفيۀ نژادی، جنايات جنگی و ھر کشور، به خصوص در مقابل َنسل

توانند يا جنايت بر عليه بشريت می باشد.  ھمين که معلوم شود مقامات ملّی نمی
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خواھند از شھروندان خود در قبال اين فجايع دفاع کنند، اين مسئوليت به نمی
شود که با تمام وسايلی که دراختيار دارد، از جمله می المللی محّولجامعۀ بين

عمليات قاطع و سريع نظامی از سوی شورای امنيت و تحت اختياراتی که در 
منشور سازمان به آن شورا تفويض شده از مردم غيرنظامی دفاع  ٧فصل 

پردازد، ضرورت اصل ديگری که اين گزارش به اختصار به آن می  ۵١کند.
گويد که ما بايد اجرای به طور يکسان و مداوم است.  دبير کّل میاجرای قانون 

نتيجۀ خوردن بیھمالمللی خود را که باعث بهبخواھی و انتخابی قوانين بيندل
دار در واقع اجرای نابرابر اين قوانين به خدشه  ۵٢شود، کاھش دھيم.آرامش می

قوانين ما به درستی و به  شدن اعتبار اين نظام در کّل انجاميده است.  اين که
  تساوی اجرا شوند ، اھميت حياتی دارد.

ھای چندجانبه برای به تفصيل به ضرورت احيای زيرساخت ILFگزارش 
اين   ۵٣پردازد.ای و بيولوژيکی و شيميائی میھای ھستهمقابله با تھديدات سالح

لع سالح ھا در پيشبرد خگزارش ضمن تصديق نقشی که تا به حال اين زيرساخت
کند که اند، تأييد میھا در ميان کشورھا داشتهو جلوگيری از گسترش اين سالح

اين گزارش چند پيشنھاد   ۵۴اند.ھا به سرعت در حال فرسودگیاين زيرساخت
ھائی را که در ريشۀ مشکالت جاری المللی بايد تنشکند.  جامعۀ بينارائه می

د دارد، به خصوص تنش بين خواست ای وجوھای ھستهمربوط به گسترش سالح
ھای ھستهای از يک سو و خواست احتراز از گسترش سالحانرژی ارزان ھسته

المللی انرژی ای از سوی ديگر، را حل کند.  قدرت رسيدگی و کنترل آژانس بين
ھائی پيدا کنند که در قبال دريافت ھا بايد انگيزهاتمی بايد تقويت شود.  دولت

طلبانه از انرژی ھای صلحای از سوخت الزم برای استفادهدهشمقدار تضمين
سازی اورانيوم و جداسازی پلوتونيم خود ھای غنیای، داوطلبانه از ظرفيتھسته

کند که شورای امنيت در ھمۀ چشم پوشی کنند.  اين گزارش ھمچنين توصيه می
بيشتری  ای، شيميائی، و بيولوژيکی اّطالعاتموارد مربوط به خطرات ھسته

ای ھم به اين نشده که میداشته باشد.  اما در ھيچ کجای اين گزارش حتی اشاره
ھائی که ھر کشور مجاز به داشتن آن است را به سطح الزم توان شمارۀ سالح

المللی برای حفظ نظم در داخل مرزھايش و نه بيشتر، محدود ساخت.  جامعۀ بين
 دار حضرت بھاءّهللاٰ فاصله دارد.دامنهھنوز تا رسيدن به اين توصيۀ ساده ولی 

المللی در معاھدات کند که بايد با تشويق مشارکت بينتأييد می ILFگزارش 
چندجانبه به تقويت حاکميت قانون پرداخت.  َبرخالف گزارش ميزگرد، اين 

المللی با صدور حکم در بارۀ گزارش نقش محوری را که دادگاه عدالت بين
دھد و توصيه کند،  تشخيص میرھا در نظام جھانی بازی میاختالفات ميان کشو

کند که کار اين دادگاه تقويت گردد. يک راه اين است که کشورھا درصورتی می
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اند، وادار به تصديق حکميت اجباری اين دادگاه که ھنوز چنين کاری را نکرده
اين ھای مشورتی کند که از توانائیھمچنين توصيه میILF شوند.  گزارش 

رود که تا آنجا پيش نمی ILFاما گزارش   ۵۵دادگاه استفادۀ بيشتری شود.
توصيه کند اجرای حکم اين دادگاه برای ھمۀ کشورھا اجباری باشد يا ھمان 
طور که در پيشنھادھای حضرت بھاءّهللاٰ برای امنيت جمعی آمده، در صورت 

  انی گردد.لزوم تصميمات اين دادگاه از سوی يک نيروی نظامی پشتيب
ھای مربوط به معاھدات دھد که بسياری از ھيئتتشخيص می ILFگزارش 

ھای المللی به واسطۀ کوتاھی تعدادی از کشورھا از تسليم به موقع گزارشبين
بودن موارد اند.  علت اين امر به نوبۀ خود تا حّدی تکراریالزمه لطمه خورده

د که اصولی کلّی برای کنتوصيه می ILFگزارشات بوده است.  گزارش 
ھای مربوط به معاھدات مختلف تسليم کردن گزارشاتی که بايد به ھيئتھماھنگ

  ۵۶پارچه عمل نمايند.شوند، ايجاد شود تا ھمه بتوانند به صورت يک نظام يک
ھای چندوجھی که اختيارات و ھا و آژانسھا، صندوقعالوه بر آن، برنامه

توّجھی با يک ديگر دارند بايد تجديد سازمان وظائف تکراری يا تداخل قابل 
ھائی با مديريت منسجم شوند تا موارد تداخل حذف و بقيه به صورت مجموعه

  ۵٧بندی شوند.گروه
به مسئلۀ اصالحات سازمانی در درون سازمان ملل مّتحد نيز  ILFگزارش 

َگرد ورزد که مجمع عمومی به جای َعقبپردازد و بر اين ضرورت تأکيد میمی
  ۵٨به سوی کلّّيات و کوتاھی در زمينۀ اقدام، روی مسائل عمدۀ روز شور کند.

اين گزارش ھمچنين تأکيد دارد که شورای امنيت فراگيرتر و در نتيجه معتبرتر 
اما اين گزارش تا   ۵٩تر سازد.گردد و نحوۀ عمل خود را کارآمدتر و شفاف

پنج عضو دائمی شورای امنيت رود که خواھان لغو حق وتو از آنجا پيش نمی
  گردد.

  »سند نتيجه«مرور بر ھمايش سران ھزاره و 

و ھمايش جھانی سران که در سپتامبر ILF در فاصلۀ بين انتشار گزارش 
المللی در بارۀ گزارش دبير کّل و برگزار شد، مشاجرۀ جامعۀ بين ٢٠٠۵

تا کجا حاضر است  دار آن و نگرانی در بارۀ اين که اين جامعهپيشنھادھای دامنه
پيش برود، باال گرفت.  بسياری از مسائلی که در مقابل رھبران ما قرارداشت، 

َبرانگيز از کار درآمد و نگرانی از ھر سو فزونی يافت.  بسياری از َبحث
ھای نظرانۀ ملّی را ببينند و يا سازشکشورھا حاضر نبودند فراتر از منافع تنگ
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اجراء دارند.  برعکس، پافشاری نمودند و حاضر الزم را به نفع منفعت جمعی 
دانستند ترک کنند.  ھمين طور نبودند مواضعی را که برای منافع خود حياتی می

آمد که جامعۀ بينشد اين نگرانی به وجود میکه زمان پايان ھمايش نزديک می
نويس نھائی سندی که بتواند مورد تصويب ھمايش المللی نتواند روی  پيش

گيرد، توافق کند.  به ھر حال در دقيقۀ نود يک توافق بسيار رقيق و ضعيف قرار
حقيقت بخشيد که  ILFفراھم شد، توافقی که به اين کلمات دبير کّل در گزارش 

بسياری از اين «گرايش دارد و » نشينی به سوی کلّّياتعقب«مجمع عمومی به 
ً بيان تراک بين نظرات بسيار گر حّد اقلِّ نقطۀ اشبه اصطالح تصميمات صرفا

  ۶٠»مختلف است.
بسيار نااُميد کننده بود.  رھبران جھان نتوانستند از  ۶١نھائی» سند نتيجه«

آفرين استفاده کنند و تصميمات اين فرصت تاريخی برای حل مسائل بحران
مھّمی برای ايجاد يک نظام کارآمد امنيت جمعی اّتخاذ کنند.  آنھا ترجيح دادند 

برانگيزی که دبير کّل، کوفی عنان، مطرح کرده ی از مباحث بحثکه از بسيار
ای و خلع ھای ھستهتر از ھمه مسئلۀ عدم گسترش سالحبود، بپرھيزند.  مھمّ 

ھای زمان ما در تريِن نگرانیسالح بود.  حتی يک کلمه ھم در بارۀ اين حياتی
در ماه می  اين سند نيست.  اين شکست به علّت عدم موّفقّيت کشورھائی که

کردند، حاّدتر ای را مرور میھای ھستهھمان سال معاھدۀ عدم گسترش سالح
بود.  اين کشورھا نتوانستند روی ھيچ مسئلۀ مھّمی به توافق برسند.  غفلت 

ھائی ھمايش سران ھزاره نشان از افليج کنونی رھبران جھان در مقابل نگرانی
ھای مربوط به گسترش سالحگرانیدارد که گستردگی آنھا مسلّم است، يعنی ن

ھا به دست کسانی بيفتند که با ھای کشتار جمعی و نگرانی از اين که اين سالح
کنندگان نتوانستند وجدانی از آنھا برای نابودی ھمگان استفاده کنند.  مذاکرهبی

روی چندين موضوع مھّم و حياتی ديگر ھم به توافق برسند.  از جمله نتوانستند 
تعريف روشن از تروريسم به توافق برسند، تعريفی که اين اصل  روی يک

اخالقی را نشان بدھد که در قرن بيست و يکم کشتن افراد غيرنظامی به ھر دليل 
توانست  پيام روشنی به سياسی يا غير آن غيرقابل قبول است.  چنين تعريفی می

روی معيار استفادۀ کنندگان نتوانستند جوامع سراسر دنيا بفرستد.  اين مذاکره
مشروع از نيروی نظامی به توافق برسند.  آنھا نتوانستند روی گسترش شورای 

به » سند نتيجه«امنيت نيز به توافق برسند تا فراگيرتر شود.  پاسخ دبير کّل به 
خصوص نسبت به ناتوانی آن در پرداختن به مسائل مربوط به عدم گسترش و 

  ۶٢».يک رسوائی واقعی استاين «خلع سالح خيلی ساده بود: 
ترين توافقی که در ھمايش سران ھزاره حاصل شد مربوط به شايد مھمّ 

ھای مسئوليت مشترک جامعۀ جھانی در مقابل مداخله و دفاع از جمعيت
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ُکشی، تصفيۀ نژادی، جنايات جنگی و جنايت بر ای بود که با َنسلغيرنظامی
کردند که وقتی حکومت ملّی، که  عليه بشريت رو به رو ھستند.  سران موافقت
رود، به وضوح در اين امر کوتاھی خّط مقّدم دفاع از مردم خود به شمار می

کرد، به طور جمعی مداخله و در صورت لزوم از نيروی نظامی استفاده کنند.  
پذيرش اصل مسئوليت دفاع به معنای آن است که اين رھبران ھمچنين اين 

نامحدود و بی قيد و شرط نيست و اين که حاکميت  واقعيت را که حاکميت ملّی
اند.  توافق ھائی را نيز به ھمراه دارد، پذيرفتهملّی نه تنھا حقوق، بلکه مسئوليت

مھّم ديگر اين بود که نيروھای ذخيرۀ موجود، ھم نظامی و ھم غيرنظامی، را 
  تر ارسال کنند.برای عمليات پاسداری از صلح و برقرارسازی صلح سريع

رھبران جھان ھمچنين موافقت کردند که يک شورای جديد حقوق بشر برای 
و نيز يک کميسيون برقراری  ۶٣اعتبار شدۀ حقوق بشرگزينی کميسيون بیجای

  ھا بپردازد، ايجاد کنند.صلح که به نيازھای بعد از جنگ ملّت
 جھشی در ٢٠٠۵با وجود اين که بسياری اميد داشتند ھمايش سران سپتامبر 

المللی ايجاد کند و دنيا را به مسيری رھنمون دارد که صلح و امنيت روابط بين
اين سياره را تضمين کند، اما رھبران ما اجازه دادند که اين فرصت از دست 

دادند و طرح دبير کّل را برود.  آنھا ضرورت تغييرات اساسی را تشخيص می
رادۀ سياسی را برای پذيرش برای عمل در دست داشتند.  اما در تحليل نھائی ا

تغييرات الزم نداشتند.  يکی از علل شکست اين ھمايش ناتوانی تعدادی از 
رھبران جھان برای شرکت در مباحث حياتی و تأثيرگزاری بر آنھا بود.  با 

کنند، ما نبايد دست برداريم، وجود يأسی که بسياری از اين شکست  احساس می
ای نداريم جز اين که پيش برويم.  بايد م.  چارهتوانيم چنين کنيدر واقع نمی

رھبران خود را تشويق کنيم که بيشتر در مباحث مھّم روز شرکت جويند و 
تری را برای نسل حاضر و نسلھرچه در توان دارند انجام دھند تا دنيای امن

ھای بعدی تضمين نمايند.  تاريخ به ما آموخته است که اگر يک روال جھانی که 
ل توّجه به صلح و امنيت اين سياره باشد، نداشته باشيم، بايد آن را مھّيا مسئو

آموختيم، ھنگامی که مجمع ملل مّتفق، که  ١٩٣٠داريم.  ما اين را در دھۀ 
ای وظيفۀ حفظ صلح دنيا را بر عھده داشت، از ھم فرو پاشيد. در آن زمان چاره

گزينی ملل مّتحد برای جایجز اين نداشتيم که نھاد جديدی را به شکل سازمان 
آن ايجاد کنيم.  شايستۀ ما نيست  که به جای آن که با شجاعت به اصالحات الزم 

شدن جھان بپردازيم، منتظر سقوط کامل ديگری بشويم تا ما را مجبور برای امن
  به اقدام کند.
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 تعيين نھائی مرزھا

کره، ھای قرن بيستم، ازجمله دو جنگ جھانی، جنگ بزرگترين جنگ
جنگ ويتنام و اولين جنگ خليج، شواھد روشنی از اين واقعيت ھستند که اگر 

توانند کّل مناطق و حتی کشورھای دوردست اختالفات مرزی برطرف نشوند می
را در جنگ و اختالف درگير سازند.  بنا بر اين شکی نيست که اين موضوع 

ا به حال برای حل ھائی که تحائز بيشترين اھّمّيت است.  متأسفانه تالش
مشکالت مرزی صورت گرفته نامنظم بوده و با اين که گاھی به موفّقيت 

نخورده باقی گذاشته است.  در نتيجه برای انجاميده، تنۀ اصلی مشکل را دست
الملل مقّررات  مشّخصی را برای تعيين حاکميت مثال در حالی که قانون بين

توان گفت در قلمرو و خاکی که میارضی يا به عبارت ديگر تعيين مقدار آب 
يک حکومت خاّص است، وضع کرده، اما اختالفات مرزی ھمچنان بروز می

  کنند.
يکی از مشکالتی که در مقابل ما قراردارد، مشکل تاريخی ناشی از اين 

ھای خارجی، چه قدرتواقعيت است که بسياری از مناطق جھان از سوی قدرت
ھای روسيه و عثمانی اشغال شده امپراتوری ھای استعماری غرب و چه مثالً 
ھا سقوط کردند، جنگ سرد اين ساختارھای بودند.  ھمين که اين امپراتوری

سياسی را به ھمان شکلی که در پايان جنگ جھانی دوم بودند، تثبيت کرد.  در 
کرد، اما به طول جنگ سرد، موازنۀ قدرت به نفع  حفظ وضع موجود عمل می

گ سرد پايان گرفت، آتش ھمۀ اختالفات قومی و مذھبی که محض اين که جن
ور گرديد.  اقوام ناراضی کوشيدند تا از حکومتزير خاکستر نھفته بود، شعله

کنند به خودمختاری برسند.  ھای خود جدا شوند و درقلمروھائی که ايجاد می
بعد «نظريۀ  ای را به نامالملل برای مقابله با اين گونه مشکالت نظريهقانون بين
ھای جديد را، به ايجادکرد، به اين اميد که استقالل و ثبات دولت 7»از اشغال

خصوص بعد از رھائی از استعمار، حفظ کند.  اين نظريه مستلزم آن است که 
  ۶۴اند، محترم شمرده شوند.مرزھائی که در زمان کسب استقالل وجود داشته

ت مرزی متعّددی پديدارگشتند.  علت اما با وجود اين نظريه، ھمچنان اختالفا
ھای مستقلی که بعد از استعمار ظاھر شدند عمدۀ اين اختالفات آن بود که ملّت

نقشی در نحوۀ تعيين مرزھايشان نداشتند و به کلّی حاضر نبودند نظام مرزبندی 
ھای استعماری را که از بند و زنجيرشان رھا شده بودند، بپذيرند.  عالوه قدرت

الملل در اغلب با اصل ديگری از قانون بين» بعد از اشغال« نظريۀ بر آن 
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ای از اختالفات مرزی که بعد نمونه  ۶۵ھا.تضاد است، اصل خودُمختاری ملّت
شود، مسئلۀ سومالی از استقالل ايجاد شده و مربوط به اصل خودمختاری می

آن ساکن ھستند،  ھائی از اتيوپی و کنيا را که قبائل سوماليائی دراست که بخش
   ۶۶داند.از آن خود می

شوند، ھيچ تالش ساز میبا وجود اين که اختالفات مرزی مرّتب مشکل
المللی در جھت حل مؤّثر اين مسئله صورت ای از سوی جامعۀ بينيافتهسازمان

المللی برای شناسائی به موقع مواردی که در آنھا نگرفته است.  ھيچ نظام بين
ی به حّد انفجار رسيده، وجود ندارد. مجموعه قوانين منسجم و چنين اختالفات

ای که بتوان آن را از روی قاعده  برای حل چنين اختالفاتی به کار عادالنه
المللی که اختيار اّتخاذ چنين تصميماتی را داشته باشد، وجود گرفت يا ھيئت بين

يز منفعالنه بوده است، ايم نندارد.  رويکردی که نسبت به اين مسئله اّتخاذ کرده
و نه فعاالنه.  روند معمول ما اين است که منتظر شويم تا يک اختالف مرزی 

آيد: يا طرفين درگير بروز کند، که در اين صورت معموالً دو حالت پيش می
دھند و منتظر حکم آن، المللی ارجاع میداوطلبانه مورد را به دادگاه عدالت بين

مانند؛ يا اختالف رو به ا اجراء ھم نکنند، باقی میکه بعداً ممکن است آن ر
المللی را شود و جامعۀ بينگذارد و منجر به خشونت و درگيری میوخامت می
  ۶٧سازد که مداخله و اقدام کند.وادار می

سپارند و ذاتاً رضايتھر دو رويکرد بسياری از امور را به قضا و َقَدر می
يقۀ مؤّثر، کارآمد و منّظم برای حل مشکالت بخش نيستند، زيرا متضّمن يک طر

که  به نحوی عادالنه و به موقع عمل کند، نيستند.  اولين اين رويکردھا 
خطرناک است، زيرا مّتکی به ُحسن نيَّت طرفين درگير است، که با توّجه به 

توان روی آن حساب ھائی است، نمیطلبی که خصيصۀ چنين موقعيتمنفعت
مستلزم آن است که طرفين درگير در يک اختالف مرزی دو  کرد.  اين رويکرد

المللی شوند، کار انجام بدھند.  اول اين که حاضر باشند تسليم حکم دادگاه بين
زيرا در شرايط فعلی، اين دادگاه حکميت اجباری روی ھمۀ کشورھا و در 

توافق رابطه با ھمۀ اختالفات ندارد.  اين تسليم داوطلبانه معموالً يا از يک 
شدن شود، حاصل شده است، يا از تسليمناميده می» مصالحه«مخصوص که 

قبلی طرفين به حکميت اجباری اين دادگاه.  دوم، با توّجه به اين که اين دادگاه 
برای اجرای احکامش ھيچ روالی را در اختيار ندارد، بايد حاضر باشند ھر 

 د.تصميمی که اين دادگاه گرفت به مورد اجرا بگذارن
اين رويکرد چندين بار با موفقيت رو به رو شده است  اما، فقط به اين علّت 

اند که ھر دو گام الزم را بردارند.  يک نمونه، مورد که طرفين حاضر بوده
توافق کردند که برای  ١٩٩١بحرين و قطر است که ھر دو سرانجام در سال 
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اين   ۶٨دالت رجوع کنند.المللی عحل اختالفات مرزی قديمی خود به دادگاه بين
به  ١٩٨۶المللی را در سال اختالفات آن قدر پيچيده بود که اين منطقۀ حساس بين

اين  ٢٠٠١المللی در ماه مارس سال آستانۀ جنگ کشانده بود.  دادگاه بين
الطجراده را به بحرين و جزيرۀ اختالفات را حل کرد. جزاير ھوار و جزيرۀ قی

ت الجبال را به قطر اعطاء کرد.  اين دادگاه ھمچنين جنان و ارتفاع جزری فش
به تقاضای طرفين يک مرز َآبی را نيز تعيين نمود.  ھر دو کشور تقريباً 
بالفاصله اين حکم را تحسين کردند، با آن که برخی از دعاوی دو طرف را که 

کرد.  احساس آسودگی دانستند رّد میھا بود آنھا را غير قابل سازش میمّدت
محسوسی در ھر دو طرف ايجاد شد، زيرا دادگاه موفق شده بود که گرۀ کوری 

ھا کانون اصلی مشاجرۀ بين اين دو ھمسايۀ خليج بود، باز کند.  را که مّدت
دھد که حتی اختالفات طوالنی را ھم می واکنش طرفين به اين مورد نشان می

ول، که در اين شود کنار گذاشت، به شرطی که از سوی يک ميانجی مورد قب
المللی عدالت بود، حل شوند.  نمونۀ ديگر مربوط به اختالف بين  مورد دادگاه بين

و  8بلژيک و ھلند بر سر قطعات مرزی اطراف دھستان بلژيکی بائرل دوک
اين دو کشور حل اين اختالف را با   ۶٩شود.می 9دھستان ھلندی بائرل ناسو

لمللی سپردند و از آن خواستند تعيين کند انامۀ مخصوص به دادگاه بينيک توافق
حاکميت با کدام کشور است.  دادگاه حکم داد که قطعات مورد اختالف به بلژيک 

  تعلق دارد و طرفين تصميم دادگاه را پذيرفتند.
حاکی از  10»پريا وی ھير«اختالف بين کامبوج و تايلند بر سر معبد 

سازی حکم دادگاه حتی در مواردی است که طرفين به طور نيروی متقاعد
کرد که تايلند به حّق حاکميت کامبوج اّدعا می  ٧٠رسمی و قانونی آن را نپذيرند.

که مھراب » پريا وی ھير«ھای معبد ھای اطراف خرابهاين کشور بر سرزمين
شناسی است، ھای باستانجذابيتھای قابل توّجه ھنری و ای با ارزشو مقبره

تجاوز کرده است.  دادگاه به نفع کامبوجی رأی داد.  تايلند ظاھراً با رأی دادگاه 
اما با وجود اين که   ٧١که ھنوز ھم ترديد مبھمی در بارۀ آن دارد، مخالفت کرد.

 تايلند رسماً با اين حکم مخالفت کرد، از آن موقع تا به حال عمالً از حکم دادگاه
پيروی کرده و ديگر از سوی ھيچ کدام از طرفين دعوائی در بارۀ اين معبد 

 مطرح نگشته است.
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ای از اختالفات بين کامرون و نيجريه بر سر مرزھای زمينی و آبی نمونه
وقتی کامرون مسئلۀ حاکميت  ١٩٩۴حل يک اختالف دشوارتر است.  درسال 

 ٧٢ی نفت است، مطرح نمود،را که دارای ذخائر غن 11»باکاسی«جزيرۀ بر شبه
المللی برای اولين بار حل اين دعوا را به عھده گرفت.  از آنجا که ھر دادگاه بين

قانون دادگاه (که  ٣۶)٢دو طرف حکميت اجباری اين دادگاه را تحت مادۀ (
شود) پذيرفته بودند، دادگاه تصميم گرفت که نيز ناميده می» عبارت اختياری«

، قبل از اين که دادگاه بتواند ١٩٩۶اوت دارد.  در سال در اين مورد حّق قض
ھای مسلحانه بين اين دو کشور روی داد و منجر به اشغال عمل کند، درگيری

از سوی نيجريه گرديد.  به دنبال آن، کامرون » چاد«جزيره و درياچۀ اين شبه
شکی تقاضای خود را از دادگاه با اين درخواست وسعت بخشيد که دادگاه مرز خ

تا دريا و امتداد مرز آبی را تا اقيانوس تعيين » چاد«بين دو کشور را از درياچۀ 
ھائی که در نتيجۀ اشغال کند.  کامرون ھمچنين از نيجريه به علّت آسيب

متحّمل شده بود، تقاضای خسارت کرد.  دادگاه » چاد«و درياچۀ » باکاسی«
قرار کردن مرزھائی که صادر نمود.  اما بر ٢٠٠٢حکم خود را اکتبر سال 

با وجود  ٢٠٠۶ساز از کار درآمد.  تا ماه می سال دادگاه تعيين کرده بود مشکل
ھا و روستاھا بين نيجريه و گزاری شده بود و سرزميناين که بيشتر مرز عالمت

در دست » باکاسی«جزيرۀ کامرون دست به دست شده بودند، اما ھنوز شبه
ھای نشده مانده بود.  پس از پادرميانیلی حلنيجريه باقی بود و دعوای اص

بسيار دبير کّل سازمان ملل مّتحد در آن زمان، آقای کوفی عنان، رئيس جمھور 
باالخره طی مالقاتی با ھمتای کامرونی خود  12نيجريه، اولوزگان اوباسانجو

در ژنو صورت گرفت، متعّھد شد که  ٢٠٠۶که در ماه می سال  13پاول بيا
نشينی بيرون بکشد.  عقب» باکاسی«جزيرۀ نفتی زانش را از شبهنيجريه سربا

آغاز شد.  اين عقب نشينی با  ٢٠٠۶سربازان نيجريه در اول آگست سال 
آگست دنبال  ١۴جزيره طی مراسمی در واگذاری رسمی بخش شمالی شبه

گرديد.  طرفين توافق کردند که بقيۀ شبه جزيره تا دو سال ديگر و تا پايان سال 
تحت حکومت غيرنظامی نيجريه باقی بماند.  در اين مّدت ساکنان شبه ٢٠٠٨

جزبره فرصت خواھند داشت تا بين ماندن و به شھروندی کامرون درآمدن، و 
 ٧٣استقرار مجّدد در نيجريه، يکی را انتخاب کنند.
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آ «نمونۀ باز ھم دشوارتر جنگ مسلحانۀ بين ليبی و چاد بر سر نوار 
در   ٧۴دانند.ھا آن را منبع اورانيوم میچاد بود که گزارشدر شمال  14»اوزو
کردن اين باريکۀ خاک آغاز کرد.  ليبی جنگ و ستيز را با ضميمه ١٩٧٣سال 

چاد و ليبی عاقبت به کمک سازمان اتحاديۀ آفريقا متقاعد شدند که دعوای خود 
ختالف را با را تسليم دادگاه نمايند.  دادگاه مرزھای قلمروھای پھناور مورد ا

صدور حکمی به نفع چاد تعيين نمود.  طرفين اين حکم را پذيرفتند، زيرا اين 
 ١٩۵۵که در سال » معاھدۀ دوستی و ُحسن َھمجواری«داد که حکم نشان می

بين دو کشور امضاء شده بود ھيچ مرزی را مبھم باقی نگذاشته و سوابق معاھده 
اند.  سربازان تحت نظارت يين شدهدانسته که مرزھا تعنشان داد که ليبی می
نشينی کردند و از آن موقع تا به حال صلح بر اين مرزھا شورای امنيت عقب

  حاکم بوده است. 
در تمام موارد باال طرفين داوطلبانه توافق کردند که حل دعوای خود را به 
 دادگاه بسپارند و حاضر شدند که حکم دادگاه را بپذيرند.  اما خيلی از اوقات

کشورھا حاضر نيستند حکميت دادگاه را بپذيرند يا حکم آن را اجراء کنند.  
ھا بر سر مرز آبی بين دو کشور برای مثال استراليا و تيمور شرقی مّدت

ای بود که اختالف داشتتند.  ريشۀ اين اختالف در ذخاير نفت و گاز قابل مالحظه
شرقی پيشنھاد کرد که دادگاه  در زير دريای تيمور قرار دارد.  با اين که تيمور

در   ٧۵در بارۀ اين اختالف تصميم بگيرد، اما استراليا حاضر به اين کار نشد.
واقع در ماه مارس، يعنی دو ماه قبل از آن که تيمور شرقی از اندونزی مستقّل 

نامۀ کامل قبلی خود را در مورد پذيرش حکميت اجباری شود، استراليا توافق
گزين آن ساخت.  ازجمله و يک اظھارنامۀ محدودتر را جایدادگاه پس گرفت 

موارد اظھارنامۀ جديد مواردی  بود که دعواھای مربوط به تعيين مرز آبی يا 
دعواھای مربوط به استخراج يک منطقۀ مورد اختالف و يا مّتصل به يک 

 ساخت.  اظھارنامۀ جديد چنينمنطقۀ مورد اختالف را از اين توافق مستثنٰی می
کرد که اين نوع مسائل با مذاکره بھتر از حکميت يک دادگاه  يا استدالل می

اين دو کشور توافق کردند  ٢٠٠۶در ژانويه سال   ٧۶شود.ھيئت داوری حل می
سال  ۵٠که مسئلۀ تعيين  يک مرز آبی دائمی را که مورد اختالف است به مدت 

گريتر سان«از حوزۀ عقب بيندازند و منافع حاصله از استخراج گاز و نفت 
را به طور مساوی بين خود تقسيم کنند.  اين يک نمونۀ روشن از  15»رايز
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مواردی است که در آن طرفين دعوای خود را به دادگاه تسليم نکردند، بلکه 
  کوشيدند اختالف خود را با توافق بين خودشان حل کنند.
حاکميت  ھاست بر سربه ھمين نحو، جمھوری خلق چين و ژاپن ھم مّدت

در دريای چين شرقی اختالف دارند.  عالوه  16برخی جزاير (جزاير سنکاکو)
بر آن، اين دو کشور بر سر اين که مرز آبی بين آنھا کجا قرار دارد نيز به 

فاصلۀ بين جزاير  گويد که خّط وسط يا ھماند.  ژاپن میتوافق نرسيده
آن در شرق چين و سرزمين اصلی چين مرز منطقۀ انحصاری  17»ريوکيو«

اصرار دارد که کفۀ قاره بايد مبنای تعيين اين  18جينگاست.  ازسوی ديگر، ِبی
مرز باشد.  آنچه مھّم است ذخاير نفت و گازی است که در منطقۀ مورد اختالف 

برداری از آن را به دست آورد.  تا خواھد حّق بھرهنھفته است و ھر طرف می
ای نرسيده است.  با اين حال، اين دو نتيجه به حال گفتگوھای بين دو کشور به

اند و نه به داوری المللی ارجاع دادهکشور اختالفات خود را نه به دادگاه بين
  نامۀ دريائی قانون سازمان ملل.تحت شروط پيمان

المللی عدالت تکيه وقتی طرفين يک اختالف مرزی نخواھند به دادگاه بين
د تا به جنگ و خشونت آشکار بيانجامد.  در اين گيرکنند، اختالف اغلب باال می

المللی ممکن است تصميم بگيرد که برای بھبود اوضاع وارد عمل جا جامعۀ بين
شدن خود به خود مسئله  کنار بايستد.  اختالف مرزی شود يا اين که به اميد حل

ی المللای از مواردی است که در آن جامعۀ بينقديمی بين عراق و کويت نمونه
مّدتھا کنار ايستاد، اما عاقبت مجبور شد که وارد عمل شود.  اين اختالف ريشه 
در دوران پس از جنگ جھانی اّول دارد که در آن انگلستان کويت و عراق را 

 ١٩۶٠به صورت دو اميرنشين جداگانه از يکديگر جدا کرد.  در واقع در دھۀ 
اق، به کويت سپاه فرستاد.  شدن کويت به عربريتانيا برای جلوگيری از ضميمه

شناخت، در آگست سال اما عراق، که  ھنوز حاکميت کويت را به رسميت نمی
به نحوی غيرقانونی به کويت حمله کرد تا آن را ضميمۀ خود سازد.  در  ١٩٩٠

مقابل اين تجاوز آشکار عراق، جامعۀ بين المللی سرانجام تصميم به واکنش 
کشور، تحت رھبری اياالت مّتحده و با استفاده  ٢٨گرفت.  نيروھای ائتالفی از 

از اختياراتی که سازمان ملل به آنھا داده بود، وارد ميدان شدند تا عراق را از 
کويت بيرون برانند.  پس از آن شورای امنيت، که چندين سال دير وارد عمل 

ن را ايجاد کرد تا با تعيي» کميسيون تعيين مرز بين عراق و کويت«شده بود، 
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اين کميسيون شامل يک   ٧٧مرز بين آن دو کشور اختالف آنھا را حل نمايد.
شد.  با طرف مینماينده از عراق، يک نماينده از کويت و سه کارشناس بی

از شرکت بيشتر در اين کميسيون خودداری  ١٩٩٢وجود اين که عراق در سال 
طول ھمان خطوطی  کرد، اما کميسيون کار خود را به پايان رساند و مرز را در

روی آن  ١٩۶٣و دو باره درسال  ١٩٣٢تعيين نمود که عراق و کويت درسال 
توافق کرده بودند.  سپس شورای امنيت از عراق و کويت خواست که اين مرز 

سرانجام تحت  ١٩٩۴را محترم بشمارند و از آن تجاوز ننمايند.  در نوامبر سال 
اوم شورای امنيت، عراق دبير کّل ھای بين المللی و نظارت مدفشار تحريم

سازمان ملل مّتحد را از اين که تصميم کميسيون را پذيرفته است، باخبر ساخت 
المللی را به رسميت و تماميت ارضی و حّق حاکميت کويت و مرزھای بين

  ٧٨شناخت.
المللی بيشتر يک استثناست تا آميز از سوی جامعۀ بيناما مداخلۀ موّفقّيت

المللی ترجيح داده است که کنار بايستد و در بيشتر موارد جامعۀ بينيک قاعده.  
توان ديد و شود.  اين رويکرد را در بسياری از نقاط جھان میببيند که چه می

شود.  برای ترين اختالفات مرزی زمان ما ھم میشدهشامل برخی از شناخته
ھای جوالن در بلندی توان از مسئلۀ مرز مناسب بين اسرائيل و سوريهنمونه می

و ھمچنين مسئلۀ اسرائيلی/فلسطينی بر سر سرزمين مورد اختالف در ساحل 
المللی طی چند ھرچند اعضای جامعۀ بين غربی رود اردن و نوار غزه نام برد.
اند، اما اين مداخالت منجر به رسيدن به دھه برای حل اين مشکالت آمده و رفته

است.  اختالف بين ھند و پاکستان بر سر کشمير  آميز نشدهيک راه حل موّفقّيت
المللی از اين ھم کمتر در آن دخالت کرده و ھم نمونۀ ديگری است که جامعۀ بين

  به اين رضايت داده که طرفين را رھا کند تا خودشان راه حلی را پيدا کنند.
تر الزم است تا اين اقدامات را ھدف بديھی است که رويکردی مبتکرانه

آفرين، طلب مشارکت از ھمۀ طرفھد: شناسائی زودِھنگام بالقوه بحرانقرارد
ای از اصول و قوانين مورد توافق عموم که با توافق ھای درگير، ايجاد مجموعه

المللی در مورد ھمۀ اختالفات مرزی به کار گرفته شود و قبلی جامعۀ بين
ل يا دادگاه جھانی با المللی مانند شورای امنيت سازمان ملانتصاب يک ھيئت بين

کارگيری اصول و قوانين مربوطه.  دست آخر بايد يک روال اجرائی اختيار به
ھای درگير را از تصميم نھائی ھر ھيئت بينوجود داشته باشد تا اطاعت طرف

دار حل اين اختالفات است، تضمين کند.  طرح حضرت ای که عھدهالمللی
اين کتاب  ٣ينی برای عمل است که در بخش ھائی عبخش توصيهبھاءّهللاٰ الھام

  بيشتر مورد بحث قرار خواھند گرفت.
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  خودالمللی تعيين اصولی برای ادارۀ روابط بين

اخيراً برخی از متفکرين دقيق، به خصوص در حوزۀ امنيت جمعی، شروع 
ھای مؤّثر برای اند که برای پيد اکردن راه حلبه درک اين واقعيت کرده

ھای کشتار جمعی، تروريسم و ُکشی، انباشتن سالحنظير َنسل مشکالت خاّصی
مانند آن بايد کار را با تعيين اصول اوليه و توافق بر سر آنھا شروع کنيم.  

وزير امور خارجه و رئيس جمھور سابق استراليا و مدير کّل  19گارث ايوانز،
اختصار چنين المللی بحران، که مقّر آن در بروکسل است، ھمين را به گروه بين

َگرد به سوی اصول اوليه، توافق روی آنھا و ھيچ چيز جای َعقب«گويد: می
متأسفانه ھيچ «کند که وی اضافه می  ٧٩»گيرد.سپس به کارگيری آنھا را نمی

ھای المللی، روالای، و چه درسطح بينکدام از اين کارھا، چه درسطح منطقه
وی، ھم به عنوان يک وزير کابينه در ای که تجربه»  دولتی متداولی نيستند.

ھای استراليا در بيش از يک دھه داشته است، و ھم به عنوان عضو کميسيون
المللی و ميزگردھای سطح باال، باعث شده که مشاھدات دست اّولی برجستۀ بين

المللی، ھا، ھم در سطح ملّی و ھم در سطح بيناز کارکردھای درونی دولت
ر اين برای اظھار نظر فوق موقعّيت مناسبی دارد.  اما وی داشته باشد.  بنا ب

  تنھا نيست. 
اند.  از جمله دبير کّل سابق سازمان ملل، ديگران ھم به نتايج مشابھی رسيده

ھا و اصولی بر اساس اولويت«المللی کوفی عنان، که گفت الزم است جامعۀ بين
در بنياد کارنگی  وابستۀ ارشد20 رابرت کاگان،  ٨٠ھمکاری کند.» مشترک

سی و کارشناس سياست خارجی و امنيت المللی در واشنگتن دیبرای صلح بين
ملّی اياالت مّتحده به نتيجۀ مشابھی رسيده است.  وی در سخنانی که در نوامبر 

در ملبورن ايراد کرد، گفت که اختالفات بين اروپا و اياالت مّتحده  ٢٠٠۴سال 
فقط در بارۀ سياست نبود، در بارۀ اصول «د، که بر سر مسئلۀ عراق آشکار ش

ھائی که قبل، بعد، و وی خاطرنشان ساخت که نظرخواھی  ٨١».اوليه ھم بود
در عراق  ٢٠٠٣در طول مداخلۀ نظامی اياالت مّتحده در ماه مارس سال 

درصد  ۵٠درصد آمريکائيان و کمتر از  ٨٠صورت گرفت نشان داد که حدود 
تواند عدالت را به ھمراه بياورد.  دند که گاھی جنگ میاز اروپائيان معتقد بو

عالوه بر آن، اروپائيان تنفّر شديدی از قدرت نظامی، سياست قدرت، و حتی 
ھا در ھا و اروپائیالمللی داشتند. آمريکائینظريۀ موازنۀ قدرت در روابط بين

                                                 
19 Gareth Evans 
20 Robert Kagan  
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اقدام  بين الملل و اين مسئلۀ کليدی که چه چيزیبارۀ نقش نھادھا و قانون بين
کاگان گفت   ٨٢سازد، نيز با يکديگر اختالف نظر داشتند.المللی را مشروع می

در غرب انجاميده که با توّجه به » شکاف فلسفی«که اين اختالف نظرھا به يک 
   ٨٣تواند عواقب وخيمی داشته باشد.گسترش خطرات و تھديدات جديد می

ای که تعيين اصول اّوليه خوشبختانه در نتيجۀ اين درک تازه از ضرورت
ً شاھد مباحثات بيشتری بتوانند ما را به راه حل ھای مؤّثری ھدايت کنند، تدريجا

کوشند اين اصول را تعيين در ميان رھبران فکری و رھبران سياسی که می
انجامد که دبير کنند، ھستيم.  يک نمونه از بحث جدی و قوی که به چيزی می

و قابل  ٨۴»ھنجار در حال بروز«حد آن را  يک کّل سابق سازمان ملل متّ 
نامد، بحث در بارۀ مسئوليت جمعی در قبال دفاع از مردم تشخيص می

ُکشی، تصفيۀ نژادی، جنايات جنگی و جنايات غيرنظامی در مقابل خطرات َنسل
المللی در بارۀ مداخله بر عليه بشريت است.  اين بحث که به ابتکار کميسيون بين

ھا و تغيير ملّی آغازشد، توّسط ميزگرد عالی در بارۀ تھديدھا، چالش و حاکميت
ادامه يافت.  اين اصل با گذشت زمان از پشتيبانی بيشتری در ميان رھبران 

المللی برخوردار گرديد.  دبير کّل سابق سازمان ملل  بر اساس آنچه جامعۀ بين
اين اصل با   ٨۵ست.خود بيان کرده يکی از اين رھبران  ا ILFکه در گزارش 

آنچه که در آثار بھائی روی آن تأکيد گرديده، تطابق دارد.  اصول مشابه ديگری 
شوند که اميد ھائی مانند خود اين کتاب ظاھر مینيز تدريجاً در مباحثات و نوشته

  است با گذشت زمان توافق نظر استواری بر اساس آنھا ايجاد شود.

  اصل جنگ موجه

اصل قديمی و آشنا که اخيراً دو باره به شکل مداخالت  نمونۀ بارزی از يک
تواند موّجه باشد، اگر دليلی نظامی سازمان ملل احياء شده اين است که جنگ می

گيرد و نحوۀ جنگ شرايط خاّصی را رعايت که جنگ برای آن صورت می
ارتباط نزديکی با سنت فلسفی مسيحی دارد » جنگ موجه«کرده باشد.  اصل 

دھند.  برای اين که جنگی موّجه باشد آگوستين نسبت میآن را به َسنت که برخی
بايد به عنوان آخرين راه و از سوی مرجع مشروع و به نّيت  برقرار ساختن 
مجّدد يک صلح پايدار مورد استفاده قرار گيرد و بايد احتمال قابل قبولی برای 

ثمر پرھيز شود و نت بیپيروزی داشته باشد تا از ُکشت و کشتار و آسيب و خشو
کند بايد با آسيبی که برای آن جبران آن به کار رفته تناسب خشونتی که بروزمی
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داشته باشد.  در چنين جنگی بايد نھايت کوشش مبذول شود تا از کشتار 
  غيرنظاميان جلوگيری گردد.

فرمايند جنگ موّجه نتيجۀ منطقی اين اصل حضرت بھاءّهللاٰ است که می
در خدمت عدل قرار گيرد و جنگی که به يک ھدف درست صورت  زور بايد
تواند مبنای نيرومندی برای صلح باشد.  ميزان توافق نظر در بارۀ گيرد، می

جنگ موّجه در گزارشی که از سوی ھمايش اقتصادی در بارۀ امنيت و مسائل 
در  ٢٠٠٣جغرافيائی سياسی تھيه شده، آمده است.  ھمايش اقتصادی ژانويه سال 

گويد کسانی که در ديوس برگزار شد.  گزارشی که اين ھمايش تھيه کرد می
ً اصل جنگ موّجه را قبول داشتند.جلسات ھمايش شرکت می   ٨۶کردند عموما

ھائی که در بوسنيا و کورزو صورت کنندگان توافق نظر داشتند که جنگشرکت
برای مجازات طالبان  گرفته و ھمچنين جنگ اياالت مّتحده بر عليه افغانستان که

ھای القاعده صورت گرفت، موّجه و مشروع تلّقی دادن به تروريستبه جرم پناه
تواند، اگر خطر به آنھا ھمچنين تصديق کردند که ھر کشوری می  ٨٧شوند.می

اندازۀ کافی واقعی باشد، جنگی را برای دفاع از خود و برای جلوگيری از حمله 
حتی حاضر بودند تصديق کنند که اقدام نظامی کنندگان آغاز کند.  شرکت
تواند الوقوع نيست نيز میگيرانه بر عليه تھديدی که قريببازدارنده يا پيش

کردن چنين مشروع باشد، به شرطی که شواھد فراوان و محکمی برای موّجه
رسد چنين به نظر می  ٨٨ای موجود باشد و مراحل قانونی طی شده باشد.حمله

د اين که بسياری از ما در غرب در مورد استفاده از نيروی نظامی که با وجو
شويم، اما در حال بازآموزی اين واقعيت دچار يک احساس ناراحتی غريزی می
  ٨٩تواند يک عنصر مترّقی باشد.ھستيم که جنگ در بعضی شرايط می

  اصل مسئوليت دفاع

مسئوليت «شدۀ بيانتازگیيکی از نتايج منطقی اصل جنگ موّجه، اصل به
المللی در بارۀ مداخله و حاکميت است که از کار ابتکاری کميسيون بين» دفاع
حاصل گرديد.   ٩٠شد،که از سوی دولت کانادا حمايت مالی می (ICSS)21ملّی 

به دبير کّل سازمان ملل ارائه  ٢٠٠١گزارش اين کميسيون که در دسامبر سال 
مسئول دفاع از کسانی است که از آسيبالمللی شد، تأکيد داشت که جامعۀ بين

جمعی و فجايع آشکار حقوق ھای دستهھای جدی و غير قابل جبرانی نظير مرگ

                                                 
21 International Commission on Intervention and State Sovereignty 
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برند و نياز ُمبَرمی به دفاع دارند.  اين گزارش چنين استدالل میبشر رنج می
المللی در حال ظھور يا يک اصل يک ھنجار بين«کند که اين مسئوليت دفاع 

که قابليت آن را دارد که با » ھاستبرای جامعۀ جھانی حکومت راھنمای رفتار
ھا تقويت و تحکيم شود، به يک قانون گذشت زمان، چنانچه با اجرای دولت

  ٩١المللی بدل گردد.عرفی بين
اين گزارش با استفاده از يک زبان جديد برای بيان اين اصل به عنوان 

رکت ھم يک اصل را برای مسئوليتی در قبال دفاع توانسته است با يک ح
ھای المللی بگذارد و ھم از آن واکنشبررسی و توافق در اختيار جامعۀ بين

حّق «ھا از اصل گفتن دولتغريزی و احساسات  ديرپای منفی که در اثر سخن
ً با آرمان»  حّق مداخله«حاصل شد، احتراز کند.  اين » مداخله ھای عموما

که حقوق مقّدس و محفوظ برای حاکميت ملّی  دار شدن آنچهاستعماری و جريحه
شود، ھمراه است.  اين کميسيون با استفاده از زبانی که به جای تصّور می

، احساسات شريف و انسانی »مداخله«و » حقوق«تر استفاده از مفاھيم خشن
خواھد که ھا و رھبران میانگيزد، از دولتمربوط به مسئوليت و دفاع را برمی

ھا در مواضع ھای جداگانه و ھم به  عنوان جامعۀ ملّتان ملّتھم  به عنو
  مستحکم قبلی خود تجديد نظر کنند.

تر کرد.  در المللی را نيز وسيعنحوۀ بيان اين کميسيون ديدگاه مداخلۀ بين
ً روی اقدام در طول » حق مداخله«حالی که نحوۀ بيان تاريخی و منفور  صرفا

ای پيوستهھمت برای دفاع حاکی از منحنی بهيک بحران تمرکز داشت، مسئولي
ھائی که شامل شد، مسئوليتاز تعّھدات در مراحل مختلف يک بحران می

ای تضاّد داخلی، مسئوليت جلوگيری از آسيب از راه پرداختن به علل ريشه
کردن رنج انسانی و مسئوليت  تجديد بنا، به مسئوليت مداخله برای متوّقف

ۀ نظامی و از راه کمک کامل به بازتوانی، بازسازی و خصوص پس از مداخل
  شود.آشتی می

از وقتی که اين اصل به اين شکل بيان شد، ھم از سوی ميزگرد عالی در 
اش در اين کتاب ھا و تغيير و در گزارشی که قبالً در بارهبارۀ تھديدھا، چالش

ھنجار در حال بروز مسئوليت مشترک «بحث شد و می گويد که اعضايش شاھد 
در گزارشی که   و ھم از سوی دبير کّل سازمان ملل ٩٢ھستند» در قبال دفاع
دبير کّل   ٩٣نوشت، مورد حمايت قرار گرفت.» در آزادی بيشتر«تحت عنوان 

تشريح کرد که مسئوليت اوليۀ دفاع از مردم يک کشور با دولت ھر کشوری 
است، اما اگر آن دولت حاضر نبود و يا نتوانست اين کار را بکند، اين مسئوليت 

به ھر طريق ممکن و از جمله اگر الزم افتد که المللی میبه عھدۀ جامعۀ بين
تر از ھمه آن که اين اصل مھمّ   ٩۴باشد، از طريق اقدام نظامی، وارد عمل شود.
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مورد تأييد  ٢٠٠۵اخيراً از سوی رھبران جھان درھمايش سران در سپتامبر 
  ٩۵قرار گرفته است.

 اصل مسئوليت دفاع نيز ھمتای خودش را در آثار حضرت بھاءّهللاٰ که در
ھائی که حضرت بھاءّهللاٰ خطاب بيش از يک قرن پيش نازل شده، دارد. در نامه

به پادشاھان و رھبران جھان نوشتند، آنھا را دعوت کردند که با مردمی که 
و از مردم  ٩۶مراقبت از آنان به آنھا سپرده شده با محّبت و شقفت رفتار کنند

که کوتاھی در اين امر به  ايشان ھشدار دادند  ٩٧مظلوم خود حمايت نمايند.
انجامد.  آثار بھائی نه تنھا حّق، بلکه وظيفۀ ھا و حکّام مربوطه مینابودی دولت

ھا را برای استفاده از نيروی نظامی به منظور حفظ نظم و قانون و دفاع دولت
  ٩٨شناسد.از مردم خود به رسميت می

  اصل منافع جمعی و محدود کردن حاکميت ملّی 

در حال پيدايش  است، ICSS تبط ديگر که در نتيجۀ کار يک اصل مر
ھای مربوط به ھدف و شود و به بحثمربوط به خود مفھوم حاکميت ملّی می

گويد گيری است میپردازد.  تفکّری که درحال شکلمحتوای حاکميت ملّی می
حاکميت ملّی به معنای مسئولّيت نسبت به مردمی است که در محدودۀ يک 

کنند و نه به معنای به دست گرفتن اختيار سرنوشت آنان و دگی میحکومت زن
اين نيز به نوبۀ خود به اين معناست که حاکميت ملّی مطلق نيست، بلکه نسبی و 

از اين کشف خود به ھيجان آمدند که  ICSSمحدود است.  در واقع اعضای 
گويند که میحتی پرشورترين حاميان و مدافعين مفھوم سّنتی حاکميت ملّی نيز ن

  ٩٩خواھد با مردم خود بکند.دولت قدرت نامحدودی دارد تا ھر کاری که می
گذاشتن به المللی تا حّد زيادی از تصّور سّنتی احترامبر عکس جامعۀ بين

حاکميت ملّی دور شده و تشخيص داده که چنين حاکميتی به واسطۀ اصولی که 
رو به روست، اصولی نظير حقوق اند با محدوديت به طور عمومی پذيرفته شده

بشر و امنيت انسانی که در کّل به صورت حمايت از افراد و جوامع در مقابل 
ھا جائی جمعيتُکشی و جابهھر نوع خشونت سياسی مانند جنگ داخلی، َنسل

  ١٠٠شود.درک می
، وقتی که ھنوز دبير کّل ناتو ١٩٩٨سخنرانی دکتر خاوير سولونا در سال 

يگری است بر اين تغيير تفکّر در رابطه با مفھوم حاکميت ملّی.  بود، شاھد د
ھای اصل حاکميت ملّی پرداخت، وی در اين سخنرانی به تشريح محدوديت

اصلی که در قلب نظام جديد حکومتی که به نام نظام وستفال نيز مشھوراست، 
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ای آورد براساسی را که اين اصل به وجود می«وجود دارد.  وی تأکيد کرد: 
».  طرد است و نه برای الحاق، و برای رقابت است و نه برای اجتماع  دولتھا

حميت و غيرت ملّی که «وی ادامه داد و خاطرنشان ساخت که حاکميت ملّی با 
به ھم پيوست.  » رو به فساد نھاد و به صورت يک نيروی مخّرب سياسی درآمد

نسته است صلح را وی اين طور نتيجه گرفت که در مجموع اين نظام نتوا
تضمين کند يا جلوی جنگ را بگيرد.  سپس به پيشنھاد يک رويکرد جايگزين 

نظر کلّی من اين است که بشريت و دموکراسی، دو اصلی که «پرداخت و گفت 
ً ارتباطی با نظم اّوليۀ وستفال ندارند، می توانند به عنوان اصول راھنما اساسا

ھای اروپای که با واقعيات امنيتی و چالش المللیبرای ايجاد يک نظم نوين بين
 ١٠١»امروز سازگاری بيشتری داشته باشد، به کار روند.

گيری است، حاکی از ديدگاه جديدی که از حاکميت ملی در حال شکل
دگرگونی الگوئی عظيم در ھمان چھارچوبی است که منشور سازمان ملل بر 

المللی به شايند در امور بيناساس آن ايجاد شد.  اين دگرگونی يک پيروزی خو
آيد که تا به حال به تأخير افتاده بوده است.  ھمچنين کامالً با يکی از شمار می

خوان است، اين اصل که اگر قرار است اصول اصلی نھفته در طرح بھائی ھم
به نحو مناسبی به مشکالت فراوان امنيت جمعی که ما را به ستوه آورده 

ای بی قيد و شرط ملّی را محدود سازيم.  اين مورد نمونه بپردازيم، بايد حاکميت
عينی از تغيير به اقتضای زمان نيز ھست که در آثار بھائی از آن حمايت شده و 

ھای ھا و يا روشکند که ھرگاه مؤّسسات، قوانين، مفاھيم، سياستچنين حکم می
ر گذاشته شوند.  اين دولتی ديگر به بھترين نحو منافع ما را تأمين نکنند، بايد کنا

که بشريت را برای حفظ اين نظرات از کار افتاده قربانی کنيم، ديوانگی و 
گيری است از خودُکشی است.  سرانجام، درکی که ازحاکميت ملّی در حال شکل

گويد گيرد که میتر که در آثار بھائی تشريح شده ريشه میيک اصل اساسی
  نفع کّل است.بھترين شکل تضمين نفع جزء،  تضمين 

  اصل وحدت در فکر و عمل 

 ICSSاصل ديگری که در نتيجۀ کاری که از چند سو انجام شده (از سوی 
المللی گيری است اين است که جامعۀ بينو ھمچنين ديگران) و در حال شکل

شود، بايد در مورد اصول کلّی وقتی به مسئوليت خود برای دفاع متوّسل می
معی وحدت نظر داشته باشد.  در واقع اصول ھمکاری مربوط به اقدام نظامی ج

المللی و عمل جمعی به طور روزافزونی مورد شناسائی و احترام قرار بين
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اند.  دبير کّل آن موقع سازمان ملل با اصرار بر اين که رھبران جھان در گرفته
خود دستور کار وی را برای اصالح سازمان ملل بپذيرند، گفت:  ٢٠٠۵ھمايش 

ھش اعتماد به اين نھاد با افزايش اعتقاد به اھّمّيت اقدام مؤّثر و چندجانبه کا«
وی با خاطر نشان ساختن اين نکته که در دنيای امروز،   ١٠٢»کند.برابری می

تواند به تنھائی از عھدۀ حفظ خود ھيچ کشوری، ھر چقدر ھم که قوی باشد، نمی
و  ١٠۴شد» ار ميان کشورھاھمکاری وسيع، عميق و پايد«خواھان  ١٠٣برآيد،

ھا برای يک توافق نظر جديد که بتوان اقدام در بسياری از حوزه«تأکيد نمود که 
  ١٠۵»جمعی را بر اساس آن بنا نھاد، اشتياق ھست.

المللی است که اصل ھمکاری مشابه اين درخواست آثار بھائی از جامعۀ بين
شاوراتی که با وحدت در مشاورات خود اصل وحدت نظر و در اجرای ثمرات م

انجام شده اصل وحدت عمل را در نظر بگيرند.  ضرورت رسيدن به اين سطح 
المللی از سوی حضرت عبدالبھاء، مبّين منصوص آثار از بلوغ در جامعۀ بين

بيان شده است.  اين ھفت شمع » ھفت شمع اّتحاد«بھائی، نيز در بخشی از لوح 
ھايش به سوی بلوغ کامل بايد از ت در گامای ھستند که بشرينمايندۀ ھفت مرحله

  است. ١٠۶»وحدت آراء در امور عظيمه«آنھا بگذرد.  يکی از اين ھفت شمع 
کافی است فقط به تجربيات گستردۀ خود بازگرديم تا خطرات و قيمتی که 
بايد برای عدم اّتحاد بپردازيم را از يک سو و مزايای اّتحاد در عزم و اراده را 

ھای مشکالتی که از عدم اّتحاد ريشه میمشاھده نمائيم.  نمونه از سوی ديگر
ھائی که گيرند، فراوانند، مانند ناتوانی اخير شورای امنيت از توافق  روی تحريم

ای خود باز دارد.  خوشبختانه نمونهکرۀ شمالی را از افزايش بيشتر توان ھسته
دھد.  برای مثال میھائی نيز در دست داريم که قدرت وحدت عمل را نشان 

به طور غيرقانونی قدرت را در توگو  22فاور گاسينگبه ٢٠٠۵وقتی در فوريه 
غصب نمود تا با نقض قانون اساسی آن کشور رئيس جمھورشود، اقدام يکپارچۀ 

که يک جبھۀ تجاری  23(ECOWAS)جامعۀ اقتصادی کشورھای غرب آفريقا 
قاست، و ساير اعضای بزرگ برای پيشبرد يکپارچگی اقتصادی غرب آفري

گيری کردند تا انتخابات طبق قانون اتحاديۀ آفريقائی او را مجبور به کناره
اساسی برگزار شود.  به اين ترتيب خطر يک جنگ داخلی در توگو و ھمچنين 

ای ديگر از اين موارد، تالش ثباتی در غرب آفريقا برطرف شد.  نمونهخطر بی
سيه، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، مشترک کشورھای مختلفی مانند رو

 ٢٩اياالت مّتحده و مصر بود که سوريه را وادار کرد تا سربازانش را پس از 

                                                 
22 Faure Gnassingbe 
23 Economic Community of West African States  
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شورای امنيت که خواستار عقب ١۵۵٩سال از لبنان بيرون بکشد و از قطعنامۀ 
نشينی ھمۀ نيروھای خارجی شده بود، اطاعت نمايد.  در ھر دو مورد نتايج 

ر يک جامعۀ مّتحد از کشورھا بود در يک مّدت زمان کوتاه فوری که مورد نظ
(سه ھفته در مورد توگو و ھشت ماه در مورد سوريه) و بدون اين که نيازی به 

  مداخلۀ نظامی باشد، به دست آمد.  ما بايد از اين تجربيات قوت قلب پيدا کنيم.

 اصل وحدت 

نای ھمه اصول، يعنی کند که از عھدۀ سنگ زيربالمللی تقاّل میجامعۀ بين
اصل وحدت، برآيد.  از يک سو حتی يک بررسی مختصر در مؤّسسات کليدی 

ھا و اقوام دست کم برخی از ديگران المللی نشان می دھد که بسياری از ملّتبين
ھا خود را بھتر از ديگران دانند.  بر عکس بعضی از ملّترديف  خود نمیرا ھم

تر، يا تر، يا عاقلتر، يا باھوشرسد که قویان میکنند، زيرا به نظرشتصّور می
قابل اعتمادتر ھستند.  اين احساس برتری در ساختار برخی از مؤّسسات کليدی 

ترين مورد شورای امنيت است که اولين نھاد بينما بازتاب يافته است.  مھمّ 
را به آيد که مسئوليت حياتی تضمين صلح و امنيت سيارۀ ما المللی به شمار می

عھده دارد.  با اين حال عضويت در اين نھاد مھّم امنيت جمعی طوری تقسيم 
شماری از کشورھا اعضای دائمی آن را تشکيل می شده است که تعداد انگشت
ھای کوتاھی عضويت دارند.  اين  پنج کشور خوشدھند و بقيه فقط در دوره

نازی و ژاپن  وقت  کشورھائی ھستند که عمليات مربوط به شکست آلمان
ھای ثابتی در اند.  اينان کرسیفاشيست را در جنگ جھانی دوم رھبری کرده

شورای امنيت دارند، در حالی که عضويت برای بقيه چرخشی است.  عالوه بر 
گيری، امتياز اين فاتحان جنگ جھانی دوم را محفوظ نگه داشته آن ساختار رأی

که با ِاعمال حّق وتو مانع از اقدام  و به آنھا اين حّق انحصاری را داده است
شورای امنيت شوند.  در نتيجه تصميمات مربوط به امنيت ما به جای آنکه 

شدن ارزش و احترام مساوی برای نظرات سنجيدۀ ھمۀ اعضاء و بر ضمن قائل
اساس رأی اکثريت اعضای شورا اّتخاد شود، پنج عضو دائمی آن ھر کدام از 

ه نظرات جمعی ھمکاران خود را رّد کنند.  در واقع اين قدرت برخوردارند ک
دھنده در شورای امنيت تصميم بگيرند که عضو رأی ١۵عضو از  ١۴اگر حتی 

المللی است، ھر کدام از اعضای دائمی، حتی اگر اقدامی به نفع کّل جامعۀ بين
در  تواند مانع از اين اقدام شود ونظرانۀ ملّی عمل کند، میبر اساس منافع تنگ

  المللی را از مزايای آن تصميم محروم سازد.نتيجه جامعۀ بين
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ھای اميدی درخشيده است.  تدريجاً اما به خصوص در دو سالۀ اخير بارقه
المللی معتقدانی پيدا کرده است.  گزارش فکر وحدت در ميان رھبری جامعۀ بين

ان ساخت خاطرنش» در آزادی بيشتر«دبير کّل سابق سازمان ملل تحت عنوان 
ھای ھر کشور نه فقط نيازھای شھروندان خود، بلکه نيازھای که اگر سياست

المللی ممکن است.  اين نوع ديگران را ھم به حساب بياورد، ھمکاری بين
بودن مشترک ھمۀ ما را به شود و ھم انسانھمکاری ھم به نفع ھمه تمام می

عصر «اين عصر وی، عالوه بر آن، از اين که   ١٠٧شناسد.رسميت می
و » بندھای عالئق مشترک«است و از اين که ضروری است » وابستگی جھانی

ھمۀ کشورھا را به ھم بپيوندد تا اين » ھای انسانيت مشترک ماانگيزه«ھمچنين 
  ١٠٨گويد.تر، ثروتمندتر و بھتر تبديل کنند، سخن میجھان را به مکانی امن

  اصل عدالت، برابری و انصاف

در آزادی «دبير کّل سازمان ملل مّتحد تحت عنوان  ٢٠٠۵گزارش سال 
امروزه برقراری امنيت جمعی «، به رھبران جھان يادآوری کرد که »بيشتر

بستگی به پذيرش اين واقعيت دارد که اگر يک منطقه از جھان خطری را فوری 
  ١٠٩»بداند، آن خطر در واقع برای ھمۀ مناطق جھان ھمان قدر فوری است.

شده، خطراتی که در مقابل ما گويد که در اين جھان يکپارچهت، او میدر حقيق
اند که ھمۀ ما نسبت به خطراتی که قرار دارند به قدری به يک ديگر پيوسته

پذير ھستيم.  درک حقيقی اين واقعيت کنند، آسيبھای ديگر را تھديد میملّت
که برخاسته شود که به طور يکسان به ھمۀ خطرات، از ھر کجا باعث می

ً پذيرفته شده باشد، با  باشند، توّجه کنيم.  در جھانی که اين واقعيت در آن عميقا
ُکشی که در روآندا شاھد آن بوديم، با ھمان کارآئی ھائی نظير َنسلُکشیَنسل

ھای کشتار جمعی در مورد برخورد خواھد شد که با تھديد استفاده از سالح
بودن دنيای خود را بستهاگر ھمه واقعيت ھمشھرھای اروپائی و آمريکائی.  

بپذيريم آن وقت با تھديدھا به طور يکسان رو به رو خواھيم شد و در نتيجه در 
ھای جمعی خود با بحران، با عدالت و برابری و انصاف عمل خواھيم مقابله
  کرد.
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  اصل تغيير به اقتضای زمان

يت است که قوانين و المللی سرانجام در حال تشخيص اين واقعجامعۀ بين
ھا و مؤّسسات ديرپا بايستی برای تأمين نيازھای جاری بشريت اصالح سياست

شوند.  آشکارترين شاھد بر اين تشخيص را شايد بتوان در گزارش دبير کّل 
المللی، ترين نھاد بينسابق سازمان ملل يافت که از اصالحات گسترده در مھمّ 

کند کند.  وی در اين گزارش تصديق میمی يعنی سازمان ملل متحد جانبداری
که امروزه اصول و اھدافی که در منشور سازمان ملل تشريح شده  ھمان قدر 

پذيرد که نحوۀ عمل و بود، اما اين را نيز می ١٩۴۵معتبر و بجاست که در سال 
اگر قرار است «و » بايد با زمان پيش برود«المللی دھی اين ھيئت بينسازمان

ملل ابزار مفيدی برای کشورھای عضو و برای مردم جھان باشد ... سازمان 
وی   ١١٠».بايد کامالً با نيازھا و شرايط قرن بيست و يکم سازش داده شود

نھادھای فرادولتی بزرگ «خواھد که جرح و تعديلی در المللی میازجامعۀ بين
را به نحوی که  سازمان«و » ما به وجود آورند تا بازتابی از دنيای امروز باشند

قبالً غير قابل تصّور بوده و با صراحت و سرعتی که قبالً نظيری نداشته، 
ترين عناصر الزم برای از ديد آثار بھائی يکی از حياتی  ١١١».اصالح کنند

ايجاد تغييرات يکپارچۀ متناسب با نيازھا و مقتضيات عصر در ساختار جامعه، 
  ١١٢شورت جمعی به دست آمده  باشد.وجود ارادۀ سياسی است که در نتيجۀ م

  ١١٣نياز به اين عنصر بسيار مھّم در گزارش دبير کّل نيز انعکاس يافته است.

 المللیھای بيننامهافقتدوين تعّھدات، قوانين و تو

المللی به شکلی که امروزه آن را میيکی از خصوصيات ويژۀ حيات بين
المللی است که اين حيات را تنظيم بين ھاینامهشناسيم، تعّدد تعّھدات و موافقت

نامۀ چندجانبه حمايت کرده موافقت ۴٨٠کنند.  سازمان ملل از بيش از می
الملل ھستند که برای ھا بخشی از بدنۀ قانون بيننامهاين موافقت  ١١۴است.

پيشبرد رفاه اقتصادی و اجتماعی جھان و ھمچنين صلح و امنيت جھانی به 
ھا طيف وسيعی از موضوعات را در بر مینامهاين موافقتاند.  وجود آمده

اند از نظر قانونی ملزم به رعايت گيرند و کشورھائی که آنھا را امضاء کرده
ھا، از خدمات پستی و ای از  فعاليتباشند.  آنھا بر مجموعۀ  گستردهآنھا می

جارت، المللی از طريق ھوا و راه آھن و دريا گرفته تا تحمل و نقل بين
ای و تروريسم حاکم بوده ھای ھستهکشاورزی، محيط زيست، عدم گسترش سالح
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ھا معموالً پيچيده بوده و ھر کدام نامهکنند.  اين موافقتو آنھا را تنظيم می
المللی که از اعضای خاّص خود را دارند.  عالوه بر اين مجموعه از قوانين بين

 (ILC)الملل کميسيون قانون بين ١٩۴٧قبل وجود دارد، مجمع عمومی در سال 
الملل و تنظيم آن تشکيل داد، تا گيری تدريجی قانون بينرا برای پيشبرد شکل

نويس اسناد در دامنۀ وسيعی از ضمن تشکيل جلسات ساالنه روی پيش
موضوعاتی که مربوط به تنظيم روابط بين دولتھاست، کار کند و برای مالحظۀ 

ھای بيننامهئه دھد.  با توّجه به تعّدد و پيچيدگی موافقتالمللی اراآن ھيئت بين
يا سايرين پيشنھاد  ILCالمللی موجود و ظھور مداوم قوانين جديدی که از سوی 

المللی قرار دارد اين است ھائی که در مقابل جامعۀ بينگردد، يکی از چالشمی
پشتيبانی و پيادهکه اين معاھدات را ساده کند و چھارچوب سازمانی الزم برای 

تر سازد.  خوشبختانه اخيراً دبير کّل سازمان ملل مّتحد سازی آنان را يکپارچه
  ١١۵به اين واقعيت پی برده است.

  کنترل و کاھش تسليحات

بازی به سوی طرح امنيت المللی با اکراه و لجشدن جامعۀ بينجريان کشيده
ھای ای عدم گسترش سالحھجمعی حضرت بھاءّهللاٰ ھيچ کجا به اندازۀ حوزه

ھای ای و کاھش تسليحات آشکارتر نيست.  از يک سو گسترش سالحھسته
ترين خطرات را ای) يکی از جدیکشتار جمعی (بيولوژيکی، شيميائی، و ھسته

متوّجه جھان کرده است و جامعۀ جھانی با تشخيص اين خطر، نظامی از 
ی را محدود سازد.  از سوی معاھدات چندجانبه ايجاد نموده تا چنين گسترش

برد که اگر به آنھا توّجه ديگر اين نظام معاھدات از چند ضعف اساسی رنج می
رود که کّل نظام را تضعيف کنند و به موجی از گسترش نشود، بيم آن می

 تسليحات با خطراتی که برای کّل جھان دارد، بيانجامند.
کنترل آنھا شد.  اما  ھای مدرن منجر به درک ضرورتتوليد انبوه سالح

فقط استفاده از گاز سمی در طول جنگ جھانی اّول بود که باعث شد بعد 
ساختن استفاده از بعضی سالحازجنگ تالشی جمعی برای بحث در بارۀ ممنوع

کننده و سّمی در طول جنگ صورت گيرد.  ھا، يعنی گازھای بيولوژيک، خفه
به امضاء رسيد و  ١٩٢۵که در جون اين تالش منجر به ايجاد پروتوکل ژنو شد 

به مورد اجراء گذاشته شد.  اما اين پروتوکل محدود به  ١٩٢٨از فوريه 
شد که کشورھا آن را توليد ممنوعيت استفاده از گاز سّمی بود و مانع از اين نمی

ھای بعدی چندين معاھده به منظور کنترل و انبار کنند.  سرانجام در طول دھه
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ای، بيولوژيکی و شيميائی منعقد شد.  اين بخش به تسليحات ھسته توليد به ترتيب
پردازد که نقش  کليدی خاّصی در تالش سه معاھده از اين نوع معاھدات می

  اند.ھای کشتار جمعی داشتهبرای رھا ساختن جھان از سالح
بود که در جوالی  24(NPT)ای ھای ھستهاولی معاھدۀ منع گسترش سالح

به مورد اجراء گذاشته شد.  ھدف  ١٩٧٠به امضاء رسيد و در سال  ١٩۶٨
ای غيرنظامی را اصلی آن اين بود که عدم سوء استفادۀ نظامی از مواد ھسته

ای ھای ھستهتضمين کند.  اين معاھده در ابتدا در جلوگيری از گسترش سالح
د کرۀ جنوبی، تايوان، برزيل، موّفق بود و باعث شد که چندين کشور مانن

ھای مربوط به سالحآرژانتين، آفريقای جنوبی، اوکرائين و قزاقستان بلندپروازی
ھای فاقد سالحای خود را کنار بگذارند.  ھمچنين برای ساير دولتھای ھسته
ھائی يا آوری الزم برای ساختن چنين سالحای دستيابی به مواد و فنھای ھسته

ای را دشوار ھای ھستهھای مخفی توليد سالحن از کشف برنامهدر امان ماند
ھای اساسی خاّصی در نظامی که بر ھا، ضعفساخت.  اما با وجود اين موّفقيت

اساس اين معاھده شکل گرفته وجود دارد که در عرض چند سالۀ اخير روز به 
ست.  روز آشکارتر شده است و حال کّل نظام را در خطر تضعيف قرار داده ا

المللی انرژی اتمی اند.  آژانس بينھا در زير مورد بحث قرار گرفتهاين ضعف
(IAEA)25  به عنوان روال مقدم برای تضمين اطاعت از  ١٩۵٧در سال 

NPTآميز از انرژی اتمی و تحت يک نظام بينو برای پيشبرد استفادۀ صلح
سرپرستی خود به  المللی از تدابير حفاظتی طراحی شد.  اين آژانس در انجام

طور کامل موفّق نبود و چنانچه جامعۀ جھانی در بارۀ فرونشاندن موج گسترش 
 ای جدی است، الزم است اين آژانس تقويت گردد.ھای ھستهسالح

ھای بيولوژيکی المللی که منعقد گرديد پيمان سالحدومين معاھدۀ بين
(BWC)26 ھای سالح بود که ھدف آن جلوگيری از توليد و انبار کردن
به امضاء رسيد و  ١٩٧٢در آوريل سال  BWCرفت.  به شمار می بيولوژيکی

ھای جدی به مورد اجراء گذاشته شد. اين معاھده از ضعف ١٩٧۵از ماه مارس 
  برد که به شّدت کارآئی آن را تضعيف کرده است. متعددی رنج می

ز ھمه بيشتر وقت ھای شيميائی بود که انعقاد آن اسومين معاھده پيمان سالح
به مورد  ١٩٩٧به امضاء رسيد و تا سال  ١٩٩٣گرفت.  اين پيمان در سال 

ساختن اجراء گذاشته نشد.  اين پيمان جريانی را که پروتوکل ژنو با ممنوع

                                                 
24 Nuclear Non-Proliferation Treaty 
25 International Atomic Energy Agency 
26 Biological Weapons Convention 
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کردن طبقۀ ديگری از سالحاستفاده از گاز سّمی شروع کرده بود، با غيرقانونی
ز به عناصر شيميائی نظير گاز خردل، ھای کشتار جمعی مانند آنھائی که مجھّ 

ھای الزم بينیھستند، کامل کرد.  اين پيمان ھمچنين پيش  VXسومان، سارين و
سازی المللی تحت عنوان سازمان ممنوعبانی بينبرای ايجاد يک سازمان ديده

را دربر دارد تا اطاعت از شرايط اين معاھده  27(OPCW)ھای شيميائی سالح
  د.را تضمين نماي

المللی، ھر کدام از آنھا کمابيش از با وجود نّيت ستودنی اين سه معاھدۀ بين
برند.  اول اين که اجرای مفاد اين معاھدات برای ھمۀ معايبی اساسی رنج می

ھا مختارند که با آنھا اعضای جامعۀ بين المللی در کّل اجباری نيست.  دولت
المللی، شرکت در ور حفظ امنيت بينموافقت کنند يا نکنند، در حالی که، به منظ

ھای ای که سالحاين معاھدات بايد اجباری باشد.  با توّجه به خطرات بی سابقه
کشتار جمعی برای سالمت، صلح و امنيت و حتی ھستی ملل جھان به وجود 

ھای عضوش بخواھد المللی بايد به طورمطلق از ھمۀ دولتاند، جامعۀ بينآورده
ھائی است که ی ازاين معاھدات گردند.  اين يکی از آن حوزهکه ملزم به پيرو

المللی و کّل اقوام و ملل جھان محدود در آن حاکميت ملّی بايد به نفع جامعۀ بين
 شود.

دھند ضعف دوم در واقع نتيجۀ منطقی اولی است.  ھر سه معاھده اجازه می
يط الزم برای که يک دولت عضو از آنھا انصراف گزيند.  عالوه بر آن، شرا

العاده کوتاه انصراف خيلی آسان و حّد اقّل زمان الزم برای دادن اطالع قبلی فوق
تواند فقط سه ماه قبل به ساير است.  بنا بر اين برای مثال يک دولت عضو می
خارج شود.  اين دولت NPT اعضاء و شورای امنيت اّطالع دھد تا بتواند از 

ای که مربوط به موضوع العادهرسد که حوادث فوقاگر به اين نتيجه ب«تواند می
از اين  ١١۶،»انداين معاھده ھستند منافع اعالی کشورش را به خطر انداخته

معاھده خارج شود.  عالوه بر آن انصراف ھيچ پيامدی دربر ندارد، حتی اگر 
معلوم شود که دولتی قبل از انصراف، تعّھدات خود را نقض کرده است.  

ھای کشتار جمعی برای صلح نيست که با توّجه به خطراتی که سالحباورکردنی 
اند، در وھلۀ اول حتی اين فکر را به ذھن خود راه دھيم و امنيت ما ايجاد کرده

که به دولت عضوی اجازه دھيم از يکی از اين معاھدات که تا اين حّد برای 
م خروج از اين صلح عالم اساسی  است، انصراف جويد.  اما اين که اجازه دھي

ً بر مبنای نتيجه حوادث فوق«گيری خود يک دولت و به سبب معاھده صرفا
تعريف نشده) و به نام حاکميت ملّی صورت  NPT(اصطالحی که در » العاده

                                                 
27 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons  
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ھا بايد شدن اين معاھدات است.  ھمۀ دولتگيرد، به معنای تضمين از ھم پاشيده
ف ملزم به اجرای اين معاھدات بدون استثناء و بدون ھيچ راھی برای انصرا

باشند.  سومين نقص اساسی اين معاھدات فقدان يک نظام اّطالعاتی مشترک و 
ھائی که قابل اّتکاء ھمراه با نظارت و بررسی جدی است که تضمين نمايد دولت

ً از تعّھدات خود پيروی میبا اين معاھدات موافقت کرده  NPTکنند.  اند واقعا
المللی مناسب برای تضمين پيروی از موادش حفاظتی بيننظامی از تدابير 

آميز به سوی ھای صلحای از استفادهندارد.  ھدف آن است که انرژ ی ھسته
ای يا وسايل انفجاری منحرف نشود.  اين تدابير حفاظتی در تسليحات ھسته

روی آن ھا به توافق  NPTھای عضو و دولت IAEAھائی که نامهموافقت
آن است که به عنوان بازرس بين  IAEAنقش  ١١٧اند.د، تجسم يافتهانرسيده

شود.  اما المللی بررسی کند که تا چه حّد از اين تدابير حفاظتی پيروی می
 IAEAگذشت زمان معلوم کرده است که ھم اين تدابير و ھم دامنۀ اختيارات 

لع سازند، مطّ  NPTبرای اين که جامعۀ بين المللی را به موقع از موارد نقض 
المللی از طريق مخالفان از کافی نيستند.  در نتيجه، برای نمونه جامعۀ بين

نشدۀ ايران خبردار شد و نه از طريق عملکرد اين ای اعالمھای ھستهفعاليت
نشدۀ کرۀ شمالی ھنگامی آگاه شد که ھای اعالمتدابير حفاظتی.  جھان از فعاليت

ا افشاء کند، و نه به علّت وجود اين تدابير اين کشور تصميم گرفت اسرار آن ر
به جريان انداخت.   NPTحفاظتی.  سپس کرۀ شمالی به کّل انصراف خود را از 

 ١٩٩١ای بعد از جنگ ھای ھستهو ما از برنامۀ مخفيانۀ عراق برای توليد سالح
 خبردار شديم و نه در اثر کارآئی اين تدابير حفاظتی.

برنامۀ جديدی برای بررسی و  IAEAکار، ھای آشدر نتيجۀ اين ضعف
شده و ای اعالمو منع سوء استفاده از مواد ھسته NPTنظارت بر اجرای مفاد 

ای تنظيم ھای سّری ھستهھمچنين برای افزايش توانائی خود برای کشف برنامه
مشھور » پروتوکل الحاقی«يا  ٢+٩٣نمود.  اين برنامۀ جديد که به نام برنامۀ 

به تصويب رسيد.  اين  IAEAاز سوی شورای حکام  ١٩٩٧ال است، در س
تری برای اعالم و دسترسی بيشتر برای رسيدن برنامه مّتکی به شرطھای وسيع

به اھداف خود است.  اما پروتوکل الحاقی ھم مانند برنامۀ تدابير حفاظتی 
توانند خودشان تصميم بگيرند که آن می NPTاجباری نيست.  کشورھای عضو 

اين  NPTسوم کشورھای عضو فقط يک ٢٠٠۴امضاء کنند يا نه.  تا سال  را
ھا و اند.  عالوه بر آن اين پروتوکل از محدوديتپروتوکل را تصويب کرده
برد.  يک نمونه از چنين کمبودھائی استثنای امنيت کمبودھای خود ھم رنج می

ود پيروی از دھد تنھا به تشخيص خملّی است که به يک دولت عضو اجازه می
پروتوکل را براساس الزامات امنيت ملّی کنار بگذارد.  کشوری که مخفيانه در 
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کردن چنين تواند برای پنھانای است  به آسانی میھای ھستهحال توليد سالح
بر اين استثناء تکيه کند.  جالب است توّجه کنيم که موّفقIAEA ھائی از فعاليت

ه تا به حال ايجاد شده کميسيون مخصوص ترين الگوی  نظارت و بررسی ک
بوده است که از سوی شورای امنيت و  با اين  28(UNSCOM)سازمان ملل 

ھای غيرقانونی کشتار جمعی را در عراق پيدا اختيارات تشکيل شده که سالح
خواسته شد که  IAEAھای بدون اخطار قبلی بپردازد.  از کند و به بازرسی

ای به عھده در حوزۀ ھستهUNSCOM وظائف مشابھی را به کمک 
  ١١٨بگيرد.

CWC ترين روال نظارت و بررسی است، اما روی کاغذ دارای جدی
ھا ترين اين روالگرانه، از بکارگيری مداخلهOPCWبان آن، يعنی آژانس ديده

ای که اکراه داشته است، زيرا بيم آن دارد که مدرکی برای اثبات نقض معاھده
در  OPCWه دست نيايد و باعث روسياھی و کاھش اعتبار ظّن آن می رود، ب

تر است، در ميان اين سه معاھده از ھمه ضعيف BWCچشم ھمگان شود.  
ھای زيرا اصالً روالی برای نظارت و بررسی ندارد و اين کار را به دولت

  عضو واگذار کرده است.
ای عضو ھھای مؤّثر برای بازداشتن دولتنقص چھارم، در فقدان مجازات

ای و ھای ھستهالمللی مربوط به عدم گسترش سالحاز سرپيچی از مقّررات بين
ھمچنين برای به اطاعت واداشتن آنھا به ھنگام نقض اين قوانين است.  بھترين 

ايم بکنيم اين بوده که عضوی که ھا توانستهای از ملّتکاری که به عنوان جامعه
مورد را به شورای امنيت ارجاع خواھيم  مقّررات را نقض کرده تھديد کنيم که

آميز نبوده است.  برای نمونه تھديد به ھائی ھميشه موّفقّيتداد، اما چنين ارجاع
ھای کرۀ شمالی به شورای امنيت به جائی نرسيد، زيرا چين تھديد ارجاع فعاليت

کرد که اگر موضوع در شورای امنيت طرح شود آن را وتو خواھد کرد.  
آن اگر موردی با موّفقّيت به شورای امنيت ارجاع داد ه شود، عواقب  عالوه بر

ھای آن برای کشوری که مقّررات را نقض کرده در بدترين حالت تھديد به تحريم
کارگيری ابزار قھری برای به اجراء درآوردن اقتصادی و سياسی است و نه به

ر به اطاعت از کردن دولت متمّرد با دولتی که حاضگزينمقّررات يا جای
المللی است.  در نتيجۀ اين دو عامل و با گذشت زمان به نظر میمقّررات بين

رسد که تھديد به ارجاع به شورای امنيت اثر بازدارندۀ خود را از دست داده و 
رسد که اين تھديد تأثيری بر رفتار کشورھای متمّرد داشته ديگر به نظر نمی

 باشد.
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ھای ايران درطول زمان، اّول نسبت رۀ واکنشھای مطبوعات در باگزارش
ھای ھستهبه اخطارھای مربوط به اين که اگر به طورکامل دامنه و ھدف فعاليت

ای خود را کنار نگذارد به شورای امنيت ای خود را فاش نسازد و برنامۀ ھسته
ھای شورای امنيت، اين ارجاع داده خواھد شد؛ و سپس نسبت به ِاعمال مجازات

ھا برای اولين دھد.  وقتی موضوع مجازاتعيت را به قدر کفايت نشان میواق
بار مطرح شد، مطبوعات از دبير شورای عالی امنيت ملّی ايران، علی 

توان از شورای امنيت ايران را نمی«الريجانی نقل کردند که گفته است: 
 ٢٠٠۶در دسامبر سال   ١١٩»گيريم.ترساند، ما اين تھديدھا را جدی نمی

ھا نمود و فروش کلّّيۀ فنشورای امنيت مبادرت به وضع اولين دورۀ مجازات
سازی توانستند به برنامۀ غنیای، و موادی که میھای حّساس ھستهآوری

اورانيوم تھران کمک کنند، را به ايران ممنوع ساخت و منابع مالی فھرستی از 
شورای  ٢٠٠٧مارس در ماه   ١٢٠افراد و واحدھای خاّص را مسدود نمود.

ساختن صادرات اسلحه از ايران و نامۀ ديگری صادر کرد و با ممنوعامنيت قطع
ھا را ازدياد تعداد افراد و واحدھائی که اموالشان مسدود شده بود، اين مجازات

تأثير از کار ھا بیبا اين حال ھر دوی اين مجازات  ١٢١کمی شديدتر کرد.
سازی و ھای مربوط به غنیکردن فعاليته با متوّقفدرآمدند.  ايران ھنوز قاطعان

 ٢٠٠٧کند.  در واقع شورای امنيت در جون پردازش مجّدد خود مخالفت می
شد که از رئيس جمھور، ھا آماده میبرای بحث در بارۀ دورۀ سومی از مجازات

ای ساختن برنامۀ ھستهنژاد، نقل شد که گفته است برای متوّقفمحمود احمدی
است.  وی در ادامه به اياالت مّتحده و مّتحدينش » خيلی دير«ان ديگر اير

ھای بيشتر به سازمان ملل مّتحد فشار نياورند ھشدار داد که برای اعمال مجازات
مجلۀ   ١٢٢»کنيم که با ُدم شير بازی نکنند.ما آنھا را نصيحت می«و گفت: 

اين کلمات خالصه کرد  اکونوميست رويکرد ايران نسبت به شورای امنيت را با
نامۀ به اّتفاق آرای شورای امنيت سازمان ملل را گرفتن يک قطعناديده«که: 

ممکن است به حساب گستاخی بگذاريم، اما سرپيچی از دومی اين طور نشان 
  ١٢٣»دھد که اين کار سياست اين دولت است.می

ه است که فقدان يک روال اجرائی کارآمد، برخی از کشورھا را بر آن داشت
ھائی ای ازچنين ابتکار عملھای  ضّد گسترش جديدی ايجاد کنند.  نمونهروال

ای از تالش داوطلبانه PSI  .است 29(PSI)ابتکار عمل امنيتی ضّد گسترش 
ھا است که ھدف آن جلوگيری از معامالت غيرقانونی سوی گروھی از ملّت

ساختن تجارت ای، شيميائی و بيولوژيکی از طريق ممنوعھای ھستهسالح
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ھای توزيع آنھا، و مواد مربوطه، در سراسر ھائی، نظاممخفيانۀ چنين سالح
ام کامالً داوطلبانه است.  بنا بر باشد.  شرکت کشورھا در اين اقدجھان می
اند.  کشور از اين اقدام حمايت کرده ٨٠بيش از  ٢٠٠٧ھا تا آوريل گزارش
ای از ضرورت وجود يک روال کارآمدتر حاکی از درک فزاينده PSIھرچند 

اجرائی و ھمچنين ضرورت ھمکاری در راه رسيدن به امنيت جمعی است، اما 
  اش دست و پای آن را بسته است. صادفینداشتن آن و ماھيت تعموميت

ای نشدهصادق است، تنش حل NPTنقص پنجم، که به خصوص در مورد 
است که بين نيازکشورھا، به خصوص کشورھای در حال توسعه، به دستيابی به 

المللی به محدودسازی و کنترل ای و نياز جامعۀ بينآميز ھستهآوری صلحفن
آوری د دارد.  کشورھای در حال توسعه اين فنای وجوگسترش تسھيالت ھسته

المللی از اين خواھند و جامعۀ بينرا برای تأمين نيازھای فزايندۀ انرژی خود می
ھای پذير و برای استفادهآوری برای توليد مواد شکافبيم دارد که از اين فن

اب آميز استفاده شود.  اين تنش در عبارات خود اين معاھده ھم بازتغيرصلح
کنند که آن که به ترتيب قيد می IVيافته است، به خصوص در مقّدمه و در بند 

برداری ای ... که مورد بھرهآوری ھستهآميز فنمزايای به کارگيری صلح«
آميز در ای دارند ... بايد برای مقاصد صلحھای ھستهکشورھائی است که سالح

ھيچ چيز در اين معاھده « و اين که» ھای معاھده قرارگيرددسترس ھمۀ طرف
ھای اين نبايد اين طور تفسير شود که بر حّق مسلّم و بدون تبعيض ھمۀ طرف

ای برای مقاصد صلحمعاھده نسبت به  پژوھش، توليد و استفاده از انرژی ھسته
چنين تنشی بازتابی از واقعيت نيازھای ظاھراً دوگانه و ...»  آميز اثر دارد 

بار اين تنش مداوم و نحوۀ تفسير کی از ثمرات تأسفمتضاد دنيای ماست.  ي
NPT  تا به حال اين بوده است کشورھا بتوانند بدون اين که صراحتاً اين معاھده

ھای  آوری که آنھا را تا آستانۀ توليد سالحرا نقض کنند، از راه قانونی به اين فن
ورھائی که به توليد کشاند، دست پيدا کنند.  اين به آن معناست که کشای میھسته
توانند با وجود تضاد آشکاری که اين کار با ای گرايش دارند میھای ھستهسالح

 تعّھداتشان نسبت به اين عھدنامه دارد، مخفيانه و تحت پوشش عضويت در 
NPT مواد و مھارت الزم برای انجام اين کار را به دست آورند، سپس ھمين که
ا و مواد برای توليد سالح آماده بودند، بدون ھيچ ھآوریکارگيری اين فنبرای به

  مجازاتی از معاھده خارج شوند.
نقص ششم در اين معاھدات آن است که به نحوی قاطعانه و مؤّثر به مسئلۀ 

پردازند.  ھای کشتار جمعی و مواد مربوطه نمینابودسازی ذخاير موجود سالح
ھای معاھده متعّھد يد طرفکند که بگوکاری بيش از اين نمیNPT برای مثال 

شوند که به زودی با ُحسن نّيت به مذاکرات خود در مورد اقدامات مؤّثر می



 یجمع تيبه امن یابيدست

64 

در   ١٢۴ای ادامه دھند.ای و خلع سالح ھستهکردن مسابقۀ ھستهبرای متوّقف
ای به ھای ھستهعمل، پيشرفت خيلی کند بوده است: کشورھای دارای سالح

سالح خود را انجام داده و ذخاير خود را کاھش اکراه تعّھدات مربوط به خلع 
ای ھای ھزاران سالح ھستهکردن کالھکاند.  با وجود اين که در زمينۀ پيادهداده

ھای نامهھا بيشتر در نتيجۀ موافقتھائی کسب شده است، اما اين موّفقيتموّفقيت
 دوجانبه بين کشورھا، به خصوص اياالت مّتحده و اتحادجماھير شوروی

(USSR) ھای سابق و فدراسيون روسيۀ فعلی به دست آمده است.  از نمونه
ھای موشکی در مورد محدوديت نظام ١٩٧٢ھائی، از معاھدۀ نامهچنين توافق

جماھير  –ميانی اياالت مّتحده  ١٩٨٧، معاھدۀ ABM(30باليستيک ( معاھدۀ آنتی
و  ١٩٩١ھای سالای و معاھدات مدت نيروھای ھستهشوروی و معاھدۀ کوتاه

و استارت   Iھای استراتژيک و معاھدات کاھش (استارت محدوديت سالح ١٩٩٣
IIبا اين حال ھنوز کارھای بسياری باقی مانده است.    ١٢۵توان نام برد.) می

توان آن را برای شده که میغنیشّدتکيلوگرم اورانيوم به ١٣٠٠، ٢٠٠۴تا سال 
کشور دنيا  ٢٧ُبرد در راکتورھای پژوھشی  ای به کارھای ھستهتوليد سالح

عالوه بر   ١٢۶موجود بود، در حالی که کّل حجم اين ذخاير بسيار بيشتر است.
ای در سراسر دنيا از امنيت کافی ھای ذخيرۀ ھستهآن بسياری از پايگاه

ای برخوردار نيستند و موارد مستند زيادی از معامالت غيرقانونی مواد ھسته
ھا به اين مواد اين به آن معناست که خطر جدی دستيابی تروريست وجود دارد. 
آميزی که می تواند داشته باشد، وجود دارد.  در نتيجه کشورھائی با نتايج فاجعه

ای ندارند يا برای کسب حيثيت يا از ترس اين که برای دفاع ھای ھستهکه سالح
پوشيدن از توليد سالحی چشماز خود به آنھا نياز پيدا کنند،  انگيزۀ خود را برا

ای که دھند.  مشکل ديگر اين است که کشورھای ھستهای از دست میھای ھسته
ای خود تحت پوشش تعّھدات اين نيستند، برای کاھش ذخاير ھسته NPTعضو 

 کنند.معاھده قرار ندارند و در فضای خود عمل می
تخريب و خواھان  CWCھای شيميائی و بيولوژيکی، در مورد سالح
ھای شيميائی از سوی ھمۀ کشورھای طرف معاھده است، اما نابودی کامل سالح

ای که ھای شيميائی در حال حاضر خيلی از برنامهکشورھای دارای سالح
CWC شدۀ آنھا تنظيم کرده است، عقب ھستند.  تا برای نابودی ذخاير اعالم

فقط  OPCWشده، متن تسليحات شيميائی اعال ٧١٫٠٠٠، از حدود ٢٠٠٧جون 
با اين   ١٢٧سوم.ُتن را تأييد کرد، يعنی در حدود يک ٢٣٫١٢۵نابودسازی 

ھای شيميائی تا ، که نابودی کامل سالحCWCنرخ، بسيار بعيد است که ھدف 
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ھای بيولوژيک، است، تحقّق پيدا کند.  درمورد سالح ٢٠١٢مھلت تمديدشدۀ 
اکثر در عرض ُنه ماه پس از  خواھد که حدّ از ھمۀ کشورھا می BWCھرچند 

ھا، مواد سّمی، ھمۀ سالح ١٩٧۵تاريخ به اجراء در آمدن اين معاھده در سال 
عوامل شيميائی، و تجھيزاتی که مورد نظر معاھده ھستند را يا نابود سازند يا 

اين امر ھنوز تحّقق نيافته است و  ١٢٨آميز به کارگيرند،در جھت اھداف صلح
کردن آن که تضمين کند تعّھدات آن عملی رسی يا پيادهھيچ روالی برای بر

  خواھند شد، وجود ندارد.
، NPTنقص ھفتم اين معاھدات در اين است که اين معاھدات، به خصوص 

اند.  يک نمونه از در مورد کشورھای مختلف به نحو يکسانی به کار گرفته نشده
ان در تفاوتی ديد که توای را میاين رفتار نابرابر در مورد موضوعات ھسته

بين رفتار جاری اياالت مّتحده با ھند و رفتارش با ايران و کرۀ شمالی وجود 
را امضاء نکرد و  NPTدارد.  ھند، برخالف ايران و کرۀ شمالی، ھرگز 

و بار ديگر  ١٩٧۴ای پيش رفت و در سال ھای ھستهخودش برای توليد سالح
ای ت زد.  با وجود سرپيچی چند دھهای دسھای ھستهبه آزمايش ١٩٩٨در سال 

اياالت  ٢٠٠۶ای، در اوايل مارچ ھای ھستهھند از کّل نظام عدم گسترش سالح
مورد تسھيالت  ٢٢مورد از  ١۴مّتحده موافقت کرد که در مقابل اين که ھند 

آوری المللی باز کند، فنای خود را به روی نوعی از بازرسی بينھسته
ی ھند فراھم نمايد. توجيه اين ھمکاری اين بود که تأمين ای براغيرنظامی ھسته

ای دارد.  فرانسه نيازھای انرژی ھند بستگی به استفادۀ گسترده از نيروی ھسته
برعکس،  ١٢٩نامۀ مشابھی شده بود.نيز کمی قبل به دالئلی مشابه، وارد توافق

معلوم شد که  را پذيرفتند اما از آن به بعد NPTايران و کرۀ شمالی که ھر دو 
ھای تواند برای توليد سالحشده که میغنیشدتمخفيانه با پلوتونيوم و اورانيوم به

کنند، از سوی اياالت مّتحده و چندين کشور ديگر ای مفيد باشد، بازی میھسته
المللی، به خصوص کشورھای اروپائی  تحت فشار شديد قرار عضو جامعۀ بين

اند که ھدفشان از توليد نيروی ھستهنين استدالل کردهاند، ھرچند آنھا ھم چگرفته
ای تأمين نيازھای انرژی جاری و فزايندۀ خود است.  درسی که اين قضيه به ما 

ھای دھد اين است که به عنوان يک کشور بھتر است نظام عدم گسترش سالحمی
ردی مّدتی با تو به س» ایکلوپ ھسته«ای را ناديده بگيری.  ممکن است ھسته

رفتار کند و اگر تو را قابل اعتماد نداند، تحت فشار شديد قرار بگيری، اما اگر 
المللی عاقبت با تو ای به دست آوری، جامعۀ بينھای ھستهموّفق شوی توانائی

  ای تو حمايت ھم بکند.معامله خواھد کرد و حتی ممکن است از نيازھای ھسته
ين تھديداتی است که در حال ای يکی از بزرگترھای ھستهگسترش سالح

حاضر در مقابل ما قرار دارد.  در طول دو دھۀ گذشته يا چيزی در حدود آن، 
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المللی با يکی پس از ديگری از موارد فروپاشی برنامۀ معاھداتی که جامعۀ بين
برای حفظ اين جامعه در مقابل چنين گسترشی طراحی شده، رو به رو گرديده 

ھای که عراق، کرۀ شمالی و ايران ھر کدام به فعاليت است.  نه فقط معلوم شده
اند، بلکه ليبی ھم پذيرفته المللی خود مشغول بودهغيرقانونی و نقض تعّھدات بين

کرده ولی اکنون اعتراف کرده است.  معلوم شده که يکی از که ھمين کار را می
گسترده ای عالی پاکستان در مرکز يک سازمان غيرقانونی کارشناسان ھسته

ای بوده است.  کشف برای توزيع مھارت و تجھيزات الزم برای توليد مواد ھسته
اند، تنش بانی عدم گسترش مخفی ماندهھا که با موّفقيت از نظام ديدهاين فعاليت

المللی را تشديد کرده، به سوء ظن دامن زده، اعتماد را از بين بين جامعۀ بين
د آورده است.  اين وقايع که به فاصلۀ کمی از برده و ترس و واکنش متقابل پدي

ھم در دھۀ گذشته روی داد، توان رھبران دنيای ما را برای مقابلۀ قاطعانه و 
مؤّثر با اين مشکل آزمود.  ھر واقعه فرصتی برای حل رو در روی اين مشکل 
بود.  حال اگر خود تجربه کافی نيست، در عوض اّطالعات و نظرات متفکرين 

اند، آمادۀ راھنمائی اھيانی که به تفصيل اين موضوع را مطالعه کردهو دانشگ
است.  بدون شک زمان آن فرا رسيده است که رھبران ما به تعمير کلّی اين 

رسد که رھبران نظام بپردازند.  با وجود ضرورت مسلّم اقدام مؤّثر به نظر می
کشور در کنفرانس  ١٨٨رھبران  ٢٠٠۵اند.  در ماه می سال ما به کلّی فلج شده

شرکت کردند تا با مشورت با يک ديگر تصميمات مھّمی در  NPTبازنگری 
ای که ھمه اذعان دارند در خطر بارۀ تقويت و اصالح نظام عدم گسترش ھسته

فروپاشی است، بگيرند.  متأسفانه اين کنفرانس يک شکست کامل بود.  با وجود 
ھای ای و برنامهھای ھستهآزمايش نياز به پرداختن به موضوعات مھّمی نظير

پذير، ھيچ توافقی روی ھيچ موضوعی ھای جديد و توليد مواد شکافسالح
حاصل نشد.  ميزان شکست اين کنفرانس از آنجا آشکار بود که حتی نتوانست 

کردن وجود نداشت.  يک بيانيۀ نھائی صادر کند، چون چيز مثبتی برای گزارش
وقتی که رھبران کشورھای جھان که در ھمايش  ٢٠٠۵اين شکست در سپتامبر 

گيری ذکری از مشکالت سران در نيويورک شرکت کرده بودند در سند نتيجه
ای و کاھش تسليحات نکردند، شديدتر شد. به دنبال اين آشکار گسترش ھسته

ھای دوگانه را چنين کنفرانس دبير کّل سازمان ملل، کوفی عنان، اين شکست
رگترين چالش و بزرگترين شکست ما در زمينۀ عدم گسترش بز«خالصه کرد: 

ای و خلع سالح است.  در سال جاری دو بار، يکی در کنفرانس بازنگری ھسته
NPT رسيدن ما نتيجهو حال در اين ھمايش اجازه داديم که ادا و اصول مانع به

ھای کشتار جمعی خطری شوند.  اين امری غير قابل بخشايش است.  سالح
ھائی با اند، به خصوص در دنيائی که تروريستبرای ما ايجاد کرده جدی



  ميآنچه تا به حال ساختھا

67 

 ١٣٠...»ھای جھانی و بدون ھيچ گونه شرمی آن را تھديد می کنند ُبلَندَپروازی
نيز از اين که ھيچ کدام از اين دو رويداد به ھيچ توافقی برای  IAEAرئيس کّل 

يدند، اظھار نااُميدی ای يا پيشبرد خلع سالح نرسھای ھستهحل گسترش سالح
المللی قرار ھائی که در حال حاضر در مقابل صلح و امنيت بينچالش«کرد: 

ای و کنترل ھای ھستهھای مربوط به عدم گسترش سالحدارند، از جمله چالش
توان با آرزو کردن از ميان برداشت ... برای ما ادامۀ ای را نمیھای ھستهسالح

جھانی که ھم عادالنه و ھم جامع باشد، ضروری و کار ساختن يک نظام امنيت 
  ١٣١»گريزناپذير است.

المللی تا زمانی که رھبران جھان بر فلج خود در اين زمينه از حيات بين
ھا باز ھم ُکشی) فائق آيند، اين چالشھا (مثل جلوگيری از َنسلمانند ساير زمينه

که مشکل گسترش  با تناوب و شّدت بيشتری رخ خواھند داد.  معلوم است
ھا حاکی از آن ھا حل نخواھد شد.  برعکس، ھمۀ نشانهتسليحات به اين زودی

است که اين مشکل، ھمان طور که حوادث اخير جھان نشان داده است، اوج 
خواھد گرفت.  اين دردھای زايمان که با ھر حادثه با تناوب و شّدت بيشتری 

يک نظام مؤّثر و جامع برای  شود، سرانجام ما را به سوی ايجادظاھر می
کنترل گسترش تسليحات و کاھش ميزان آن، به عنوان بخشی از يک نظام مؤّثر 
امنيت جمعی که به خوبی از صلح و آرامش سيارۀ ما حفاظت کند، خواھد 

  کشاند. 

  تعّھد به اصل امنيت جمعی

ھا و فجايعی که دربر داشت، بعد از جنگ جھانی دوم، با ھمۀ وحشت
ھای ضروری را بردارد تا از اين که ديگر المللی مصّمم شد تا گامبينجامعۀ 

ھرگز جھان با چنين فجايع  انسانی در چنين سطحی رو به رو نشود، مطمئن 
شود اطمينان حاصل کند.  به اين منظور بود که منشور سازمان ملل مّتحد تھيه 

يکی از کشور عضو شکل گرفت.   ۵١شد و سازمان ملل مّتحد متشکل از 
المللی بر اساس آن ايجاد شد، اصل امنيت نامۀ بيناصول محوری که اين توافق

گفت در آينده کشورھا به طور جمعی برای حمايت از يک جمعی بود که می
وادار کردن طرف خاطی عمل اطاعتکشور مظلوم و ھمين طور برای به

واھند گرداند.  خواھند کرد و با اين کار صلح را حفظ کرده يا آن را باز خ
بنياد بود که مسئوليت المللی تازهشورای امنيت يکی از نھادھای اين سازمان بين

و قدرت يافت تعيين کند  ١٣٢اصلی حفظ صلح و امنيت جھان به آن سپرده شد
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المللی چه موقع بايد دست به اقدام جمعی بزند.  اين شورا اين کار را جامعۀ بين
ۀ اين که آيا اَعمال يا شرايط خاّصی آن قدر جدی گيری در باراز طريق تصميم

عمل  «يا يک » نقض صلح«يا » تھديدی نسبت به صلح«ھستند که 
ھمين که شورا چنين تصميم  ١٣٣داد.به شمار آيند، انجام می» تجاوزکارانه

ھا را ای از گزينهھائی را انجام داد، منشور سازمان برای اقدام  مجموعهگيری
ھا شامل توصيه تر ُمنَحنی، اين گزينهنی کرد.  در طرف ماليمبيبرايش پيش
بس ) مانند اعالم آتش۴٠منشور) و برخی اقدامات موّقتی (مادۀ  ٣٩(تحت مادۀ 

ھا از اقداماتی که شامل استفاده از شود.  در طرف شديدتر ُمنَحنی اين گزينهمی
روابط سياسی شروع می)، مانند ِاعمال مجازات يا قطع ۴١شوند (مادۀ نيرو نمی

شود تا به استفاده از ھر ميزان نيروی نظامی که الزم باشد، از راه زمين، دريا 
رسد که شديدترين ھمۀ اين اقدامات به شمار و ھوا برای حفظ صلح و امنيت می

کنندگان چھارچوب اين منشور در ھمان سال ).  برای تھيه۴٢آيد (مادۀ می
طی پيش خواھد آمد که در آن چيزی کمتر از نيز روشن بود که شراي ١٩۴۵

  استفاده از نيروی نظامی مؤّثر نيست. 
ھای شديد رسيد که جھان پس از تحّمل رنجدر نگاه اّول چنين به نظر می

عناصر اصلی طرح حضرت بھاءّهللاٰ در مورد امنيت جمعی را پذيرفته است.  
واداشتن اطاعتيد برای بهرسيد که اين اصل ايشان که ھمۀ کشورھا بابه نظر می

يک کشور متمّرد اقدام کنند در قلب منشور سازمان ملل قرار دارد.  عالوه بر 
رسيد اين که نيروی نظامی گاھی به عنوان ابزاری برای رسيدن آن به نظر می

به عدالت الزم است، پذيرفته شده است.  پس چه شد؟  چرا اين نظام در تأمين 
  ده است؟  صلح سيارۀ ما موفق نبو

ميلی جامعه بينای دارد.  اول اين که ناتوانی يا بیاين سئوال پاسخ چندگانه
شده در منشور سازمان را با نفرات و بينیالمللی از اين که نيروھای نظامی پيش

تجھيزات الزم در اختيار شورای امنيت بگذارد باعث شده که شورای امنيت 
زدن مؤّثر به اين اقدامات دستبرای تھديد به عمليات نظامی يا در صورت لزوم 

توانی نداشته باشد.  اين کوتاھی در بخش سوم ھمين کتاب با تفصيل بيشتری 
المللی از مورد بحث قرار خواھد گرفت.  دوم اين که کوتاھی جامعۀ بين

ھا ُمنَجر به از کار افتادگی شورای بودن بشريت و ملّتمتعّھدشدن به اصل يکی
ھمان نھادی که مسئوليت حفظ صلح و امنيت جھان را امنيت گشته است، يعنی 

به عھده دارد.  اين امر خود را در مبارزۀ قدرت بين اياالت مّتحده و اّتحاد 
ھای بعد از جنگ جھانی دوم و در طول جنگ جماھير شوروی سابق در دھه

کردند، نشان سرد و سوء استفاده از حّق وتو از سوی آنان، که از آن استفاده می
اد.  سوم اين که به واسطۀ نبود دّقت در مورد شرايطی که در آنھا شورای د
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تواند امری را تھديدی نسبت به صلح، نقض صلح، يا تجاوز اعالم امنيت می
کند، اين اکراه از ِاقدام تشديد شده است.  ابھام درونی اين اصطالحات ھمراه با 

ھا ايجاد شده، به ّشدت کار باال گرفتن سوء ظنی که در اثر رقابت اََبرقُدَرت
  شورای امنيت را برای حفظ صلح و امنيت اين سياره ُکند کرده است.

ھا در جھت ايجاد امنيت با وجود اين مشکالت، شورای امنيت با گذشت سال
کنندگان چھارچوب جمعی به شکلی که در آثار بھائی و ھمچنين از سوی تنظيم

ھا را ھائی کرده است.  اين پيشرفتفتبينی شده، پيشرمنشور سازمان ملل پيش
نقض «کارگيری مفھوم توان در افزايش تمايل شورا به گسترش حوزۀ بهمی

کامالً داخلی  ٢)٧ھائی ديد که سابقاً بنابر مادۀ (برای دربرگرفتن موقعيت» صلح
نامۀ شدند.  برای نمونه قطعو در نتيجه خارج از حوزۀ مداخلۀ شورا تصور می

تصويب شد، اقدامات دولت اقلّّيت  ١٩۶۶امنيت که در سال  شورای ٢٢١
جانبۀ استقالل از بريتانيای سفيدپوست يان اسميت در رودزيا را در اعالم يک

 ٧١٣نامۀ قطع ١٩٩١کبير تھديدی نسبت به صلح دانست.  سپس در سال 
ھای داخلی در شورای امنيت مشّخص کرد که شرايط مربوط به ناآرامی

رود و آن کشور را تحريم سابق تھديدی نسبت به صلح به شمار میيوگوسالوی 
) در رابطه با جنگ ١٩٩٢( ٧٨٨نامۀ نظامی کرد.  سال بعد شورا در قطع

 ٩۵۵نامۀ داخلی در ليبريا به اقدام مشابھی دست زد.  دو سال بعد شورا در قطع
ی به ُکشی در رواندا تھديدی نسبت به صلح جھان) حکم کرد که َنسل١٩٩۴(

» تھديد نسبت به صلح«رود.  اين شورا به گسترش استفاده از مفھوم شمار می
ھای داخلی را ھم در بر بگيرد.  ھا يا جنگادامه داده تا مواردی  غير از ناآرامی

 ٧٣٣نامۀ المللی است که در قطعيکی از اين موارد نقض قوانين بشردوستانۀ بين
نامه در بارۀ وضعيت يافت.  اين قطعتصويب شد، بازتاب  ١٩٩٢که در سال 

ھای بشردوستانۀ بسيار ضروری به مردم سومالی بود که رساندن کمک
ساخت.  اين موارد العاده دشوار میالمللی فوقغيرنظامی را برای جامعۀ بين

گيرد.  شورا به وضوح اين مسئله را ھم در المللی را ھم دربر میتروريسم بين
بيان کرده است که در آن به کوتاھی دولت  ١٩٩٢سال مصّوب  ٧۴٨نامۀ قطع

کند، و کردن تروريسم اشاره مینامۀ قبلی و محکومليبی از اطاعت از يک قطع
که در آن کوتاھی سودان در مورد  ١٩٩۶مصّوب سال  ١٠٧٠نامۀ ھم در قطع

مسترّد داشتن چند مظنون به شرکت در سوء قصد به جان رئيس جمھور مصر، 
  سازد.ی که در اتيوپی اقامت داشته، را مطرح میبه ھنگام

محتاطتر بوده و اعالم آن » نقض صلح«در عوض شورا در مورد اعالم 
پس از حملۀ کرۀ شمالی به  ١٩۵٠را به چھار مورد محدود کرده است: در سال 

 ١٣۵پس از حملۀ آرژانتين به جزاير فالکلند، ١٩٨٢در سال  ١٣۴کرۀ جنوبی،
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پس از  ١٩٩٠و در سال  ١٣۶ريان جنگ ايران و عراق،در ج ١٩٨٧در سال 
از اين » عمل تجاوزکارانه«شورا در مورد اعالم   ١٣٧حملۀ عراق به کويت.

ھم کندتر عمل کرده و فقط دو بار چنين اعالمی کرده است: يکی در سال 
) در پاسخ به تعّرض آفريقای جنوبی و فرستادن نيروھای ٣٨٧نامۀ (قطع ١٩٧۶

آنگوال که در آنجا ويرانی به بار آوردند و تجھيزات و مواد آنگوالئیمتجاوز به 
) در پاسخ به ۶۶٧نامۀ (قطع ١٩٩٠ھا را غصب کردند، و يکی ھم در سال 

ِاعمال خشونت عراق نسبت به نمايندگان سياسی و کارکنان آنھا در کويت که 
 شد.شامل ربودن اين کارکنان ھم می
ايد گفت که از جنگ سرد به بعد شورای امنيت عالوه بر آن از جنبۀ مثبت ب
المللی به نحو روزافزونی فعال شده است.  در زمينۀ مقابله با تھديدات بين

 ١۵نامه در ماه به يکی در ھفته (از ھای اين شورا از يک قطعنامهميانگين قطع
اين شورا ھمچنين ِاعمال مجازات  ١٣٨مورد) افزايش يافته است. ۶٠مورد به 

شود و ای که دائماً بر تنّوعش افزوده میشدهرا در جھت نيل به  اھداف بيان خود
ھای دموکراتيک، حمايت از مواردی نظير مقابله با تجاوز، برگرداندن دولت

دادن به جنگ، مبارزه با تروريسم و پشتيبانی از معاھدات حقوق بشر، خاتمه
ست.  اين امر تضاد آشکاری برابر افزايش داده ا ١۴گيرد، به صلح را دربر می

فقط به دو مورد محدود  ١٩٨٩کارگيری ناچيز مجازات، که تا قبل از سال با به
  ١٣٩شده است، دارد.می

با وجود تمايل شورای امنيت به جمع و جورکردن خود و مداخله در شرايط 
اند که اين کنند، مشکالتی بودهمختلفی که صلح و امنيت جھانی را تھديد می

ای درازمّدتی نظير يا نتوانسته با آنھا مقابله کند، مانند اختالفات منطقه شورا
اختالفات کشمير و کره، يا نتوانسته با موّفقيت با آنھا مقابله کند، نظير اختالفات 
فلسطين و اسرائيل.  اين مشکالت احتماالً ھمين طور ادامه خواھند يافت تا آن 

بينی شده است، با ھمۀ حضرت بھاءّهللاٰ پيشکه آن نظام امنيت جمعی که در آثار 
اجزايش، از جمله يک نيروی نظامی دائمی که تحت اختيار شورای امنيت باشد، 

  ايجاد شود.

  المللی دائمیايجاد يک نيروی بين

ترين اجزای يک نظام کارآمد امنيت جمعی توان اجرائی است.  يکی از مھمّ 
ناتوانی شورای امنيت برای به اجراء درآوردن تصميمات خود، اين شورا را 

ترين ترين و درازمّدتفاقد قدرت اجرائی و مداخالتش را در برخی از ضروری
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منشور  ۴٢ادۀ تأثير ساخته است.  اختيارات اين شورا تحت مھا بیبحران
کارگيری ھر ميزان نيروی نظامی که برای حفظ يا برگرداندن سازمان برای به

منشور  ۴۶تا  ۴٣صلح و امنيت الزم است، از کار افتاده است زيرا مواد 
سازمان ملل که برای دادن ابزار الزم به اين شورا تنظيم شده ھرگز به مورد 

  اجراء در نيامده است.
حضرت بھاءّهللاٰ برای يک نظام امنيت جمعی بنگريم، اگر از ديدگاه طرح 

کند که ھمۀ بينی میکننده است و ھم نوميدکننده.  اين ماده پيشگرمھم دل ۴٣مادۀ 
متعّھد شوند که بنا به درخواست شورای امنيت ... «اعضای سازمان ملل بايد 

ح و نيروھای نظامی و کمک و تسھيالت، شامل حّق عبور الزم برای حفظ صل
اين کار بايد بر طبق ».  المللی را در اختيار آن شورا قرار بدھندامنيت بين

بين شورا و کشورھای عضو صورت » نامۀ مخصوصيک يا چند توافق«
تعداد و نوع نيروھا، ميزان آمادگی و محل کلّی «ھا بايد نامهگيرد.  اين توافق

ماده».  د را تعيين کنندھائی که بايد صورت گيرآنھا و ماھيت تسھيالت و کمک
، جزئيات بيشتری را در رابطه با اين ترتيبات و اين که ۴۶تا  ۴۴ھای بعدی، 

ھائی در بينیگيرند.  اين که از قبل چنين پيشچگونه بايد اجراء شوند دربر می
دھد که جھان، دست کننده است، زيرا نشان میگرممنشور سازمان وجود دارد دل

به طرح حضرت بھاءّهللاٰ برای  يک نظام امنيت جمعی کم از جنبۀ نظری، 
  نزديک شده است.

المللی در اجرای اين مواد حاکی از کوتاھی آنھا از شکست جامعۀ بين
ملل  کنندگان منشور سازمانتنظيم ١٩۴۵پيروی از چيزی است که در سال 

امنيت  دانستند شديداً برای کمک به تضمين صلح والمللی میمّتحد و جامعۀ بين
ما ضروری است.  علّت اين شکست نوميدکننده عدم تمايل کشورھای ما به چشم

ھای مربوط به استفاده از نيروی نظامی، از پوشی از حاکميت ملّی در حوزه
 ١٩۴۶جمله موارد مربوط به ترکيب، حفظ و مقّر نيروھاست.  در فوريۀ سال 

ه کار خود را آغاز کند.  شورای امنيت به کميتۀ تجھيزات نظامی فرمان داد ک
منشور سازمان ملل مّتحد ايجاد شده بود تا  ۴٧اين کميته ھيئتی بود که تحت مادۀ 

در ھمۀ مسائل مربوط به احتياجات نظامی برای حفظ صلح و امنيت جھانی، «
شامل استخدام و فرماندھی نيروھائی که در اختيار شورا ھستند، به آن شورا 

اين کميته پس از دو سال و پنج ماه کار روی ».  کمک و با آن مشاوره کند
به شورای امنيت گزارش  ١٩۴٨دادن يک نيروی ذخيره، اوائل جوالی ترتيب

اعضای اين کميته که از   ١۴٠داد که قادر نيست به وظيفۀ خود عمل کند.
نمايندگان نيروھای ھوائی، دريائی و زمينی پنج عضو دائمی شورای امنيت 

، به علّت جر و بحث بر سر موضوعات خاّصی نظير ُمھلت تشکيل شده بودند



 یجمع تيبه امن یابيدست

72 

نشينی نيروھا پس از عمليات، اين که نيروھا بايد فقط در قلمرو کشور عقب
آمدن کشيدن نيروھا در صورت پيشخودشان باشند يا در جای ديگر، حّق بيرون

ضرورت ملّی و موضوعات بسيار مھّم فرماندھی و کنترل، نتوانستند به توافق 
روشن است که پرداختن به نظريۀ  فرسودۀ حاکميت مطلق   ١۴١نھائی برسند.

 مان ضروری است.ملّی مانع ما از انجام کارھائی شده است که برای امنيت
، و در نتيجه به توانائی شورای ۴٢ای که به مادۀ کنندهبه علّت ضربۀ فلج

ن شورا مجبور شد به المللی وارد آمد، ايامنيت در زمينۀ حفظ صلح و امنيت بين
منشور سازمان داشت (به باال مراجعه  ۴١اختيارات محدودتری که تحت مادۀ 

کنيد) تکيه کند.  با وجود اينکه شورا از اين اختيارات با آزادَدستی برای دامنۀ 
گيرند، استفاده کرده وسيعی از اقداماتی که استفاده از نيروی نظامی را دربر نمی

اند.  شورای امنيت در طول ات اغلب ناکافی از کار درآمدهاست، اما اين اقدام
  زمان در طراحی تدابير جديد برای جبران اين نقيصه ابتکار به خرج داده است.

 ۴٢يک تدبير اين بوده است که شورای امنيت اختياراتی را که تحت مادۀ 
 منشور برای استفاده از نيروی نظامی دارد، به کشورھای عضو تفويض کند. 

به کرۀ جنوبی حمله کرد، شورای  ١٩۵٠برای نمونه وقتی کرۀ شمالی در سال 
و سپس از ھمۀ  ١۴٢امنيت اين عمل را به عنوان نقض صلح محکوم کرد

راندن اين حمله کمک کنند.  شانزده کشور کشورھای عضو خواست که به عقب
ا در دست زير پرچم سازمان ملل و در حالی که اياالت مّتحده سکان فرماندھی ر

داشت، اقدام کردند.  اين تدبير در طول دورۀ دوقُطبی جنگ سرد بين دو عضو 
شورای امنيت، يعنی اياالت مّتحدۀ آمريکا و اّتحاد جماھير شوروی فقط يک بار 

پذير شد: اّتحاد جماھير شوروی و آن ھم به علت تقارن شرايط خاّص امکان
نمايندۀ چين تحريم کرده بود  جلسات شورای امنيت را در اعتراض به عضويت

گيری شورا در بارۀ کرد که غيبت آن در طول رأیو به اشتباه تصّور می
  واگذاری اختيارات به معنای وتوی آن است.

تدبير ديگری که شورای امنيت مورد استفاده قرار داده آن بوده که به 
ه طور کلّی تا ھای عضو اختيار عمليات نظامی بدھد.  اين امر بائتالفی از دولت

برای دفاع فردی يا جمعی از » محفوظ بودن حّق کشورھا«حّدی تحت عبارت 
منشور آمده توجيه شده است.  پس از اين که در سال  ۵١خود که در مادۀ 

عراق به کويت حمله و آن را ضميمۀ خود نمود، شورا از اين تدبير  ١٩٩٠
ز اقدامات عراق را به عنوان نامه که برخی ااستفاده کرد.  به دنبال چندين قطع

و برخی ديگر را به عنوان اعمال تجاوزکارانه محکوم می ١۴٣نقض صلح
ھای تجاری که نتوانست عراق را از کويت و پس از ِاعمال تحريم ١۴۴کرد

نمود و در آن  ١۴۵را صادر ۶٧٨نامۀ شمارۀ بيرون براند، شورای امنيت قطع
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ھمۀ «نشينی تعيين کرد و اجازه داد برا به عنوان مھلت عق ١٩٩١ژانويۀ  ١۵
نشينی ھای قبلی در مورد عقبنامهقطع» کردناقدامات الزم برای اجراء و پياده

از  ١۴۶کشور، ٢٧رسيدن مھلت، حدود پايانصورت گيرد.  چند روز پس از به
  جمله دولت کويت، به طور جمعی برای حمله به عراق دست به اقدام زدند.

ده از نيروھای پاسدار صلح بوده است که مأموريت آنان روال ديگر استفا
در طول زمان تغيير کرده و شامل دفاع از خود و بعد ِاعمال قدرت ِصرف ھم 
شده است.  برای مثال در سومالی جنگ داخلی به بحران عظيم انسانی انجاميد و 

امنيت  ھای نمايندگی اختيار داد تا صلح وای از ھيئتدر نتيجه شورا به مجموعه
دوستانه برقرار سازند و مرّتب بر ھای انسانکافی را برای تحويل کمک

کشور  ٢٠ھا شامل نيروھای نظامی از حدود اختيارات آنھا افزود.  اين ھيئت
شدند.  با اين حال سرانجام شکست خوردند و پس از حمالت متعّددی که به می

ن طور که اين مثال و آنان صورت گرفت، از کشور بيرون رانده شدند.  ھما
ھمچنين شکست نيروھای پاسدارصلح در فلسطين، کامبوج، کنگو، رواندا و 

دھد، کوشش برای استفاده از نيروھای پاسدار صلح برای به بوسنی نشان می
اطاعت وادار کردن اغلب به علّت فقدان تعّھد سياسی و عدم تأمين منابع کافی از 

به جائی نرسيده است.  اين رويکرد  سوی کشورھای عضو سازمان ملل ھرگز
يک مشکل اساسی ديگر ھم دارد که به شکست آن در سومالی کمک کرد.  
پاسداری از صلح به اين معناست که طرفين درگير داوطلبانه به وجود اين 

اند.  استفاده از نيروھای پاسدار صلح به منظور نيروھا در آنجا رضايت داده
ھای ظ صلح و امنيت در شرايطی که برخی از طرفمداخله برای استقرار يا حف

درگير يا ھيچ يک از آنھا با اين مداخله موافق نيستند، مناسب نيست.  بنا بر اين 
شوند، وقتی اين موافقت واقعاً وجود ندارد ولی نيروھای پاسدارصلح فرستاده می

ً به شکست می ه باقی انجامد و طعم تلخ شکست را در دھان ھماين تدبير نھايتا
  گذارد.می

اما حوادث اخير نشان داده است که احتماالً جريان به نفع استفاده از 
ھای رسد که شکستنيروھای پاسدارصلح در حال تغيير است.  به نظر می

مکّرر باعث شده است که شورای امنيت به آگاھی بيشتری از اين که بايد 
لی نيروھای سازمان ملل در تر عمل کند، برسد.  بر اين اساس مردم محقاطعانه

خوانند، زيرا سربازان می» پروانه«مشھورند را  MONUCکنگو که به نام 
خورند.  در واقع مشھور آبی با اين که زيبا ھستند اما به درد حفظ صلح نمیکاله

کنند يا به نظامی و مانند آن غيرنظاميان را کشتار میھای شبهِ شده که وقتی گروه
 ايستند.  عذر ، اينھا بدون اين که کاری بکنند، کنار میگيرندبردگی می
MONUCھای شبهِ دادن به عمليات گروهتا به حال اين بوده است که برای پاسخ
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نظامی نه تسليحات کافی دارد و نه نفرات کافی.  اما اکنون شورا تعداد آنھا را 
ان فراھم نفر افزايش داده و پوشش ھوائی برايش ١۶٫٧٠٠نفر به  ١٠٫٨٠٠ از

نظامی را ساخته است.  حال اين اميد وجود دارد که آنھا بتوانند نيروھای شبهِ 
   ١۴٧خلع سالح کنند و بردگان را آزاد سازند.

دھد تأييد تدبير ديگری که شورا به نحو روزافزونی مورد استفاده قرار می
توان در یھائی از اين اقدام را مای است.  نمونهعمليات نظامی نيروھای منطقه

ھای کوزوو و بوسنی و از در درگيری NATOھائی که از مداخلۀ نامهقطع
در سيرا لئون استقبال کردند، مشاھده نمود.  ھرچند به  ECOWASمداخالت 

طور منطقی مداخلۀ نظامی از سوی ھر کشوری بايد از قبل از سوی شورای 
ای ن نيروھای منطقهامنيت مجاز شده باشد، روالی شکل گرفته است که مطابق آ

گيرند.  کنند و بعد تأييد شورای امنيت را بعد از واقعه میاّول مداخله می
منشور سازمان برای  ۵١کننده اغلب از حّقی که تحت مادۀ کشورھای مداخله

کنند.  شورای امنيت به طور دفاع از خود به آنان داده شده است، استفاده می
قبل از سوی يک سازمان چندملّّيتی ديگر، که روزافزونی بر نيروھائی که از 

کند.  اينھا منابعی از نفرات ای است، ِگرد ھم آورده شده، تکيه میمعموالً منطقه
المللی و تجھيزات ھستند که وجودشان به خصوص در صورت فقدان منابع بين

ای ھای امنيتی منطقهغنيمت است.  ھمکاری زيادی بين سازمان ملل و سازمان
رابطه با پاسداری از صلح وجود داشته است.  برای مثال، درھائيتی سازمان در 
اند، و يا در ليبريا ھای آمريکائی با شورا در حال ھمکاری بودهدولت

ECOWAS  و شورا، و يا در بوسنیNATO اند.و شورا ھمکاری کرده  
به طور کلّی، خبر خوب آن است که شورای امنيت با گذشت زمان به نحو 

ای فعال و حتی بدون يک نيروی نظامی دائمی و ساير ابزاری که در ايندهفز
بينی شده، متمايل به استفاده از اختياراتی گشته برای آن پيش ۴۶تا  ۴٣ھای ماده

تر در اين از آن برخوردار است.  گزارش آناند که پيش VIIاست که تحت فصل 
امنيت جمعی به دبير بخش از کتاب از آن سخن رفت، ضمن گزارش نيازھای 

جانبه از کّل، نتيجه گرفت که شورا به نحو آشکاری موازنه را از استفادۀ يک
اين  ١۴٨نيروی نظامی به نفع استفادۀ جمعی قانونی از آن برھم زده است.

ميزگرد ھمچنين به وجود آمدن انتظار و ظھور ھنجاری را مشاھده کرد مبنی بر 
ی نظامی شورای امنيت  صاحب اختيار است، اين که در مورد استفاده از نيرو

   ١۴٩رسد.به نظر می» با ارزش اما ھنوز فاقد عمق«ھرچند اين ھنجار 
به نحو روزافزونی معلوم شده است که شورای امنيت اختياراتی را که تحت 

دارد به حّد نھائی خود و حتی فراتر از آن گسترش داده است، اما به  ۴٢مادۀ 
برقرارسازی صلح ديگر کارآمد نيست.  وضعيت عراق  عنوان دستگاھی برای
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دھد.  شورای اش به کويت نمونۀ درخشانی به دست ما میاز زمان حملۀ اوليه
ای که در اختيارش بود به جز استفادۀ سال از ھر وسيله ١٢امنيت در طول 

استفاده کرد تا با تھديد  ۴٣مستقيم از نيروی نظامی سازمان ملل تحت مادۀ 
ھای اقتصادی به مقابله کند.  اين ابزارھا عبارت بودند از: ِاعمال مجازاتعراق 
ساختن واردات و صادرات، ممنوعيت انتقال سرمايه به ھای مختلف، ممنوعشکل

داخل و خارج اين کشور، ممنوعيت پرواز ھواپيما به داخل و خارج کشور، 
ل مسئوليت قانونی ساختن ناوگان دريائی، کاھش کارکنان سياسی، تحميمتوّقف

ھا ھا، شرکتخساراتی که به سبب حملۀ غيرقانونی آن به کويت به افراد، دولت
المللی وارد شده، پافشاری بر مسئوليت  عراق در قبال بدھیھای بينو سازمان

المللی بين عراق و کويت (نقطۀ عطفی که ھای خارجی، تضمين مرزھای بين
اين قرار که تمام عايدات حاصله از فروش  بعداً در بارۀ آن بحث خواھد شد)،

نفت برای استفاده طبق دستورات جامعۀ جھانی به وديعه نزد سازمان ملل بماند، 
ھای کشتار جمعی و استقرار يک برنامۀ بازرسی قرار نابودسازی ھمۀ سالح

  المللی برای تضمين انجام اين کار.بين
کدام از اين اقدامات کافی نبود اما به غير از استفاده از نيروی نظامی، ھيچ 

المللی را از اين که عراق ھنوز تھديدی نسبت به صلح تا ھراس جامعۀ بين
آيد تخفيف دھد.  به عالوه، با وجود توافق نظر عمومی در جھانی به شمار می
المللی در اين باره که عراق تھديد مداومی نسبت به صلح و درون جامعۀ بين
رود، جھان قادر به عمل نبود.  شورای به شمار می ھای خودآرامش ھمسايه
خواست اختيار استفاده از زور خود را به ھيچ دولت يا گروھی از امنيت نه می

خواست مھر تأييد خود را به عمليات يک ائتالف ھا تفويض کند و نه میدولت
 ھای کشتارنظامی بزند.  از آنجا که عمليات نظامی قبل از استفاده از سالح

، که بر اساس ۵١شد، با الگوی دفاع از خود مادۀ جمعی پيشگيرانه محسوب می
آن تھديد بايد فوری باشد، ھمخوانی نداشت.  پاسداری از صلح، به زور يا غير 
آن، نيز امکان نداشت، زيرا رضايت عراق وجود نداشت.  عالوه بر آن ھيچ 

تأييد شورا قبل يا بعد  ای عرب که بتوان روی مداخلۀ نظامی آن ونيروی منطقه
از عمل آن  حساب کرد، وجود نداشت.  با وجود اين که بحران عراق را پشت 

ايم، ھيچ راه حلی برای اين وضعيت که بتواند الگوئی برای آينده سر گذاشته
المللی در آينده با باشد، وجود ندارد.  اين سئوال باقی است که اگر جامعۀ بين

شود، چه اّتفاقی خواھد افتاد؟  اگر دفعۀ بعد مدارک موارد مشابھی رو به رو 
ھای کشتار جمعی وجود داشته باشد، چه؟  روشن و ترديد ناپذيری از وجود سالح

تواند، بکند؟  اگر شورا نتواند يا نخواھد صلح شورا چه کار ممکن است، يا می
 ٢٠٠٣ر سياره را حفظ کند، چه؟  ھمان طور که دبير کّل سازمان ملل در سپتامب
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گيری است، اگر بگذاريم اين لحظه از دست برود، تاريخ قاضی سخت«گفت: 
  ١۵٠»ھرگز ما را نخواھد بخشيد.

توان يک نظام کارآمد خوشبختانه تفکّراتی در اين زمينه که چگونه می
مثال خوبی  ICISSامنيت جمعی را ايجاد کرد، صورت گرفته است.  گزارش 

کند که بايد قبل از پناه بردن به ا پيشنھاد میاست.  اين گزارش معيارھائی ر
مجازات نھائی و استفادۀ جمعی از نيروی نظامی برآورده شوند.  معيارھائی بايد 
ايجاد شوند تا تضمين نمايند جنگ برای بدترين موارد کنار گذاشته شده است.  
 شورای امنيت نبايد بيش از حّد به نيروی نظامی روکند، زيرا در اين صورت

  المللی برای حمايت از آن از بين خواھد رفت.ارادۀ بين
اّول اين که مداخلۀ   ١۵١اين معيارھا را پيشنھاد کرد. ICISSگزارش 

نظامی با اھداف بشردوستانه بايد اقدامی استثنائی و غيرعادی باشد.  بايد در اثر 
نی نظير اقدام عمدی يا کوتاھی يا ناتوانی يک دولت آسيب جدی و غير قابل جبرا

رخ داده يا در شرف وقوع باشد.  دوم اين که » تصفيۀ نژادی«کشتار گسترده يا 
کردن يا َبرَطرفاھّمّيت زيادی دارد که ھدف استفاده از نيروی نظامی متوقّف

َکردن رنج انسانی باشد.  اين کار با عمليات چندجانبه که مورد حمايت افکار 
گيرد.  سوم اين که اشد، بھتر صورت میعمومی آن منطقه و قربانيان مربوطه ب
ھای غيرنظامی برای حل يا جلوگيری قبل از مداخلۀ نظامی بايد ھمۀ راه حل

آميز از اين بحران بررسی شده باشد.  چھارم، استفاده از نيروی نظامی صلح
ترين مّدت و کمترين ترين سطح و کوتاهبايد در ھر مورد متناسب و در کوچک

رسيدن به ھدف دفاع بشردوستانه باشد.  پنجم، بايد اميدی  شّدت الزم برای
آميز رنجی که ھدف مداخلۀ نظامی منطقی به متوقّف يا برطرف کردن موفقيت
المللی مناسب اختيار مداخلۀ نظامی است، وجود داشته باشد.  سرانجام مرجع بين

ين امر ترين مرجع برای ارا به منظور دفاع بشردوستانه داده باشد.  مناسب
تشخيص داد که شورای امنيت ممکن است  ICISSشورای امنيت است.  اما 

توانند ھای منفرد میگاھی نتواند عمل کند، که در اين صورت تصديق کرد دولت
مسئوليت رفع رنج و بال را به عھده بگيرند.  اين گزارش ھمچنين تشخيص داد 

يتی کامالً جدی جانبه در صورت چنين تفويض مسئولکه خطر عمليات يک
المللی ضروری است که در چنين خواھد بود.  بنا بر اين برای جامعۀ بين

  شرايطی شکست خود و پيامدھائی را که به دنبال خواھد داشت، بپذيرد.
اصولی که در ديانت بھائی برای استفاده از نيروی نظامی تعيين شده شرايط 

رسد د.  اما به نظر میدارن ICISSتری از اصول مذکور در گزارش گسترده
ھم با روح و ھم با متن تعاليم بھائی ھماھنگی دارد.  اول ICISS که رويکرد 

اين که رويکرد حضرت بھاءّهللاٰ به امنيت جمعی بر اين اصل استوار است که 
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المللی بايد نيروی نظامی را به عنوان يک ابزار عادی در روابط بينجامعۀ بين
آميز حل ھای صلحه جای آن بکوشد اختالفات را از روشالمللی کنار بگذارد و ب
المللی اين اصل را به خصوص بعد از جنگ جھانی دوم کند.  ھرچند جامعۀ بين

به عنوان امری حياتی برای حفظ امنيت جمعی درک و تصديق نمود و آن را در 
منشور سازمان ملل تجسم بخشيد، اما در عمل ھنوز آن را به طور عمومی به 

  ر نگرفته است.کا
دوم اين که بنا بر رويکردی که آثار بھائی نسبت به امنيت جمعی دارد، 
سران عالم بايد بدون ارتباط با ھيچ بحران خاّصی جمع شوند و روی اصولی که 
از آن پيروی خواھند کرد و روالی که برای تضمين صلح در سيارۀ ما در پيش 

، اولين امر الزم موافقت رھبران ما خواھند گرفت، توافق کنند.  به عبارت ديگر
روی اين مسئله است که چگونه نسبت به شرايطی که صلح اين سياره را به 

زنند، واکنش نشان بدھند.  با وجود منشور سازمان اندازند يا برھم میخطر می
المللی، ھنوز ھای بينکارگيری آن در بحرانسال به ۶٠ملل و با وجود بيش از 

اند که توضيح دھند چه چيزی برھم خوردن صلح به يين نشدهاصول روشنی تع
سازد.  به ھمين نحو، ھنوز ھيچ المللی را موّجه میآيد و عمليات بينشمار می

المللی دقيقاً کاری روی مقّررات مربوطه انجام نشده است که معّين کند جامعۀ بين
اھد گرفت.  چه عملياتی را در پاسخ به چه اختالالتی در صلح در پيش خو

فرمايند که بايد مانند يک تن برای به اطاعت حضرت بھاءّهللاٰ به سران عالم می
زند، اقدام  کنند، اقدامی که درصورت واداشتن ھر کشوری که صلح را برھم می

شود.  ھرچند در آثار بھائی لزوم شامل استفادۀ جمعی از نيروی نظامی نيز می
المللی ه چيزی به معنای برھم زدن صلح بينمقّررات خاّصی در اين مورد که چ

است يا چه اقداماتی بايد بشود وجود ندارد، اما اصولی که در اين آثار مندرج 
اين کتاب مورد بحث  ٣ھائی عينی است که در بخش بخش توصيهاست الھام

  قرار خواھند گرفت.

  المللیايجاد يک دادگاه کارآمد بين

المللی را حضرت بھاءّهللاٰ از ھمان قرن نوزدھم به با اين که دادگاه بين
بشريت توصيه فرموده بودند، اما فقط پس از آن که جھان به شکنجه و عذاب 

کننده، يعنی جنگ جھانی اّول مبتال گشت، بود که يک رحمانه و ويرانجنگی بی
اد گرديد.  اين اولين کوشش المللی تحت عھدنامۀ مجمع اّتفاق ملل ايجدادگاه بين

دنيای مدرن در جھت ايجاد يک دادگاه جھانی، به دادگاه دائمی و بين المللی 
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وجودآورندۀ اين عھدنامه اميدوار ھای بهمشھور شد.  ملّت 31(PCIJ)صلح 
بودند به اين وسيله تضمين نمايند که بشريت ديگر ھرگز دچار کابوسی مانند 

ھا به مجمع اّتفاق ملل و به اما متأسفانه، تعّھد ملّت گردد. جنگ جھانی اّول نمی
PCIJ ھای ميالدی را که از نظر سياسی سال ٣٠ھای دھۀ تاب امتحانات سال
نجات داده شد، اما فقط پس از آنکه  PCIJای بودند را نياورد.  بقايای زدهآشوب

 بشريت آزمون سخت يک جنگ دوم جھانی را نيز پشت سر گذاشت.  در طول
مراحل نھائی جنگ جھانی دوم و پس از آن، کشورھای پيروز در جنگ و 

ھای ديگر منشور جديد سازمان ملل مّتحد را به وجود آوردند.  بسياری از ملّت
المللی در چھارچوب اين منشور دوباره ايجاد و اين بار دادگاه عدالت دادگاه بين

دوار بود که کشورھا برای حل ناميده شد.  بار ديگر دنيا امي 32(ICJ)المللی بين
بردن به خشونت و مبارزۀ مسلّحانه به اين دادگاه اختالفات خود به جای پناه

داوری «به معنای  "Pacis tutela apud Judicem"مراجعه کنند.  کلمات 
را مجّسم  ICJگزاران که رويای صلح از طريق قانون بنيان» حافظ صلح است

  لح الھه حکّ گرديد.ساخت روی نمای اصلی کاخ صمی
گزاران اما واقعيت طور ديگری از کار درآمد.  آرزوھای عالی بنيان

المللی، اگر به کلّی ازھم نپاشيد، درھم منشور سازمان ملل در مورد دادگاه بين
المللی از نواقص مھّمی رنج ھا معلوم شد که دادگاه بينشکست.  با گذشت سال

اش خواھند بود و اگر ھر کدام به اھداف اوليه برد که ھمچنان مانع از رسيدنمی
کرد آن به نحو مناسبی مورد از مشکالت چندجانبۀ نھفته در ساختار و نحوۀ عمل

المللی بتواند ھمان توّجه قرار نگيرد و اصالح نشود، بعيد است که دادگاه بين
  طور که طراحی شده به عنوان ابزاری برای صلح عمل نمايد.

محدودۀ کاری دادگاه است، چيزی که در محافل حقوقی به اولين مشکل در 
المللی که قرار است در سمت گويند.  نقش دادگاه بيندادگاه می» صالحيت«آن 
ترين مرجع و به عنوان عالی ١۵٢»اُرگان قضائی اصلی سازمان ملل مّتحد«

قضائی جھان عمل کند، به حل قضائی محدود شده که عموماً آخرين مرحلۀ حل 
شود به ارائۀ رسمی کتبی تالف است.  به عبارت ديگر اقدامات آن محدود میاخ

و شفاھی مدارک و دالئل حقوقی از سوی طرفين به قضاتی که در ميان خود 
گيرند.  در بسياری از نقاط کنند و تصميم نھائی را در آن مورد میمشورت می

ير مذاکره، مشورت، ھا نظدنيا، حل قضائی که در ميان دامنۀ کاملی از گزينه
ترين ترين و متداولگيرد، محبوبگری، مصالحه و حکميت قرار میميانجی

                                                 
31 Permanent Court of International Justice 
32 International Court of Justice 
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گزينه نيست.  به عالوه حکم دادگاه محدود به اختالفات حقوقی بين دولتھاست.  
توانند طرف دعواھائی باشند که در اين دادگاه ھا میبه عبارت ديگر فقط دولت

ھای عضو سازمان ملل به خودی چند دولتدر نتيجه ھر  ١۵٣شود.مطرح می
المللی نمیھای بينخود به اين دادگاه دسترسی دارند، اما افراد مستقل و سازمان

  ١۵۴توانند موردی را به آن ارجاع نمايند.
ھای قضائی يکی از تبعات محدود بودن صالحيت اين دادگاه گسترش ھيئت

ست.  برای نمونه اکنون ما دو المللی، ھر دو بوده اای و بيندر سطح منطقه
دادگاه جداگانۀ جنايات جنگی برای يوگوسالوی سابق و برای رواندا داريم که 
برای تعقيب قانونی افراد در مورد جنايات جنگی که در اين مناطق خاّص 

اند.  ھمچنين يک اند، ايجاد شدهھای خاّص زمانی رخ دادهجغرافيائی در دوره
لی که تازه تأسيس شده داريم که برای اجرای عدالت در الملدادگاه جنائی بين

مورد کسانی که مّتھم به ارتکاب جنايات جنگی، جنايت بر عليه بشريت و اعمال 
خشونت ھستند، طراحی شده، صرف نظر از اين که اين جنايات در کجا اّتفاق 
افتاده باشند.  بعد، چندين ھيئت داوری يا سازمان حل اختالف مشابه در 

ضوعات محدود و در رابطه با معاھدات چندجانبه داريم، مانند ھيئت داوری مو
المللی در رابطه با قانون دريا و سازمان تجارت جھانی.  دادگاه اروپائی بين

ھائی آمريکائی حقوق بشر نمونه -عدالت، دادگاه اروپائی حقوق بشر و دادگاه بين
وسيعی از موضوعات در يک منطقۀ المللی ھستند که به دامنۀ ھای بيناز دادگاه

المللی ممکن است ھای بينپردازند.  اين گسترش دادگاهخاّص جغرافيائی می
منجر به صدور احکام متناقض در مواردی خاّص يا تفاسيری متناقض از اصول 

ای که در حقيقت مشابه ھستند، گردد.  برای مثال، حقوقی در موارد جداگانه
المللی مورد منابع دريائی ممکن است ھم توّسط ھيئت بين المللی دراختالفات بين

داوری در رابطه با قانون دريا حل شود و ھم توّسط دادگاه جھانی.  واضح است 
گيری اصول کند.  شکلکه نتايج متناقض در مورد يک اختالف مشکل ايجاد می

متر تر و بسيار بزرگتری است، زيرا به جای کقانونی متناقض مشکل موذيانه
کند، چرا که کشورھای کردن احتمال بروز اختالفات در آينده، آن را  بيشتر می

درگير در اختالف تفسيری را که در آن زمان بيشتر به نفع ايشان است، انتخاب 
المللی ھای بينکنند.  جھان احتياج به يک سلسله مراتب يا نظامی از دادگاهمی

ھا با يک ديگر به خوبی تعريف شده و دارد که در آن رابطۀ دقيق اين دادگاه
  به عنوان دادگاه عالی در رأس آن قرار داشته باشد. ICJاحتماالً 

ھا، که المللی حتی در محدودۀ اختالفات بين دولتدوم اين که دادگاه بين
کارش حصر به آن شده است، نيز قدرت حکميت اجباری را که يک قدرت 

اين دادگاه به شّدت تضعيف شده است،  اساسی است، ندارد.  بدون اين قدرت
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ھای تواند در بارۀ يک اختالف حکم بدھد که ھمۀ طرفزيرا فقط زمانی می
گيری تسليم اين دادگاه کرده باشند.  درگير داوطلبانه اختالف خود را برای تصميم

ترين آن از طريق يک توافقتوان به چند طريق انجام داد که رايجاين کار را می
شود و شرايط اختالف و مخصوص بين طرفين است که مصالحه خوانده مینامۀ 

 ١۵۵سازد.چھارچوبی که قراراست دادگاه در آن عمل بکند را دقيقاً مشّخص می
کنند که بدانند توافق روی ھا معموالً وقتی از اين رويکرد استفاده میدولت

دن اختالف.  چندين تر کرشود تا طوالنیضوابط ثابت بيشتر به نفعشان تمام می
شود.  تاريخچۀ يک مورد راه ديگر نيز وجود دارد، اما کمتر به آنھا اّتکاء می
ھای دعوا استنباط کند که ممکن است به دادگاه اجازه بدھد که از رفتار طرف

راضی به حکم دادگاه ھستند.  البته اگر دولتی بکوشد چنين رضايتی را انکار 
قانون  ٣۶برانگيز خواھند بود.  بند دوم ازمادۀ  کند اين نوع استنباطھا بحث

دھد که حکم دادگاه را از قبل، صرف نظر از اين که ھا اجازه میدادگاه به دولت
موضوع دعوا چه باشد، بپذيرند.  شايد تعّجبی نداشته باشد که اکثر ُدَول عضو 

و يا برای اند که خود را به اين عبارت مقّيد سازند، سازمان ملل موافقت نکرده
از دولتی به دولت ديگر » شروط«اند.  اين به اصطالح آن شروطی قائل شده

کوشد مانع از اين گردد که دادگاه در اختالفی کند، اما معموالً میفرق زيادی می
برای مثال،  ١۵۶داند، دخالت کند.که حکومت مربوط به منافع حياتی خود می

مواردی که در حوزۀ قضائی داخلی  بسياری از اين شروط حاکی از آنند که 
شوند به خودی خود می» تعيين«گيرند و از سوی آن حکومت خاّص قرار می

گردند.  آشکار است که اين خارج از حوزۀ قضائی اين دادگاه محسوب می
شرطھا ھر گونه فکر حکميت اجباری را تضعيف و کّل اين جريان را تبديل به 

ھا وه، در طول زمان بسياری از اين دولتکند.  به عاليک بازی سطحی می
اند.  يک راه ديگر برای توّسل به رضايت خود را به دالئل مختلف پس گرفته

المللی است که در يک معاھدۀ بين» مادۀ توافقی«حکميت اين دادگاه تحت يک 
ديگر گنجانده شده باشد و امضاءکنندگان آن معاھده را مجبور به حل اختالفات 

المللی که ادگاه جھانی نمايد.  خوشبختانه تعداد زيادی از معاھدات بيناز طريق د
گيرند، مانند پيمانھم  معاھدات دوجانبه و ھم معاھدات چندجانبه را دربر می

المللی نابودسازی ھمۀ انواع نامۀ بينو پيمان ١٩۴٨ُکشی در سال نامۀ َنسل
حّق تفسير و اجرای  ICJای را که به چنين ماده ١٩۶۵تبعيض نژادی در سال 

ھای کسب داوطلبانۀ ھمۀ اين روش ١۵٧دھد، دربر دارند.ھا را مینامهتوافق
برند: به اجراء ھای داوطلبانه دارند، رنج میحکميت از عيبی که ھمۀ طرح

درآمدن حکم دادگاه بسته به عمل دوجانبه است.  به عبارت ديگر، دادگاه فقط 
کميت خواھد داشت که ھر دو طرف درگير تحت ح ٣۶وقتی تحت بند دوم مادۀ 
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شرايط يکسانی با اين حکميت موافقت کرده باشند.  شگفت آن که حتی اگر 
» حکمی«شورای امنيت توصيه کند که اختالفی به اين دادگاه رجوع داده شود، 

منشور سازمان ملل برای ھمۀ کشورھای عضو الزم ٢۵که طبق مادۀ 
رضايت آشکار طرفين قدرتی در مورد آن  بدون ICJاالجراست، باز ھم 

  ١۵٨ندارد.
توانيم به چنين نظامی برای حفظ صلح در دنيائی که از جنگ و چطور می

المللی را دانند قانون بينھائی که میبحران به ستوه آمده است، اّتکاء کنيم؟  دولت
 اند يا ممکن است در اثر حکم مخالف دادگاه تحقير شوند فقط درنقض کرده

صورتی حاضرند تسليم حکم آن شوند که يا از نتيجۀ مطلوب مطمئن باشند يا 
کنيم که يک نظام نتيجه برايشان خيلی مھّم نباشد.  ھرگز فکرش را ھم نمی

قضائی ملّی درست کنيم که در آن مجرمان يا طرفين دعوائی اگر مثالً به قتل يا 
شته باشند که تسليم حکم گيری دااند، اختيار تصميمنقض قرارداد مّتھم شده

دادگاھی بشوند يا خير.  چنين نظامی پوشالی خواھد بود و جامعۀ ما را به نحو 
شکن خواھد نمود.  پس چرا دفاع و اسير ھوٰی و ھوس افراد قانونخطرناکی بی

  المللی که آشکارا فاقد کارآئی است، ايجاد کنيم؟حاضريم يک نظام قضائی بين
در مورد طرفين در يک اختالف خاّص اختيارات اما حتی وقتی دادگاه 

قانونی دارد، مشکل سومی در رابطه با اجرای حکم آن وجود دارد.  ھرچند 
توان در مورد آنھا تقاضای استيناف داد، اما يکی احکام دادگاه نھائی است و نمی

از خصوصيات عجيب اين نظام اين است که دادگاه خودش توّجھی به اطاعت از 
ھمين که دريافت دولتی در «ندارد.  برعکس، بر اين نظر است که  حکم خود

مورد رفتار آيندۀ خود تعّھداتی نموده است، ديگر وظيفۀ آن نيست که فکر کند 
رسد که دادگاه به ھمين راضی به نظر می  ١۵٩».مطابق آن عمل نخواھد کرد

ای عضو را ھمنشور سازمان ملل اّتکاء کند که ھمۀ دولت ٩۴است که به مادۀ 
کند.  به عبارت مکلّف به اطاعت از تصميماتی که دادگاه در مورد آنھا گرفته می

ديگر، دادگاه راضی به اين است که فرض کند ھمين که طرفی در دعوائی 
باخت، به شايستگی و داوطلبانه از حکمی که بر عليه او صادر شده اطاعت می

کند که عمداً احکام دادگاه را رھا میکند.  اما اين سياست طرفين را به حال خود 
ساختن عدم اطاعت به نحو مؤّثری فرار از ناديده بگيرند.  اين نظام با ممکن

کند.  بعد از ھمۀ مجازات را تشويق و اعتبار و کارآئی دادگاه را تضعيف می
الملل و برای اين که ای برای ملّتی که اھّمّيتی برای قانون بيناينھا چه انگيزه

ماند که از قانونی که خالف کنند قائل نيست، باقی میير ملل چه فکری میسا
ھای قضائی ملّی منافع آن است اطاعت کند؟  با استفاده از تشبيھی که به نظام

کرديم، بايد بگوئيم که ھرگز نظامی را که در آن احکام جنائی يا مدنی اجراء 
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شما مرتکب «جرم گفته شود: کنيم.  تصّور کنيد که به يک منشوند، تحّمل نمی
ً خودتان را به يک زندان برسانيد و اطمينان قتل شناخته شده ايد، حاال لطفا

يا به يک »  مانيد.ھائی که الزم است در آن جا میحاصل کنيد که به تعداد سال
ميليون دالر خسارت به آقای ايکس شما بايد در حدود يک«مّتھم داخلی بگوئيم: 

 ً ً انجام دھيد. بپردازيد.  لطفا و ھيچ تالشی در جھت » اين پرداخت را سريعا
نظارت بر اجرای اين حکم يا به اطاعت واداشتن طرف مربوطه انجام ندھيم.  
بايد توّجه داشت که اگر يک طرف دعوائی از اطاعت از حکم دادگاه خودداری 

د يا ھائی بکنتواند به شورای امنيت شکايت کند تا توصيهکند، طرف ديگر می
اما در عمل اين کار روش مؤّثری برای   ١۶٠االجرائی بگيرد.تصميمات الزم

به اطاعت واداشتن از کار در نيامده است.  شورای امنيت نيز مانند دادگاه بين
المللی از خودش قدرت اجرائی ندارد.  در نتيجه، تعّجبی ندارد که سابقۀ اطاعت 

فقط اندکی «الملل زمينۀ قانون بين گر دراز احکام دادگاه به قول يک پژوھش
توان از عدم ھای اين عدم اطاعت میبوده است.  از نمونه ١۶١»بخشرضايت

آيسلند در پروندۀ حّق نظارت بر  ١۶٢اطاعت آلبانی در پروندۀ کانال کورفو،
گيری تھران نام و ايران در پروندۀ مربوط به گروگان ١۶٣گيریمنطقۀ ماھی

  ١۶۴برد.
ھای مّتھم که صالحيت قانونی دادگاه را اين است که دولت مشکل چھارم

شوند.  در چنين وضعيتی قبول دارند، گاھی اصالً در مقابل دادگاه حاضر نمی
تواند از دادگاه بخواھد که به نفع گويد طرف حاضر میقانون دادگاه می ۵٣مادۀ 

شده اين بحث را  اّدعای او رأی بدھد.  برای اين که بعداً طرف غايبی که بازنده
پيش نياورد که استدالل وی در دادگاه به خوبی به حساب آورده نشده است، 
دادگاه مجبور است که به جای دولت غايب که مّتھم است عمل کند و دالئل 
قانونی برای دفاع از او بياورد.  در اين روش الزم است که دادگاه توازن 

اً از سوی ھر کدام از طرفين به تواند بعدظريفی را ايجاد کند که خودش می
توان در پروندۀ حّق نظارت ھائی از اين مسئله را میچالش طلبيده شود.  نمونه

ای پروندۀ کفۀ قاره ١۶۶ای،ھای ھستهپروندۀ آزمايش ١۶۵گيری،بر منطقۀ ماھی
  مشاھده نمود. ١۶٨و پروندۀ ايران ١۶٧دريای اژه

سپس يک مشکل پنجم ھم وجود دارد، در رابطه با نحوۀ انتخاب قضات 
طرفی و به دور از فشارھای المللی و ضرورت تضمين اين که با بیدادگاه بين

ملّی و سياسی و به نحوی که اعتماد اقوام و ملل را برانگيزد به وظائف خود 
ترتيب  عضو تشکيل شده است که به ١۵از ICJ عمل کنند.  در حال حاضر 

المللی به نام ھای ملّی مربوط به يک ھيئت بينشوند.  اول گروهزير انتخاب می
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و در مورد کشورھای عضو سازمان ملل که  33 (PCA)دادگاه داوری دائمی 
اند، ھای ملّی که مخصوص اين کارمنصوب شدهحضور ندارند، گروهPCA در 

جمع عمومی سازمان ملل و کنند.  بعد مفھرستی از افراد حائز شرايط تھيه می
کنند.  گيری میشورای امنيت جداگانه در مورد افراد اين فھرست رأی

کانديداھای موّفق کسانی ھستند که در ھر دو جا اکثريت مطلق بياورند.  عمالً، 
در زمينۀ انتخاب قضات ھماھنگی نزديکی بين مجمع عمومی و شورای امنيت 

ت که مسائل سياسی نيز در اين انتخابات وجود دارد.  ھمچنين واقعيت اين اس
توانند شوند و میسال يک بار انتخاب می ٩نقش دارند.  اعضای اين دادگاه ھر 

گيرد و ھر سه مجّدداً انتخاب شوند.  انتخاب آنھا به طور متناوب صورت می
شود.  اين کار تداوم قاضی برگزار می ۵سال يک بار و ھر بار برای انتخاب 

  ١۶٩کند.گاه تضمين میرا در داد
ھرچند ھدف انتخابات آن است که يک ھيئت قضائی مرّکب از اعضائی 
مستقّل که نمايندۀ ھيچ کشوری نيستند، ايجاد کند، اما اين ھدف به نوعی توّسط 

گويد اگر در دعوائی يکی از اعتبار شده است که میقانون دادگاه بی ٣١مادۀ 
مسند قضاوت نداشته باشد، حّق دارد طرفين ھيچ قاضی از ملّّيت خود در 

شخصی را در طول دادگاه به عنوان قاضی موّقت انتخاب کند.  ھرچند نّيت اين 
ماده آن است که طرفين در دادگاه احساس راحتی نمايند، اما بسياری از ناظران 

کند، به خصوص با توّجه به برآنند که اين ماده استقالل دادگاه را تضعيف می
دھند قضات موّقت از دولتی که آنھا را انتخاب طعی که نشان میآمارھای قا

کنند.  عامل ديگری که استقالل ظاھری دادگاه را کرده است، حمايت می
کند اين است که وقتی دادگاھی در مورد سه عضو يا بيشتر به تضعيف می
برای يک پروندۀ به  ٢۶نشيند، ھمان طور که ممکن است تحت مادۀ قضاوت می

بديھی است که ... ترکيب آن بايد «ھا چنين کند: ای از پروندهص يا دستهخصو
 34اين قضيه در پروندۀ مين  ١٧٠».ھا و دادگاه باشدنتيجۀ اّتفاق نظر بين طرف

ھای که در آن اّدعا شده کانادا و اياالت مّتحده تھديد کرده بودند اگر به خواست
گيرند، آشکار وندۀ خود را پس میآنان در مورد ترکيب دادگاه توّجه نشود، پر

  ١٧١گرديد.
ھرچند تصميمات و نظرات مشورتی اين دادگاه نقش مھّمی در پيشرفت 

المللی داشته است، اما تا آنجا که به حفظ صلح و امنيت مربوط میقانون بين
اين امر   ١٧٢».واقعاً نقش بسيار کوچکی را بازی کرده است«شود، اين دادگاه 

                                                 
33 Permanent Court of Arbitration 

34 Maine 



 یجمع تيبه امن یابيدست

84 

ً ناشی ا ز اين واقعيت است که اين نظام بر اساس مبتنی بر نزديک به عمدتا
دويست حکومت مستقّل شکل گرفته است که با سرسختی به حاکميت خود 

اند، و در نتيجه در اين مورد که اجازه بدھند طرف سومی آنچه را که چسبيده
تند.  العاده محتاط ھسکنند برايشان اھّمّيت حياتی دارد تعيين کند، فوقتصّور می

ً مسئول  اين گرايش ھمراه با نقائصی که قبالً در بارۀ  آنھا بحث شد، عمدتا
الشعاع قرار وضعيت کنونی امور ھستند.  بايد کوششی جدی برای مقابله و تحت

  گرائی مفرط صورت گيرد.دادن اين گرايش طبيعی به سوی ملّّيت

نۀ منابع و توزيع عادال ھاتالش درجھت ايجاد اتحاديۀ جھانی حکومت
  حياتی

ُگستر از کشورھا ھنوز ھم به طور فکر دولت جھانی يا يک اّتحاديۀ جھان
ترساند.  در يک سطح خيلی ابتدائی اين به معنای از دست غريضی ما را می

رفتن مقداری از حاکميت  دولتی است که با توّجه به وضعيتی که اکنون در آن 
کند که بتوانيم تصّورش را بکنيم.  ت میبريم، بيشتر از آن ما را ناراحبه سر می

المللی نشان از حرکت به سوی يک ھای جامعۀ بينبا اين حال برخی از پيشرفت
ھا ھيچ عامل واحدی نبوده، بلکه المللی دارد.  محّرک اين پيشرفتاّتحاديۀ بين

گرائی، ضرورت عملی و منافع شخصی جمعی محّرک ترکيب جالبی از آرمان
  آيد. ر میآنھا به شما

 ايجاد مجمع اتّفاق ملل و سازمان ملل متّحد

اولين پيشرفت قابل توّجه به سوی اّتحاديۀ جھانی تشکيل مجمع اّتفاق ملل به 
بود.  ايجاد اين مجمع تالشی بود برای  ١٩١٩دنبال جنگ جھانی اّول و در سال 

ينده در ھای آالمللی ھمکاری و امنيت جمعی که از نسلاستقرار يک نظام بين
قبال بالی جنگ محافظت کند.  مھندس و مدافع اصلی آن رئيس جمھور وودرو 

ھای عالی اخالقی الھام میاز اياالت مّتحدۀ آمريکا بود که از آرمان 35ويلسون
سال از تشکيل خود  ١٧گرفت.  متأسفانه اين مجمع فقط پس از گذشت 

ھا و ساختارھای آن فروپاشيد.  اين شکست ناشی از چند ضعف اساسی در روند

                                                 
35 Woodrow Wilson 
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کردن اخالقی به عنوان جبرانی برای بود که شامل اّتکای بيش از حّد بر محکوم
تجاوز نظامی، مشروط کردن اقدام جمعی در مقابل تجاوز خارجی به توافق ھمۀ 
اعضای شورا و ھمچنين طرفين اختالف و سرانجام اجتناب اياالت مّتحده از 

ھا شد.  مجمع در نتيجۀ اين ضعفاّتفاق ملل میپيوستن يا حمايت مؤّثر از مجمع 
در ھدف بنيادی خود، يعنی حفظ صلح و جلوگيری از جنگ، شکست خورد.  

ای از وقايعی آشکار گشت که با حملۀ ژاپن به منچوری در اين امر در مجموعه
آغاز شد و با حملۀ موسولينی به اتيوپی در سال  ١٩٣٢–١٩٣١ھای سال

توّسط ھيتلر دنبال گشت و  ١٩٣۶راينلند در سال و اشغال  ١٩٣۶–١٩٣۵
سرانجام به فجايع يک جنگ دوم جھانی انجاميد.  با وجود شکست مجمع اّتفاق 

ای را برای المللی که عرصهملل، جامعۀ جھانی ضرورت وجود يک ھيئت بين
ھای صلح و امنيت فراھم کند و نظامی را برای ھا در زمينهھمکاری دولت
المللی با تشخيص اين نياز در بنا نھد، تشخيص داد.  جامعۀ بينامنيت جمعی 

المللی جديدی را، که به سازمان ملل مّتحد مشھور است، سازمان بين ١٩۴۵سال 
  ايجاد نمود.

بنيان اخالقی و سياسی که سازمان ملل مّتحد بر اساس آن بنا شد برای اّولين 
توّسط  ١٩۴١در آگست سال بار در سندی که به منشورآتالنتيک مشھوراست و 

وزير بريتانيای رئيس جمھور اياالت مّتحده فرانکلين دی روزولت و نخست
کبير، وينستون چرچيل تھيه گرديد، گذاشته شد.  اين دو رھبر محرمانه در 

ھای جنگی در خليج آرجنتيا در سواحل نيوفاندلند با يک ديگر عرشۀ کشتی
اصول مشترک خاّصی ... «بود که با اعالم مالقات کردند.  ھدف اوليۀ آنان اين 

برای  ١٧٣»که اميد آنان به يک آيندۀ بھتر برای جھان بر اساس آن قرارداشت
پيروزی بر کشورھای محور، يعنی آلمان، ايتاليا و ژاپن به جلب حمايت مردم 

ھای جھان ھم به ھمۀ ملّت«ترين اين اصول اين بود که بپردازند.  يکی از مھمّ 
بينانه و ھم به دالئل معنوی بايد استفاده از اسلحه را کنار اقعدالئل و
که » ھائیخلع سالح چنين ملّت«آنھا ھمچنين معتقد بودند که   ١٧۴»بگذارند.

کنند يا ممکن است تھديد کنند، در خارج از مرزھای خود تھديد به خشونت می
 ١٧۵،»رددتر امنيت عمومی ايجاد گتا زمانی که يک نظام دائمی گسترده«

نويس انگليسی شدۀ اوليۀ آمريکائی از پيشضروری است.  در يک نسخۀ اصالح
ھای کرد که دولتمی» اميدواری«اين منشور زبانی به کار رفته بود که اظھار 

تسليحات کامالً «را جز برای » ھای مداوم برای تسليحاتصرف ھزينه«جھان 
که حضرت بھاءّهللاٰ در  اين ھمان فکری است ١٧۶متوقّف سازند،» دفاعی

فرمودند.  متأسفانه شکلی از اين اصل که اواسط قرن نوزدھم ترويج می
 ١٧٧صراحت کمتری داشت به سند نھائی راه پيدا کرد.
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ھا به عنوان شالودۀ صلح به طور کلّی، اين رويکرد که اّول اصولی که ملّت
ا رويکردی که در آثار روی آنھا توافق نظر دارند شناسائی و بيان شوند کامالً ب

شود، تطابق دارد.  ھمين که توافق استواری در بارۀ اصول و بھائی ترويج  می
ھای عملی برای مشکالت توان  از آنھا به راه حلھا حاصل شد، میارزش

خاّص رسيد.  سران دو کشور از مقتدرترين و بانفوذترين کشورھای جھان در 
و را ھم به دالئل عملی و ھم به دالئل ھمان جا ضرورت ترک استفاده از نير

روحانی تصديق کردند.  آنھا به وضوح باور داشتند که بايد برای الزام اخالقی و 
ماه و در اول ژانويۀ  ۶ضرورت عملی ارزش يکسانی قائل شوند.  در عرض 

، بيست و شش کشور بيانيۀ ملل مّتحد را در واشنگتن امضاء کردند و در ١٩۴٢
ھای محور بجگند و اصول منشور که با ھمۀ توان بر عليه قدرتآن قول دادند 

  بپذيرند. ١٧٨»برنامۀ مشترک اھداف«آتالنتيک را به عنوان 
يافت، به خصوص در آمريکا اعضای دولت، ھمين طور که جنگ ادامه می

پردازان و دانشگاھيان برجسته، وقت زيادی را صرف کردند تا در بارۀ نظريه
جمعی که بايد بعد از اتمام جنگ برای تضمين صلح ايجاد  نوع  نظام امنيت 

ھا تضاد شود، به  بحث و تفکّر بپردازند.  يکی از موضوعات اصلی اين بحث
بين تشخيص آنچه که برای محافظت از جامعۀ جھانی ضروری بود از يک سو 

ھا و نظرات از رونق افتاده و ترس از باختن کنترل از و تمّسک به سياست
يگر بود.  در نتيجه، بسياری ضرورت استفادۀ جمعی از نيروی نظامی سوی د

کردند، اما کسانی که در قدرت بودند ھنوز ھر گونه قصدی را را احساس می
کردند.  تنش مشابھی بين اين المللی انکار میبرای ساختن يک نيروی نظامی بين

و نه با عدالت، تشخيص که حاکميت سّنتی ملّی ديگر نه با صلح ھماھنگی دارد 
و الزم است که برای حفظ نظم عالم محدود شود، از يک سو و مقاومت 

 ١٧٩سرسختانه در مقابل ايجاد يک اََبردولت جھانی از سوی ديگر وجود داشت.
گذاری سازمان ملل مّتحد نيز کشيده شد، با وجود اين (اين اختالف حتی به  نام

بنامند و بعد نام » زمان امنيت جھانیسا«که شوروی اّول پيشنھاد کرد که آن را 
را پيشنھاد نمود، رھبران اياالت مّتحده ناراحت بودند و » اّتحاديۀ جھانی«

ھا نوعی فدراسيون َفراملّّيتی را در نظر مجسم میکردند که اينتصّور می
  )١٨٠کنند.

ھا به ارائۀ نظراتی بسيار دورانديشانه که با اما در عين حال، اين بحث
جھت بودند، منجر گرديد.  در ميان حضرت بھاءّهللاٰ از امنيت جمعی ھم تصوير

نگار سابق نيويورک ھا کتابی بود تحت عنوان اکنون اتحاد که روزنامهاين
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نوشت.  وی در اين کتاب ميثاق  ١٩٣٩در سال  36تايمز، کالرنس کی استريت
و قبل  ١٧٨٠و  ١٧٧٠ھای مجمع اّتفاق ملل را با شرايط کنفدراسيون که در دھه

از اين که قانون اساسی اياالت مّتحده به تصويب برسد، ُمْسَتملَکات آمريکائی را 
 کند درست ھمان طورکند.  وی استدالل میپيوست، مقايسه میبه يک ديگر می

که بندھای کنفدراسيون نامناسب از کار درآمدند و الزم شد اين قرارداد توّسط 
يک اّتحاديۀ فدرال با يک دولت مرکزی و قانون اساسی که اختيارات آن را 
تعريف کند جايگزين شود، ھمان طور ھم مجمع اّتفاق ملل بايستی به يک اّتحاديۀ 

م پستی واحد، سيستم ارتباطات فدرال با يک نيروی دفاعی واحد، پول واحد، نظا
نمونۀ ديگر از  ١٨١واحد و يک اقتصاد فارغ از حقوق گمرکی تبديل شود.

توّسط  ١٩۴٣افکاری که با روح زمان ھماھنگی داشت، افکاری بود که در سال 
کميسيون مطالعۀ مبانی صلح عادالنه و پايدار به رياست جان فاستر دالز به 

لت ارائه گشت.  اين کميسيون سندی را تحت رئيس جمھور فرانکلين دی روزو
تھيه کرد که خواھان يک دولت جھانی کامل با مجلس » اّتحاديۀ جھان«عنوان 
  ١٨٢شد.المللی و ساير ادارات ضروری میگزاری، دادگاه بينقانون

اين کميسيون جدا از اين پيشنھاد که به اين دولت جھانی اختيار حل 
و تنظيم تجارت جھانی داده شود، از اين نظر نيز ھای عضو اختالفات بين دولت

کرد که به آن اختيار کنترل ھمۀ نيروھای نظامی به جز آنھا که داری میجانب
ای که در طرح امنيت برای حفظ نظم داخلی الزم ھستند، داده شود، نظريه

جمعی که حضرت بھاءّهللاٰ در نظر دارند اھّمّيت حياتی دارد.  يک نمونۀ ديگر 
ای بود که گروه کوچکی از نامهتفکّرات جھانی که در جريان بود، قطع از

سوتا از آن سناتورھای اياالت مّتحده به رھبری جوزف اچ بال از ايالت مينه
المللی بود که يکی کردند.  اين قطعنامه خواھان يک سازمان جديد بينحمايت می

ھر گونه «کوبی از وظائفش پس از جنگ ايجاد يک نيروی نظامی برای سر
  ١٨٣باشد.» کوششی در آينده برای تجاوز نظامی از سوی ھر کشوری

يکی از نظراتی که قبل از ايجاد سازمان ملل مّتحد مورد بحث بود، تشکيل 
ای بود که در رأس آن يک ای تحت رياست شوراھای منطقهھای منطقهبلوک

بريتانيا،  سازمان فراگير به صورت يک شورای عالی مرّکب از سه قدرت
اياالت مّتحده و اّتحاد جماھير شوروی قرار داشته باشد.  وينستون چرچيل 

ھای پيشنھاد دھندۀ اصلی آن بود.  اما پرزيدنت روزولت با نظامی از بلوک
ای نداشت.  روزولت که قبالً  عضو تشکيالت وودرو پيوسته ميانهھمای بهمنطقه

ً به دنيائی که با  جريانات دموکراتيک اداره شود و به يک ويلسون بود، واقعا

                                                 
36 Clarence K. Streit 
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المللی که نقش داور صلح را بازی کند، اعتقاد داشت.  وی سرانجام سازمان بين
 چرچيل و استالين را واداربه قبول نظر خود کرد.

فرانسيسکو در کنفرانسی تاريخی که در سان ١٩۴۵سرانجام در آوريل سال 
ند، روی منشور يک سازمان کشور شرکت داشت ۴۶برگزار گرديد و در آن 

المللی که وظيفۀ حفظ صلح و امنيت دنيای ما را بر عھده داشته باشد، جديد بين
شد.  در توافق گرديد.  اين سازمان جديد در ابتدا سازمان ملل مّتحد خوانده می
ھا و يا نھايت قرار نشد که سازمان جديد ملل مّتحد يک اّتحاديۀ جھانی از دولت

ھائی ت جھانی باشد.  شايد بھتر باشد آن را ائتالف سستی از دولتيک اََبردول
بدانيم که ھر کدام روی حّق حاکميت خود اصرار داشتند.  ھرچند طرفداران 

ھای مستقل که استدالل میدولت جھانی يا اّتحاديۀ َفراملّّيتی با نظام سنّتی ملّت
يادی کردند، اما کردند علّت اصلی ھرج و مرج و جنگ است مخالفت بسيار ز

واقعيت اين بود که ھيچ کدام از ملل، از کوچک و بزرگ، حاضر نبودند از ھيچ 
پوشی کنند.  در نتيجه سازمان جديد بر اساس حاکميت سّنتی و اختيار مھّمی چشم

بی قيد و شرط ملّی بنا نھاده شد. اين تصميم روی توانائی سازمان ملل در جھت 
ل حفظ صلح تأثير داشت.  ھرچند که قرار بود ھايش در قباانجام مسئوليت

سازمان ملل، برخالف مجمع اّتفاق ملل، روی قدرت اجرائی تأکيد داشته باشد، 
اما چسبيدن به نظرات از رونق افتادۀ حاکميت مطلق ملّی سبب شد که اين 

ھای عضو آن برای ايجاد يک روند مؤّثر حفظ گزاران و دولتسازمان، بنيان
 بيفتند.  آنھا با مسائل دشواری دست به گريبان بودند، نظير اين که صلح به تّقال

گيری شود و سازمان ملل چگونه بايد در بارۀ استفاده از نيروی نظامی تصميم
تواند تضمين کند نيروی کافی برای پشتيبانی از تصميماتش را در چگونه می

از آنجا که بر اساس  شدھائی که پيدا میدسترس داشته باشد.  متأسفانه راه حل
حاکميت بی قيد و شرط ملّی استوار شده بود، به سرعت ناتوانی خود را نشان 

داد.  در نتيجه برای نمونه حّق وتوئی که به پنج عضو دائمی شورای امنيت می
داده شده بود، کشورھائی که ھيچ کدام حاضر نبودند از کنترل نھائی روی 

پوشی کنند، آنھا تأثير داشته باشد، چشم تصميماتی که ممکن بود روی منافع
ساخت.  ھمچنين به علّت گيری را به طور جدی با مانع رو به رو میتصميم
انگيخت، رغبت چندانی ھای حّساسی که در رابطه با حاکميت ملّی بر میبحث

المللی وجود نداشت.  در عوض برای ايجاد يک نيروی نظامی دائمی بين
گرفتند که نظامی متشکّل از نيروھائی که با توافق قبلی  طّراحان منشور تصميم

ھای عضو در اختيار شورای امنيت  قرار بين سازمان ملل و ھر کدام از دولت
 بگيرد، ايجاد کنند، نظامی که در عمل با شکست رو به رو شده است.
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ھای عضو، ای بسيار الزم برای دولتھرچند سازمان ملل به عنوان عرصه
شوند، عمل کرده است تا در آن شکايات و کشور می ١٩٢لغ بر که حال با

المللی که بر نظرات مختلف خود را مطرح کنند و در بارۀ مباحث مھّم بين
گيری گذارد به مشورت و تصميمسعادت، صلح و امنيت اين سياره اثر می

ً قصد آن نبوده که يک دولت جھانی از نوعی که در آثار  بپردازند، اما نھايتا
بھائی تصوير شده است، باشد، و چنين ھم نيست.  در نتيجه مجمع عمومی 

ای دارد، به صورت يک پارلمان سازمان ملل با اين که اعضای متنوع و گسترده
کند.  در واقع، اعضای آن حتی منتخب شھروندان کشورھای جھانی عمل نمی

و نمايندۀ  ھای خود منصوب شدهمربوطۀ خود ھم نيستند، بلکه از سوی دولت
روند و با اين که تصميمات مجمع عمومی وزنۀ نظرات جھانی آنھا به شمار می

المللی با خود به ھمراه دارند، اما قدرت قانونی را در بارۀ مباحث عمدۀ بين
گزاری کند، تواند در مورد مسائل مھّم جھانی قانونندارند.  مجمع عمومی نمی

.  به عالوه، فاقد اختيارات مھّمی از جمله زيرا تصميماتش قدرت قانونی ندارند
کنترل روی منابع سياره و قدرت تضمين توزيع عادالنۀ آنھا و ھمچنين وضع 
ماليات است.  در مورد شورای امنيت، با اين که تا حّدی شبيه شاخۀ اجرائی 

ھای عضو تحت منشور گيری که دولتيک دولت جھانی با قدرت تصميم
باشد، اما آن ھم از نواقصی که قبالً طاعت ازآن ھستند، میسازمان ملل ملزم به ا

برد، يعنی ترکيب آن که به جای دنيای امروز اش بحث شد، رنج میدر باره
است؛ پنج عضو دائمی آن قدرت وتو دارند، و فاقد  ١٩۴۵بازتابی از جھان سال 

اين که  باشد.  و بانيروھای نظامی دائمی برای به اجرا درآوردن تصميماتش می
ً يک دادگاه بين ھای مھّمی که قبالً در المللی عدالت داريم، آن ھم از ضعفاسما

برد که به نحو قابل توّجھی از کارآئی الزم آن میبارۀ آن بحث شد، رنج می
  کاھد.

المللی قانونی به منظور بينی بينتر از ھمه اين باشد که ھيچ پيششايد مھمّ 
ھر کشور در حّد حفظ نظم داخلی خود، يعنی محدود کردن ميزان تسليحات 

ھمان چيزی که در طرح حضرت بھاءّهللاٰ برای امنيت جمعی مجّسم شده، وجود 
گفت دربر داشت که می ٨ندارد.  ھرچند عھدنامۀ ملل مّتفق قراری را در مادۀ 

با در نظر داشتن موقعيت جغرافيائی و شرايط ھر دولت ... برنامه«شورا بايد 
، اين قرار ھرگز اجرا »ای چنين کاھشی و عمل چند دولت تدوين کندھائی بر

  نشد و متعاقباً حتی در منشور سازمان ملل گنجانده نشد.
ھا، چه کوچک و واقعيت اين است که در پايان جنگ جھانی دوم ھمۀ ملّت

پوشی گيری مستقّل خود چشمچه متوّسط و چه بزرگ، به اين که از حّق تصميم
نافع خود را به اندازۀ کافی تابع چيزی کنند که حتی شباھت دوری به کنند و يا م
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يک دولت يا اّتحاديۀ جھانی داشته باشد، رغبتی نداشتند.  اين واقعيت به خوبی 
از سوی وزارت  ١٩۴۴مارچ   ١۵نويس برنامۀ بعد از جنگ که در در پيش

شکل « گويدامور خارجۀ اياالت مّتحده صادر شد، بيان شده است که می
ھا بايد آزادی عمل دولت«دھی معقول و محتمل نيست زيرا سازمان» فدرالی

زياد خود را حفظ کنند و روی حفظ آن ھم اصرار دارند؛ ايجاد ھيچ اََبردولت 
حتی تا   ١٨۴»جھانی در حال حاضر ممکن نيست، حتی اگر مطلوب باشد.

مطلق ملّی در مقابل امروز ھم، با وجود اين واقعيت که ھر نوع مفھوم حاکميت 
آوری و روابط اجتماعی رخ داده، تحليل ھای اقتصادی، فنتحّوالتی که در حوزه

ً ريشهقابل توّجھی يافته است، ھنوز ملّّيت دار و قدرتمند در گرائی نيروئی عميقا
  امور جھانی است.

 تحّول اتّحاديۀ اروپا

ی را در حرکت جدا از ايجاد سازمان ملل، قرن بيستم پيشرفت مھّم ديگر
تدريجی اما غيرقابل ترديد به سوی اّتحاديۀ جھانی ثبت کرده است، يعنی 

تحّول اّتحاديۀ اروپا از جامع ذغال و فوالد   37. (EU)استقرار اّتحاديۀ اروپا
به صورت يک  سازمان چندملّّيتی با خصوصيات شديداً   (ECSC)اروپا

ماعی، و سياسی در ميان فدرالی داستان يکپارچگی فزايندۀ اقتصادی، اجت
ھای مستأصل اروپائی است که اغلب به سختی با يک ديگر گروھی از ملّت

جنگيده بودند.  در کانون اين گروه فرانسه و آلمان قرار داشتند، دو کشوری که 
حدود يک قرن از جنگ و دشمنی با يک ديگر رنج برده بودند.  اين داستان 

گرائی و منافع شخصی و ضرورت عملی موّفقّيتی است که از ترکيب آرمان
حاصل شده است و ارزش بررسی دقيق و الگوبرداری در سطح جھانی را 

دار توان بر دشمنی ريشهدارد.  اگر با ايجاد يک اّتحاديۀ اقتصادی و سياسی می
ھای اّول ھائی نظير فرانسه و آلمان و ميل به فرمانروائی که به فجايع جنگملّت

جاميد، غلبه کرد، آيا برای جامعۀ بزرگتر کشورھای جھان ھم و دوم جھانی ان
  امکان ندارد که بر موانع مشابھی پيروز شوند؟

پيروزی مشارکت داوطلبانه در حاکميت را بر ملّّيت«اّتحاديۀ اروپا را 
توصيف کرده ١٨۵»ھای استعماریطلبیگرائی مفرط، اختالفات اعتقادی و جاه

کارگيری ھوشمندانۀ حاديه شاھدی عينی است بر اين که بهاند.  به اين معنا اين اتّ 
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اصل اساسی حضرت بھاءّهللاٰ در بارۀ محدود کردن حاکميت ملّی به موفّقيت، 
انجامد.  اما عامل  موفّقيت اّتحاديۀ اروپا نه آرمانھا میامنيت و سعادت ملّت

که برای شده بود، و نيز اين تشخيص گرائی ِصرف، بلکه منافع ملّی حساب
ھای اين تفاھم بريدن از الگوھای مخّرب گذشته کاری بايد صورت گيرد.  ريشه

توان از ابتدا در ايجاد جامعۀ ذغال و فوالد اروپا ديد.  به دنبال دو جنگ را می
ھا جھانی که از قلب اروپا آغاز شده و منجر به نابودی بوالھوسانۀ زندگی انسان

مردم اروپای غربی که خارج از حوزۀ نفوذ  و ويرانی اقتصادی گرديده بود،
کردند، آرزوی امنيت نظامی، بازسازی اّتحاد جماھير شوروی زندگی می

پروراندند.  آنھا با گذشت زمان به اين اقتصادی و ثبات سياسی را در سر می
نتيجه رسيده بودند که اگر بخواھند در مورد رسيدن به اين اھداف جدی باشند، 

رند و آن ھم کاستن از حاکميت ملّی خود به نفع نوعی حاکميت فقط يک راه دا
  َفراملّّيتی، اگرچه به صورت محدود، است.

ناپذير يک به تفاھم رسيدن آنھا تا حّد زيادی مديون بصيرت و کار خستگی
کردن کشور ريزی فرانسه که وظيفۀ ُمدرنيزهفرد است: ژان مونه، مسئول برنامه

مونه که اھّمّيت اساسی ذغال و فوالد را برای قدرت خود را بر عھده داشت.  
داد و آرزو داشت جلوی جنگھای اروپائی تشخيص میاقتصادی و نظامی ملّت

ھای مخّرب بعدی را که ممکن بود بر سر اين منابع حياتی در اروپا برپا شود، 
بگيرد، پيشنھاد کرد که محصول ذغال و فوالد فرانسه و ھر کشور اروپائی 

ی که بخواھد مشارکت کند، تحت مديريت يک مرجع عالی که مورد توافق ديگر
ھمه باشد، قرار گيرد.  يک اّتحاديۀ گمرکی و يک بازار مشترک ھم بايد برای 

شد که در آن اين مرجع عالی بايد تھيۀ ذغال را با اين محصوالت ايجاد می
 ١٨۶کرد.کننده تضمين میھای شرکتشرايط مساوی برای ھمۀ ملّت

پوشی ھای اروپائی ھنوز برای چشممونه عاقالنه تشخيص داد که حکومت
ھای ھای وسيع سياسی آماده نبودند.  فدراليستاز حاکميت خود در حوزه

ھا بود که، بدون اين که موفقيتی کسب کنند، خواھان ايجاد يک اروپائی مّدت
و ريچارد  38پ کرتوان از فيلياياالت مّتحدۀ اروپائی بودند.  از آن جمله می

کتابی تحت عنوان اتحاد اروپا  ١٩٣٢نام برد که در سال  39کالرجی–کودن ھو
ھای اروپائی که فرانسه و آلمان ای از حکومتنوشتند و خواھان تشکيل اّتحاديه

در قلب آن قرار داشته باشند، شدند.  رھبران سياسی ھم در زمرۀ اين افراد 
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علناً  ١٩٢۵که از ھمان سال  40ارد ھريوبودند، نظير نخست وزير فرانسه ادو
وزير ديگر نخست 41در بارۀ اياالت مّتحدۀ اروپائی سخن گفت؛ آريستيد برايان

به  ١٩٢۶ای از ملل اروپائی بود و در سال فرانسوی که طالب ايجاد اّتحاديه
آلمانی جايزۀ صلح نوبل را برای کاری که روی  42اّتفاق گوستاو اشترسمان

و کرده بودند تا روابط کشورھای متبوعشان را پس از جنگ معاھدات لوکارن
جھانی اّول عادی سازند، برده بودند؛ و وينستون چرچيل که برای حمايت از 
چنين نظراتی به بسياری ديگر پيوست.  افسوس که رکود اقتصادی، ظھور 

ھائی فاشيسم و درگرفتن جنگ دوم جھانی به ھر نوع اميدی برای چنين ھمکاری
ن داد.  بالفاصله بعد از پايان جنگ جھانی دوم چرچيل دوباره دعوت خود پايا

ديده، گرسنه، محنتھای عذابھای لرزان از انسانتوده«را از سرگرفت.  وی 
که در «پاره شده ازجنگ توصيف کرد را در اروپای پاره» زده و پريشان

ظھور شکل جديدی  ھای تيرهھايشان منتظرند و در افقھای شھرھا و خانهويرانه
يک نوع «وی بار ديگر خواستار بنای »  کنند.از ظلم و وحشت را جستجو می

ھای بعد از جنگ را شد و سپس بسياری از سال ١٨٧»اياالت مّتحدۀ اروپائی
  ١٨٨ای در قارۀ اروپا کرد.وقف ايجاد چنين اّتحاديه

کار مّتحد کردن مونه حساب کرده بود که عمالً تنھا اميدی که به موفقيت در 
اروپا وجود دارد، اين است که يک مؤّسسۀ َفراملّّيتی با  حوزۀ عمل محدود ايجاد 

وی اميدوار بود که در نھايت موّفقيت در يکپارچه کردن بخش  ١٨٩شود.
ھائی رو کوچکی از اقتصاد اروپائيان را تشويق کند که اقتصاد خود را در حوزه

ائی در حلقۀ اّتحاد اروپا ايجاد نمايند که به گسترش يکپارچه سازند و پيوندھ
  تدريجاً رشد کند.  حساب مونه درست از کار درآمد.

پيشنھاد مونه برای ايجاد جامعۀ ذغال و فوالد اروپا با استقبال صميمانۀ 
رو به  44و صدر اعظم آلمان، آدنائر 43وزير امور خارجۀ فرانسه، روبر شومان

توّسط شومان در  ١٩۵٠در ماه می  ECSC رو شد.  تصميم آنھا مبنی بر ايجاد
يک برنامۀ راديوئی اعالن عمومی گرديد.  در اين اعالن عمومی که به اعالميۀ 

ھای ذغال و فوالد فرانسه، آلمان و ھر شومان مشھور گشت پيشنھاد شد که بخش
کشور ديگر اروپائی که مايل باشد به آنھا بپيوندد تحت مديريت مشترک يک 

راملّّيتی قرار گيرد.  چنين کاری يکی از موانع اصلی در روابط مرجع عالی فَ 
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برد، اين که آلمان مقدار زيادی ذغال ُکک که ميان فرانسه و آلمان را از بين می
برای توليد فوالد الزم است در مالکيت خود داشت،در حالی که فرانسه تا حّد 

سويان که در نتيجۀ نابودی توليد فوالدش از آن محروم بود.  بسياری از فران
توانستند اين تجاوزکاری آلمان از يک جنگ ديگر جھانی رنج برده بودند، نمی

فکر را تحّمل کنند که توليد ذغال و فوالد آلمان باعث شود زودتر از فرانسه در 
بازسازی اقتصادی موّفق گردد.  ايجاد جامعۀ ذغال و فوالد با يکپارچه کردن 

تھيۀ اين کاالھای حّساس را با شرايط يکسان برای ھر بازارھای فرانسه و آلمان 
کرد.  در نتيجه اين پيشنھاد از طريق يکپارچگی محدود دو بازار تضمين می

  پرداخت.اقتصادی به نيازھای عملی امنيتی می
ديری نگذشت که معلوم شد شش کشور اروپائی حاضرند از بخش کوچکی 

اند منافع خاّص مشترکی دريافتهپوشی کنند، زيرا از حّق حاکميت خود چشم
توانند به دست آورند تا دارند و معتقدند که در ھمکاری با يک ديگر بيشتر می

عاقبت اين محاسبۀ سنجيدۀ منافع ملّی ھمراه با ميل به زندگی  ١٩٠به تنھائی.
گراھا ھمه با ھم بود که باعث شد اين کشورھا به اين باور بھتر و بصيرت آرمان

نافع حاصله ارزش فدا کردن بخشی از حّق حاکميت آنھا را دارد.  به برسند که م
گيری بعدی جامعۀ اين ترتيب جامعۀ ذغال و فوالد اروپا که شالودۀ شکل

  اقتصادی اروپا و اّتحاديۀ اروپا را تشکيل داد، تأسيس شد.
گران دو ايجاد شد.  پژوھش ١٩۵١جامعۀ ذغال و فوالد اروپا در سال 

بينند.  از يک سو تشکيل اين جامعه اّولين قدم ر ايجاد اين جامعه میموّفقيت را د
رفت و از سوی ديگر به قريب يک به سوی ايجاد يک اروپای مّتحد به شمار می

که به جائی رسيده بود که به مضحکه آن را موروثی «قرن جنگ و دشمنی 
ايطی کامالً تمايل به ھمکاری در شر«داد و راه را برای ، پايان می»بخوانند
يک راه حل  ECSCبه ھر حال، در حالی که  ١٩١ساخت.ھموار می» برابر

عملی برای اين مسئله بود که با بازسازی آلمان (غربی) چه بايد کرد، برای 
ای که صادر برخی ديگر جلوۀ يک آرمان واالتر بود.  خود شومان در اعالميه

به ايجاد «ند داد و گفت را به ھدف بزرگتر يکپارچگی اروپا پيو ECSCکرد 
گردد که برای حفظ صلح اولين شالودۀ عينی برای يک اّتحاديۀ اروپائی منجر می

  ١٩٢»گريزناپذيراست.
و در مقاطع مختلفی از تاريخ يکپارچگی اروپا،  ECSCاز زمان ايجاد 

ھای موارد مختلفی از تغيير شرايط تاريخی و منافع ملّی آشکار شده است.  نمونه
تر که فروريختن ديوار ارد عبارتند از انگيزه برای يکپارچگی عميقاين مو

ً ظھور يک آلمان مّتحد و قوی تر محّرک آن بود.  اين قضيه برلين و متعاقبا
فرانسه را نگران کرد و بر آن داشت که برای يکپاچگی اقتصادی بيشتر تالش 
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ديگر خطری را  کند تا مطمئن شود که آلمان طوری در اروپا جا افتاده است که
کند.  جنگ در يوگوسالوی سابق و درگيری برای فرانسه يا اروپا ايجاد نمی

سازند که  باعث ھای بيشتری از رويدادھائی را فراھم میقومی در کوزوو نمونه
شدند جامعۀ اروپا در پاسخ به واقعيات جديد در مسير وحدت باز ھم بيشتر 

ند که جامعۀ اروپائی نياز خود را به برود.  به خصوص اين رويدادھا باعث شد
ھای خارجی و امنيتی مؤّثرتر و تشکيل يک نيروی واکنش سريع ايجاد سياست

پذيرسازد، تشخيص که در صورت لزوم حل نظامی چنين مشکالتی را امکان
 دھد.

مضمون ديگری که از زمان تشکيل جامعۀ ذغال و فوالد به بعد مرتب در 
ھای َمکش ھميشگی بين ديدگاها تکرارشده است، ِکشداستان يکپارچه شدن اروپ

دولتی بوده است.  ديدگاه َفراملّّيتی با رغبت تمام از حاکميت فراملّّيتی و ميان
ھای خاّصی از فعاليت به نفع يک ھيئت َفراملّّيتی که مطلق ملّی در حوزه
گاه ميانکند.  در مقابل ديدپوشی میھا حاکم است،  چشمتصميماتش در آن حوزه

دولتی بر اين عقيده استوار است که حاکميت ملّی مطلق است و منافع ملّی بر 
ھمۀ منافع ديگر ارجحيت دارد، به طوری که ھيئتی که توّسط گروھی از 

تواند تصميماتی بگيرد که تصّور شود منافع ملّی ھا ايجاد شده فقط میحکومت
َمکش دائمی بين اين دو نگرش شکند.  کِ کننده را تأمين میھمۀ کشورھای شرکت

سازی، نسبت به  يکپارچگی اروپا به معنای آن بوده است که جريان يکپارچه
بسته به اين که کدام ديدگاه در يک مرحلۀ خاّص از سير تاريخی اّتحاديۀ اروپا 

  حاکم بوده است، با قطع و وصل پيش رفته است.
ور فرانسه بود، که شارل دوگل رئيس جمھ ١٩۶٠برای مثال در دھۀ 

دولتی وی باعث شد که در مقابل استفاده از رأی اکثريت اعتقادات استوار ميان
آمد و به طور به شمار می EECترين ھيئت مشروط در ھيئتی که آن موقع عالی
گفتند، مقاومت کند.  رأی اکثريت مشروط غيررسمی به آن شورای وزراء می
پا تجّسم يافته است، به ھر کشور تعداد ثابتی که در معاھدات حاکم بر اّتحاديۀ ارو
دھد.  اين کار به نفع شود، اختصاص میرأی که بنا بر جمعيت آن تعيين می

شود.  يک پيشنھاد وقتی در شورا به تصويب میتر تمام میکشوھای کوچک
ھای عضو و درصد معينی از جمعيت اّتحاديۀ اروپا به آن رسد که اکثريت دولت

معتقد بود و نه به اروپای » ھااروپای دولت«شارل دوگل که به   رأی بدھند.
 ١٩۶۵مّتحد، روی اّتفاق آراء در مورد مسائل مھم اصرار داشت و در سال 

نمايندگی فرانسه را در شورا پس گرفت و برای جامعۀ اروپائی يک بحران 
توافق  تشکيالتی ايجاد نمود.  ھمان طور که وی اميد داشت، اين بحران منجر به

گشت، توافقی بر اين اساس که ھرگاه يکی از » توافق لوکزامبورگ«مشھور به 
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پوشی گيری چشمُدَول عضو ادعا کند که پای مصالح ملّی در ميان است از رأی
شود.  اين توافق عمالً يک حّق وتو در داخل شورای وزرا ايجاد کرد که کار 

که در  45اخت.  در مقابل، ھالشتاينھا با مانع رو به رو سوحدت اروپا را تا سال
زمان رياست جمھوری دوگل رئيس کميسيون بود، يک ديدگاه مشّخص فدرالی 
از اروپا داشت.  ديدگاه وی بھتر از ھمه در سخنرانی که در نيويورک کرد و 
در آن تاريخ اّتحاد اياالت مّتحده و يکپارچگی اروپا را با يک ديگر مقايسه کرد، 

اين جامعه ... ماھيتاً بايد يک سازمان ھمواره رو «وی گفت: خالصه شده است. 
ای در توان اّتحاديهبه رشد و ھمواره رو به پيشرفت باشد ... به خصوص می

  ١٩٣...»گيری توصيف کرد حال شکل
دولتی ھای اّوليۀ کسانی که مانند دوگل پيرو ديدگاه مياناما با وجود مقاومت 

رو به ازدياد در اّتحاديۀ اروپا سرانجام به نحو ھاِی بودند، تاريِخ ھمکاری
شدن بيشتر اين اّتحاديه گرايش داشته است.  گريزناپذيری به سوی َفراملّّيتی

دولتی در مورد ھای َفراملّّيتی و ميانھای بين ديدگاهَمکشگذشت زمان و ِکش
ه ديدگاه اند، زيرا سرانجام معلوم شده کيکپارچگی اروپا به نفع اولی عمل کرده

ھای عضو را َفراملّّيتی به نفع اّتحاديه در کّل است و منافع اکثريت يا ھمۀ دولت
دولتی فقط آنچه را که کند.  در عوض چسبيدن به ديدگاه ميانتضمين می

تر ھای رو به افزايش اروپا را طوالنیگريزناپذير بوده به تعويق انداخته و رنج
  کرده است.

آموزد که قدرت در عمل بر طبق ديۀ اروپا به ما میمطالعۀ تاريخچۀ اّتحا
ميلی و بدون درک کاملی از اين که کار به اصول است، حتی اگر قدم اول با بی

کجا خواھد کشيد، برداشته شود.  در واقع، تا زمانی که کاری در اصلی اساسی 
 ای محکم داشته باشد، حتی الزمالمللی ريشهنظير وحدت بشر يا ھمکاری بين

ای نيست که درک کاملی داشته باشيم از اين که اين کار ما را به عنوان جامعه
دھد قدمی که به ھا به کجا خواھد ُبرد.  تاريخچۀ اّتحاديۀ اروپا نشان میاز ملّت

شود تغييرات ارگانيکی را در ساختار مؤّسسات و جوامع اين ترتيب برداشته می
بينی کنيم، تغييراتی که نھايتاً توانيم پيشیاندازد که ما ھرگز نمما به جريان می

توان در ھای نيرومندی را میبه نفع ما خواھند بود.  يک نمونه از چنين گام
اعالميۀ رھبران جامعۀ اروپائی يافت که پس از ھمايشی که در اکتبر سال 

تبديل «در پاريس داشتند، صادر نمودند.  آنھا در آخرين بند اين اعالميه  ١٩٧٢
ھای عضو را به يک اّتحاديۀ اروپائی ... تا موعه روابط پيچيدۀ بين دولتمج

در آن زمان اين کلمات به نظر »  پايان دھۀ حاضر ھدف اصلی خود قرار دادند.
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آمد که بعداً به بيانيه اضافه شده است.  ھيچ کدام از کسانی که در ای میضميمه
ً اعتقاد ندا يک  ١٩٨٠شتند که تا سال آن ھمايش سران حضور داشتند واقعا

ای از حوادث اّتحاديۀ اروپائی ايجاد خواھد شد.  با اين حال اين کلمات زنجيره
ای منجر گرديد.  به چنين اّتحاديه ١٩٩٢را به جريان انداخت که عمالً در سال 

ھائی که بر اساس اصول برداشته شده باشد نمونۀ ديگر از قدرت اولين گام
ھای عضوی که در اتحاديۀ اروپا بود که مورد توافق دولتاعالميۀ جدی در باب 

شرکت کرده بودند، قرار گرفت.   ١٩٨٣ھمايش سران اشتوتگارت در ماه جون 
تر در زمينۀ سياست خارجه و امنيت و اين اعالميه خواھان ھمکاری نزديک

وزير انگستان، مارگارت تاچر با اکراه و با تر اروپا بود.  نخستوحدت عميق
تواند داشته ين تصّور که اين اعالميه قدرت قانونی ندارد و تأثير زيادی نمیا

باشد، با آن توافق کرد.  ولی بعدھا از اين که با آن توافق کرده افسوس خورد و 
يک اسکلت کالمی «بينی کند که اين اعالميه به توانسته پيشِشکِوه داشت که نمی

  ١٩۴»شود.ت مؤّسساتی جمع میتبديل خواھد شد که روی آن اين ھمه گوش
آموزد که وحدت ممکن است داستان اّتحاديۀ اروپا اين را نيز به ما می

ھای مختلفی نطير حفظ صلح، امنيت نظامی، ھای ديگری در حوزهمجموعه گام
بازسازی اقتصادی و ثبات سياسی را نيز در بر بگيرد که برخی از آنھا ممکن 

ناموّفق باشند.  اما آنچه که در بارۀ اّتحاديۀ  آميز و برخی ديگراست موّفقيت
ھای مکّرر کردن در مقابل شکستاروپا شاخص است تمايل و شھامت استقامت

است.  برای مثال، در ھمان زمانی که جامعۀ ذغال و فوالد اروپا تشکيل شد، 
را نيز ايجاد کند که يک  46(EDC)فرانسه تالش کرد جامعۀ دفاع اروپائی 

شدن مجّدد ارتش نيروی نظامی يکپارچۀ اروپائی را برای کنترل روی مسلّح
آلمان (غربی) تشکيل دھد.  اين جامعه ھمچنين در جامعۀ سياسی اروپا که وسيع

کردن اقدامات ھای اّوليه برای يکپارچهپيوست.  اين تالشمی ECSCتر بود به 
ان به شکست انجاميد.  عجيب آن که علّت اين نظامی و سياسی در آن زم

ھای فرانسه در مورد از دست دادن بيش از حّد حاکميت ملّی شکست نگرانی
ھای ھمکاری ھا مانع اروپائيان از پيشروی در ساير زمينهبود.  اما اين شکست

و  ١٩۵٨و ايجاد جامعۀ اقتصادی اروپا و جامعۀ انرژی اتمی اروپا در سال 
برای اّتحاد پولی اروپا و در سال  ١٩٨٩جاد روندھائی در سال سرانجام اي

ھا از جمله حقوق برای اّتحاديۀ اروپا نشد که حال دامنۀ وسيعی از حوزه ١٩٩٣
بشر، حقوق کار، محيط زيست و سياست مشترک خارجی و امنيتی را در بر 

ھا را تگيرد.  اين عادت اروپائيان نيز شايستۀ الگوبرداری است که موّفقيمی
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ترين ھيئت بيندھند.  مثالً کميسيون اروپائی، يعنی اولين و مھمّ گسترش می
المللی در جامعۀ اقتصادی اروپا را ايجاد کردند.  اين کميسيون از روی مرجع 
عالی در جامعۀ ذغال و فوالد الگوبرداری شد که در زمان خود يک ابتکار 

 انشين خود قدرتمند نبود.رفت، اما به اندازۀ جمؤّسساتی به شمار می
گيريم آن است که نھادھای درس مھّم ديگری که از داستان اّتحاديۀ اروپا می

ھای مانند مختصر که برای دولتھای اّتحاديهتوانند در ابتدا با قدرتَفراملّّيتی می
روند ايجاد شوند.  با گذشت زمان که اعتماد به اين عضو تھديدی به شمار نمی

تواند روز به روز يابد قدرت آنھا میھای آنھا افزايش میتوانائیمؤّسسات و 
گسترش بيشتری پيدا کند.  عالوه بر کميسيون اروپائی، پارلمان اروپا ھم نمونۀ 
خوبی از چنين رويکردی است.  اين پارلمان کار خود را به صورت سازمان 

ً نمايندۀ مردم اروپابی بود و نه قدرت  خطری از جامعۀ اروپائی که نه واقعا
گزاری يا سرپرستی داشت، آغاز کرد.  با اين حال با گذشت زمان واقعی قانون

ھای عضو انتخاب شدند و قدرت قانوناعضايش مستقيماً توّسط شھروندان دولت
گزاريش به تدريج افزايش يافت.  در حالی که در ابتدا صرفاً از شورای وزرای 

قوانين پيشنھادی با اين پارلمان مشورت کنند،  اروپا خواسته شده بود که در بارۀ
بعداً از شورا خواسته شد که با اين پارلمان ھمکاری کند و سرانجام با اين 

  گيری کند.پارلمان تصميم
افزايش تدريجی قدرت فدرال در مؤّسسات اّتحاديۀ اروپا در روندھای رأی

ز آشکار است.  گيری که در طول زمان در شورای وزراء شکل گرفته است، ني
دھد.  دولتی است که به اّتحاديۀ اروپا در کّل جھت میشورای وزراء ھيئتی بين

ھايش گيریاين شورا حيات خود را به عنوان سازمانی آغاز کرد که اکثر رأی
در مورد موضوعات مھّم مستلزم رسيدن به اّتفاق آراء بود.  اين شورا فقط می

ی از فعاليت بر اساس رأی مشروط اکثريت ھای خيلی محدودتوانست در حوزه
ھای محدود باز ھم به واسطۀ مصالحۀ عمل کند و در واقع ھمين حوزه

لوکزامبورگ دوگل که  عمالً يک حّق وتو در اين شورا ايجاد کرده بود و قبالً 
در بارۀ آن بحث شد، محدود شده بود.  زمانی طوالنی گذشت تا شورا توانست 

دولتی برايش ايجاد کرده بود، خارج شود و حوزهيدگاه بيناز آن خّط مشی که د
توانست بر اساس رأی مشروط اکثريت عمل کند، گسترش ھائی را که در آن می

ھای رأی مشروط اکثريت به تدريج دھد.  به ھر حال، با گذشت زمان، حوزه
ته افزايش يافته و بسياری از موضوعات مورد بحث اّتحاديۀ اروپا را در بر گرف

  است.
توانند حيات به ھمين منوال، تجربۀ اروپا نشان داد که مؤّسسات َفراملّّيتی می

تواند با گذشت زمان به تدريج گسترش خود را با يک حوزۀ عمل محدود که می
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يابد، آغاز کنند.  با اين که تجربۀ اروپا در ابتدا به يک حوزۀ کوچک اقتصادی 
ه تدريج افزايش يافت تا بخش انرژی اتمی، شد، يعنی ذغال و فوالد، بمحدود می

اّتحاديۀ ُگمُرکی، سياست مشترک تجاری، سياست حمل و نقل، ھمکاری محدود 
ھای يک جامعۀ اقتصادی را نيز در بر در زمينۀ سياست پولی و ساير جنبه

ھای مختلفی ھا باز ھم گسترش يافتند و حوزهبگيرد.  با گذشت زمان اين حوزه
بشر، حقوق کار، محيط زيست، سياست خارجی و امنيتی از جمله حقوق 

  مشترک و مانند آنھا را در بر گرفتند.
دھد که، ھمان طور که در داستان اّتحاديۀ اروپا اين درس را ھم به ما می

توان به موقع انجام شد، می ٢٠٠۴مورد ايجاد  نيروی واکنش سريع در سال 
ھای اّتحاديهری را ھم به زيرساختھای مؤّسساتی  جديد و ابتکاخود توانائی

مانند افزود.  نيروی واکنش سريع در واکنش نسبت به عدم کارآئی اّتحاديۀ 
ھا ھم در آنجا و ھم اروپا در بوسنی و ناتوانی آن از جلوگيری از فجايع صرب

ايجاد شد.  در ھر دو مورد  ١٩٩٩و اوائل سال  ١٩٩٨بعداً در کوُزُو در سال 
بعد از مداخلۀ نظامی اياالت مّتحده پايان گرفت، در حالی که اين فجايع فقط 

  اّتحاديۀ اروپا با ناتوانی کنار ايستاده بود.
ھای مثبتی که در جھت اّتحاد جھان صورت گرفته است و با وجود پيشرفت

ھائی از آن گيری تدريجی اّتحاديۀ اروپا نمونهايجاد سازمان ملل مّتحد و شکل
ھا با خصوصياتی که حضرت ای جھانی از حکومتاّتحاديه ھستند، اما ھنوز ھم

ھای ما ھنوز الزم است از اند، ايجاد نشده است.  ملّتبينی فرمودهبھاءّهللاٰ پيش
ای که برای حفظ نظم داخلی در شدهحّق داشتن تسليحات، مگر به ميزان تعيين
ھای ما لّتشود، صرف نظر کنند.  مداخل مرزھای ھر حکومتی الزم تصّور می

ھنوز الزم است که بخشی از حّق ملّی خود را برای وضع ماليات در اختيار 
المللی تضمين ھا و دفاتر بينَکرد مؤّثر ھيئتيک اّتحاديۀ جھانی بگذارند تا َعَمل

شود.  ھمچنين ما ھنوز بايد نظامی شبيه جامعۀ ذغال و فوالد اروپا ايجاد کنيم 
يا در اختيار يک مؤّسسۀ َفراملّّيتی که توزيع مؤّثر و که در آن ھمۀ منابع مھّم دن

عادالنۀ آنھا را تضمين کند، قرار بگيرد.  حتی در داخل اّتحاديۀ اروپا ھم ھنوز 
چنين مسائلی با موفّقيت حل و بر آنھا غلبه نشده است.  ھرچند اّتحاديۀ اروپا 

المللی چه ّتحاديۀ بينآميز يک ادھد که برای ايجاد موّفقيتالگوی جالبی ارائه می
چيزی مؤّثر است و از چه چيزی بايد اجتناب کرد، اما برای ايجاد و اصالح 

ً عملی و از ضعف ھای ذاتی تجربۀ اروپا برکنار باشد، تالش نظامی که حقيقتا
 بيشتری الزم است.
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 فصل سوم

  آنچه از اين پس بايد بسازيم

  
در اولين بخش اين کتاب نظام جامع، مؤّثر و کارآمد امنيت جمعی که آثار 

اند مطرح شد و عناصر بھائی بيش از يک قرن پيش به بشريت تقديم کرده
سازندۀ آن مورد بحث قرار گرفت.  بخش دوم در پی آن بود که نشان دھد دنيای 
ما در واقع بدون اين که خود بداند، و ھرچند به طور نامنّظم و با اکراه به سوی 

اند در حرکت است.  تصويری از امنيت جمعی که حضرت بھاءّهللاٰ اعالم کرده
مانده زدن بين شکاف باقیرای ُپلای ببينانهھدف اين بخش آن است که راه واقع

المللی که ھنوز در آن به سر جوئی بينبين وضعيت پريشان ھمکاری و ستيزه
بريم و تصوير جامع حضرت بھاءّهللاٰ ارائه دھد.  ھنری کيسينجر، استاد می

المللی يک بار گفت که حتی اگر فکر در امور بين» گرايانهواقع«سياست 
ای از مراحل قابل اجراء يد، بايد آن را به مجموعهبزرگی در سر داشته باش

بنا بر اين، بخش فعلی با الھام از آثار بھائی مراحل بعدی را   ١تجزيه کنيد.
مّدت قابل کند، مراحلی که در کوتاهھای جھان پيشنھاد میبرای بررسی دولت

که  اجراء است و تأثير زيادی دارد.  با اين که اين مراحل مستلزم آن ھستند
ھای خود را به ُطُرق جديدی به کار بگيرند، اما مقصد اين رھبران ما قابليت

درنگ رّد کنند.  با اين نيست که آن قدر به آنھا فشار بياوريم که اين افکار را بی
حال اگر اين مراحل با شھامت و سرعت در پيش گرفته شوند ما را با استواری 

  دھند.در مسير صلح و امنيت دائمی قرار می

  ديدار يک گروه مرکزی از رھبران عالم

برای حل مشکالت مربوط به عدم امنيت جھانی که در مقابل ھمۀ ما قرار 
دارد، اقدام جمعی و يکپارچۀ رھبران ما اھّمّيت زيادی دارد.  اما قبل از اين که 
چنين اتفاقی بيفتد، اين رھبران بايد اول روی اولويت مسائلی که بايد بررسی 
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، اصولی که بايد در حل آنھا به کار گرفته شوند، و راھُبردھائی که بايد شوند
شود که دنبال شوند، توافق کنند.  اين امر به نوبۀ خود فقط وقتی حاصل می

حاضر باشند در يک مشورت سازنده شرکت کنند.  مشورت مفيد حتی وقتی فقط 
که بخواھد بين شود، دشوار است، تا چه رسد به اين بين چند نفر واقع می

کشور صورت بگيرد.  بنا بر اين به عنوان يک موضوع  ١٩٠رھبران بيش از 
تر خواھد بود که گروه کوچکی از رھبران دنيا در ابتدا گرد ھم عملی عاقالنه

جمع شوند.  اولين دستور کار آنھا اين خواھد بود که مجموعه اصول اوليه و 
ند امنيت جمعی را تشکيل خواھند محوری را که سنگ زيربنای يک نظام قدرتم

داد، شناسائی و روی آنھا توافق کنند.  دستور کار دوم آنھا اين خواھد بود که  
از مسائل مھّمی که برای برقراری صلح و امنيت جھانی اساسی است، يک 

برنامۀ کار تھيه کنند تا در ميان خود به مشورت عميق در بارۀ آنھا بپردازند.  
بايد اين باشد که تعّھد کنند ظرف مّدت معينی در بارۀ ھر  سومين دستور کار

گيری کنند.  ھمين که اين سه ھدف برآورده کدام از موارد اين برنامۀ کار تصميم
شد و ھم روی اصول اصلی و ھم روی راه حل مسائلی که به عنوان موانع 

 اند، توافق شد، اين گروه مرکزی بايد ساير رھبراناصلی صلح مشخص شده
ناپذير برای ايجاد اّتفاق نظر جھانی در دنيا را با آنھا آشنا کنند و به طور خستگی

  بارۀ آنھا بکوشند. 
ھا به ثمر برسد، اين گروه مرکزی از رھبران بايد برای اين كه اين تالش

ھای خاّصی باشند.  آنھا بايد ممتاز، مورد اعتماد و در ميان ساير دارای ويژگی
د ُحسن شھرت داشته باشند.  آنھا بايد َبلندَنظر بوده و انگيزهرھبران و مردم خو

شان مصالح مردمان دنيا و چيزی  باشد که به صلح و امنيت و سعادت آنان می
انجامد.  آنھا بايد مصّمم بوده و با اولين نشانۀ سختی و مقاومت از جا در نروند.  

مع شوند و حاضر به عالوه بايد با وسعت نظر و خضوع صميمانه گرد ھم ج
ھای يک ديگر گوش کنند، نظرات جديد را مشغولیباشند به نقطه نظرات و دل

بررسی نمايند و به مشورت سازنده بپردازند و محّرک آنھا تشخيص اين واقعيت 
ای نيست کنند که در آن چارهباشد که در يک دنيای به شّدت مرتبط زندگی می

به طور جمعی اقدام کنند.  در عين  جز اين که برای حل مشکالت مشترکشان
ھای خود با مشغولیحال آنھا بايد صادق و حاضر به درميان گذاشتن صريح دل

ھای قديمی حل مسئله شکست ھمکارانشان باشند.  آنھا بايد آگاه باشند که روش
ھای متداول فکر کنند و اند و زمان آن فرا رسيده که خارج از چھارچوبخورده

ھای ھوشمندانه که در َبلندَمدَّت برای يافتن آگاھانه و منّظم را ه حلای به وظيفه
  و پايدار دارند، بپردازند.
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اين گروه مرکزی رھبران ھرچه زودتر شکل بگيرد و جمع شود و ھرچه 
زودتر مذاکرات خود را آغاز نمايد، بھتر است.  به اين منظور اين کتاب پيشنھاد 

کند ويژگیاز شماری از رھبرانی که تصّور می کند که دبير کّل سازمان مللمی
  ھائی را که در باال برشمرديم دارند دعوت کند تا اين کار مھّم را آغاز نمايند.

  المللیحاکم بر روابط بين ھایتوافق بر سر اصول مشترک و اولويت

شناسائی يک مجموعه از اصول اّوليه گام اساسی مھّمی در ساختن يک 
کارآمد امنيت جمعی است.  اين اصول عالئم راھنمائی ھستند که نظام جديد و 

ھائی برای ھر ھائی برای مشکالت خاّص و پاسختوانيم از روی آنھا راه حلمی
دادن به مؤّسساتی که ھا بيابيم.  ھمچنين اين اصول اّوليه در شکلکدام از بحران

قی که در قرن بيست بازتابی از اصول اخالقی باشند، اھميت دارند، اصول اخال
  و يکم و بعد از آن نيز به خوبی به ما خدمت کنند.

المللی لزوم توافق بر اصول اّوليه به روشنی از سوی ھيئت حاکمۀ بين
خطاب » وعدۀ صلح جھانی«در پيامی تحت عنوان  ١٩٨۵جامعۀ بھائی در سال 

فرمايند: العدل اعظم در اين بيانيه میبه مردمان جھان مطرح شده است.  بيت
توانند بھتر به حل رھبران کشورھا و تمام صاحبان رتب و مقام وقتی می«

مشاکل پردازند که ابتدا اصول و مبادی مربوط به آن مشکالت را بشناسند، 
از آن زمان به بعد برخی از رھبران   ٢»سپس در پرتو آنھا به اقدام پردازند.

ان متفکّر، مقامات سابق گرفکری زمان ما، از جمله دانشگاھيان و پژوھش
دولتی و حتی دبير کّل سازمان ملل مّتحد شروع به سخن گفتن و نوشتن در بارۀ 

اند.  ھمان طور که قبالً اھّمّيت تعيين اين مجموعۀ اصلی از اصول اوليه کرده
المللی نيز در اين کتاب گفته شد، گارث ايوانز، رئيس و مدير کّل گروه بين

ھيچ چيز جای برگشت به «احترام است، گفته است:  بحران که بسيار مورد
اصول اّوليه، رسيدن به اّتفاق نظر در بارۀ آنھا و سپس به کار بستن آنھا را نمی

کوفی عنان، دبير کّل سابق سازمان ملل در گزارشی که اخيراً منتشر   ٣»گيرد.
نوشته » ھای مشترکبر اساس اصول و اولويت«شده در بارۀ لزوم عمل 

در کتابی که اخيراً با عنوان دنيای بدون قانون منتشر شده، استاد قانون   ۴.است
ھای ما از اين نظر را ارائه نموده که برخی از درگيری 47الملل، فيليپ سندزبين

ھای متفاوت ھای اخالقی و قوانين حقوقی و ھمچنين از برداشتتنش بين ارزش

                                                 
47 Philippe Sands 
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تر نيست که کار آيا عاقالنه  ۵.خيزندھای اخالقی برمیاز سلسله مراتب ارزش
ھای مشترک شروع کنيم و بعد را با توافق روی سلسله مراتب اصول و ارزش

قوانين خود را بر اساس آنھا بنا کنيم تا ناسازگاری ميان اين دو وجود نداشته 
 باشد؟

يکی از مزايای متعّدد توافق بر روی مجموعۀ مشترکی از اصول اوليه آن 
المللی ما در مقابله با مشکالت پيچيده و دشوار با ّسسات بيناست که اعضای مؤ

کنند، چيزی که آنھا را در يافتن راه حل مصّممآرامش و اعتماد بيشتری عمل می
گيری شانه سازد.  آنھا ديگر از زير بارتصميمتر و در اقداماتشان کارآمدتر می

کنند که تيری در س نمینمايند و ديگر احساکنند و ازعمل اجتناب نمیخالی نمی
دھد که از لفظ کنند.  بلکه آگاھی از اين به آنھا قدرت و اراده میتاريکی رھا می
نامۀ روشنی  پيروی کنند که از سوی شھروندان جھان برای آنھا و معنی نظام

  تعيين شده و بر اقداماتشان ُمھر مشروعيت غير قابل ترديدی زده است.
م سازمان ملل مّتحد بر اساس چند اصل معدود درست ھمان طور که کّل نظا

جمھور روزولت در منشورآتالنتيک آنھا وزير چرچيل و رئيسبنا شد که نخست
را بيان و روی آنھا توافق کرده بودند، ھمين طور يک نظام امنيتی جديد بين

تواند بر اساس اصولی مشترک شکل بگيرد.  بنا بر اين پيشنھاد المللی نيز می
ای از چنين اصولی تھيه کنند و به طور که گروه مرکزی رھبران بيانيه شودمی

ناپذير بکوشند تا تعّھد صميمانۀ ساير رھبران را به آن جلب نمايند.  اين خستگی
  شود، دربر داشته باشد.بيانيه بايد اصولی را که در زير بيان می

  اصل وحدت ملل و اقوام

اين اصل شالودۀ ھمۀ اصول ديگر است و بايد اصل اجرائی محوری در  
ھای اصلی بايد در مقايسه با اين اصل سنجيده المللی باشد.  ھمۀ ارزشروابط بين

شوند و با آن سازگار باشند.  اين اصل مانند مالتی  است که ھمۀ اصول و 
پيوندد يک ديگر میکنند، به ھای ديگری را که رھبران روی آن توافق میارزش

کند.  وحدت ملل و اقوام و تماميت اساس  آن را به عنوان يک کّل تضمين می
ھا، قوانين و ھا، سياستبايد نيروی محّرکۀ اصلی اخالقی باشد که ھمۀ ارزش

شوند را تحت تأثير زيرساختھای ديگری که برای تضمين امنيت جمعی ايجاد می
ِصرف شروع از اين فرض که ھمۀ ما يکی قرار داده و به آنھا شکل دھد.  

کند تا تغييرات ارگانيکی را که بايد در مؤّسسات، ھستيم ما را روشن می
ھا و قوانين جاری خود ايجاد نمائيم، تعيين کنيم.  در نتيجه برای روندھا، سياست
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مثال غير قابل تصّور خواھد بود که سازمانی که مسئوليت حفظ صلح و امنيت 
درجۀ اّول بر عھده دارد باز ھم بر اين اساس عمل کند که عّدۀ  جھان را در

ھا حّق وتو کردن تصميماتی را که به صلح و امنيت درازمّدت معدودی از ملّت
شود، داشته باشند.  اين نيز غير قابل تصّور خواھد بود که ملّتھمه منجر می

ر باشند، در ھای معدودی از امتياز عضويت دائمی در شورای امنيت برخوردا
حالی که بقيه به نوعی شھروندان درجه دوم محسوب و از چنين امتيازی محروم 

  گردند.

  اصل عدالت و برابری

ھا و اقوام، بدون در نظر گرفتن امتياز و يا تبعيضی، با بايد با ھمۀ ملّت
شود.  يکی آن عدالت و انصاف رفتار شود.  چند نکته از اين اصل حاصل می

دی خاّصی بايد با عدالت تقسيم شوند.  در نتيجه، برای مثال پيشکه منابع کلي
المللی بايد ايجاد شود تا به ھمۀ ملل ھائی بايد صورت گيرد و روندھای بينبينی

ای و اقوام اجازۀ دسترسی عادالنه به منابع مھّمی نظير نفت، آب، و انرژی ھسته
د داشته باشد اين است که به کارگيری اين اصل بايرا بدھد.  پيامد ديگری که به

گذارند، صرف ھای مختلف تأثير میھا و تھديدھائی که بر اقوام و ملّتبحران
ھا فقير ھستند يا غنی، و قدرتمند ھستند يا ضعيف، نظر از اين که اين ملّت

المللی بايد با فجايع اھّمّيت يکسانی داده شود.  در نتيجه برای مثال جامعۀ بين
نوعی که در رواندا و دارفور اّتفاق افتاد با ھمان سرعت و شتابی حقوق بشر از 

به شھر نيويورک پاسخ داد.  اين  ٢٠٠١سپتامبر  ١١پاسخ دھد که به حمالت 
تواند از درک يگانگی ما ريشه بگيرد.  اگر يک بخش از حّس عدالت فقط می

  ز آن بشتابد. ھيکل سياسی عالم رنج بکشد، کّل اين ھيکل بايد به حمايت و دفاع ا
کارگيری اصل عدل و انصاف آن خواھد بود که يکی از پيامدھای به

کنند قوانينی که رفتارھای قابل قبول و رفتارھای غير قابل قبول ملل را تعيين می
ھا ھای نقض آنھا  به ھمۀ ملّتبايد از قبل به روشنی بيان و ھمراه با مجازات

ھا و صرف نظر از ھويت بطه با ھمۀ ملّتاعالن شده باشند.  اين قوانين در را
کار بايد به طور ثابت و يکسان  در مورد ھمه اجراء شوند.  به ھمين ملّت خالف

کاران به طور عادالنه تعيين شوند.  به ھا بايد برای ھمۀ خالفترتيب مجازات
کنيم.  در پوشی يا آن را تحّمل نمیعبارت ديگر، ديگر از تبعيض و استثناء چشم

ای بايد صرف نظر از اين که ھای ھستهنتيجه، نقض قوانين عدم گسترش سالح
المللی است يا ملّت ضعيف کار ملّت قدرتمند و محبوبی در جامعۀ بينملّت خالف
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و منفوری، به طور يکسان مورد مجازات قرار گيرد.  به ھمين ترتيب ھمۀ ملّت
ھائی که در دولت ھا صرف نظر از موقعيتشان به عنوان دوست يا دشمن

گيرنده خدمت می کنند بايد ملزم باشند که در صورت تقاضا مؤّسسات تصميم
المللی باز کنند.  با اشغال درھای خود را به روی بازرسی نامحدود بين

غيرقانونی ھر سرزمينی بايد به طور يکسان مقابله شود، صرف نظر از اين که 
که ملّت قربانی برای ساير ملل در جامعۀ  چه ملّتی رفتار غيرقانونی دارد، يا اين

المللی چقدر اھّمّيت دارد.  ھمۀ مرزھا بايد به واسطۀ قدرت جمعی جامعۀ بينبين
المللی محترم و مقّدس و مصون از تجاوز عمدی شمرده شوند و سرانجام 

المللی تأثير دارند اگر مورد حمايت اکثريت قوانينی که در صلح و امنيت بين
ھای عالم باشند، بايد در ه رھبران ما بايد آن را تعيين کنند) از ملّتمھّمی (ک

ھا به کار گرفته شوند.  در نتيجه برای مثال ھمۀ معاھدات مورد ھمۀ ملّت
مربوط به مسائل حقوق بشر مانند شکنجه يا مقام زنان يا حقوق مدنی يا سياسی 

عاھداتی که سازمانمردم و ھمچنين معاھدات مربوط به مباحث عدم گسترش و م
کنند بايد برای ھمۀ ملل المللی را ايجاد میالمللی نظير دادگاه جنائی بينھای بين

گرفتن از آنھا االجراء باشند.  نبايد به ھيچ ملّتی حق کنارهعالم بدون استثناء الزم
اندازد و عاقبت باعث را داد، زيرا چنين کاری تماميت بافت نظام را به خطر می

  گردد.شی آن میفروپا
کارگيری ايم.  بهاز اھّمّيت اصل عدل و انصاف ھرچه بگوئيم کم گفته
عدالتی را در ميان وفادارانه و گستردۀ اين اصل سرانجام سوء ظّن و احساس بی

ملل و اقوام دنيا از بين خواھد برد.  اين اصل ھمچنين عنصری محوری در يک 
گو ھستند.  در به طور يکسان پاسخنظام شفاف است که در آن ھمۀ بازيگران 

شود که برای ساخت يک بنای نتيجه فضای اعتماد بين ملل و اقوام ايجاد می
معتبر امنيت جمعی اساسی است.  در طول زمان اجرای اين اصل نقش مھّمی 

ھا ايفا خواھد کرد، ھمان طور که حضرت بھاءّهللاٰ با اين در مّتحد کردن ملّت
  ۶»و مقصود از آن ظھور اّتحاد است بين عباد.«اند: کلمات وعده فرموده

  طلبیسازی فرصتکناصل ريشه

داری است که الزم است رھبران ما با صراحت طلبی مشکل ريشهفرصت
طلبی عمل بر اساس عاملی و صداقت به آن بپردازند.  منظور من از فرصت

ع درازُمّدت.  مّدت تصور می شود، به قيمت فدا کردن منافاست که نفع کوتاه
افتند.  دامنۀ اين منافع کوتاهاصول اساسی در اين جريان معموالً به خطر می
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ُبردی کشيده شود.  تواند از دوستی تا روابط تجاری تا مالحظات راهُمّدت می
المللی رواج ھا در سطوح ملّی و بينطلبی در حال حاضر در کار دولتفرصت

  المللی جدی ماست.ز مشکالت بينزيادی دارد و علت اصلی بسياری ا
طلبی اين است که معموالً عواقب آن به سوی خود يکی از مشکالت فرصت

شود که طلبی باعث میپردازد.  فرصتگردد و به آزار و اذيت ما میما برمی
کنيم، بذر مشکالت اغلب با اين تصّور غلط که داريم مشکل فعلی را حل می

آيند.  معموالً از مشکالت اوليه حاّدتر از کار در میمتعّدد جديدی را بپاشيم که 
المللی زياد است.  برای مثال در دھۀ طلبی غلط در روابط بينھای فرصتنمونه
، اياالت مّتحده بنيادگرايان اسالمی را که در افغانستان جمع شده بودند ١٩٨٠

روی و بعد در گر اّتحاد جماھير شوتشويق کرد که ابتدا در مقابل نيروھای اشغال
ً دست شد، مقاومت کنند.  اما نشاندۀ شوروی تصّور میمقابل دولتی که عموما
نشاندۀ شوروی منحل شد، ھمان بنيادگرايان نھضت متأسفانه ھمين که دولت دست

طالبان را ايجاد کردند که سرانجام به لزوم مداخلۀ نظامی اياالت مّتحده برای 
جاميد.  عراق نمونۀ ديگری به دست ما میان ٢٠٠١برکنارکردن آنھا در سال 

ھا ُکشتار و نقض حقوق بشر از سوی دولت صدام حسين را بدون دھد.  دنيا سال
ُبردی ھا و منافع راهمجازات گذاشت.  اين کار منافع تجاری بعضی از ملّت

کرد که عراق را در مقابل ايران، که از نفوذ آن می بعضی ديگر را تأمين می
ھای دانستند.  سرانجام دو جنگ درگرفت و خونعامل توازنی میترسيدند، 

زيادی ريخته شد تا مشکالتی که صدام حسين ايجاد کرده بود، از جمله حمله به 
  کشور ھمسايۀ خود کويت، حل شود.

طلبی بحث و آن را از رھبران ما بايد با صداقت در بارۀ مشکل فرصت
گران سياسی ھر ختانه رھبران و پژوھشکن کنند.  خوشبالمللی ريشهروابط بين

اند.  برای مثال قبل از اين که  ھمايش دو شروع به تشخيص اين مشکل کرده
آغاز کند، کوفی عنان در  ٢٠٠۵سران جھان جلسات خود را در سپتامبر 

طلبی از حکومت قانون يا ساير سخنرانی خود گفت ما نبايد به سبب فرصت
به ھمين ترتيب نمايندۀ کانادا در ماه می   ٧پوشی کنيم.اصول اساسی چشم

ايم که ما اجازه داده«در کنفرانس بازبينی قرارداد منع گسترش گفت:  ٢٠٠۵
نظرانه، منافع درازمّدت ما را در حفظ قدرت و مّدت تنگتعقيب منافع کوتاه

ھا اگر دولت«وی ادامه داد که:   ٨»الشعاع قرار دھند.تماميت اين قرارداد تحت
وقت تعّھداتشان را مزاحم تشخيص بدھند، راحت آنھا را ناديده بگيرند يا  ھر

به »  المللی ايجاد نمائيم.کنار بگذارند، ھرگز نخواھيم توانست ھمکاری بين
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رئيس دانشکدۀ حقوق دانشگاه ييل، در  48ھمين ترتيب، پروفسور ھارولد کو،
سی واشنگتن دی الملل دريکی از جلسات اخير انجمن آمريکائی قانون بين

کننده و مشروعيتالمللی نقش تسھيلالملل در فضای بينتوضيح داد که قانون بين
بخشيدن به اقدامات را دارد.  وی ادامه داد که اين خيلی اھّمّيت دارد که فقط 

مّدت ما ھستند از آنھا پيروی نکنيم.  وی مصرانه وقتی قوانين به نفع منافع کوتاه
  ٩کّر خود را متوّجه منافع درازمّدت سازيم.از ما خواست که تف

  اصل استفاده از مجازات و مکافات برای حفظ صلح و نظم

يکی از اصولی که بايد مورد حمايت رھبران ما قرار گيرد اين است که 
نظم جھانی بر اساس دو ستون مجازات و مکافات برپا شده است.  يک نظام 

ای به صلح وارد اقداماتی که خدشهامنيت جمعی ھرچه باشد  بايد تضمين کند 
شوند و در عوض کارھائی که به پيشبرد صلح کنند به سرعت مجازات میمی

گيرند.  برای مثال گيرند و پاداش میکنند، مورد تشويق قرار میکمک می
ای ھای ھستهالمللی بايد برای کشوری که به طور غيرقانونی سالحجامعۀ بين
ای خود که اگر آن کشور از برنامۀ غيرقانونی ھسته کند روشن سازدتوليد می

صرف نظر کند و يک برنامۀ جامع بازرسی را بپذيرد، اين جامعه تضمين 
خواھد کرد که ھمۀ نيازھای انرژی آن کشور تأمين بشود.  اما اگر آن کشور بر 

ی ھاالمللی تحريمھای غيرقانونی خود اصرار داشته باشد، جامعۀ بينادامۀ فعاليت
جامعی را به مّدت سه ماه ِاعمال خواھد کرد و به دنبال آن از نيروی نظامی 

  کردن دولت آن کشور استفاده خواھد کرد.برای جايگزين

  اصل استفاده از نيروی قھری در خدمت صلح

اين اصل مستلزم پذيرفتن اين واقعيت است که  نبايد ھميشه و به ھر قيمتی 
ی کرد.  حضرت عبدالبھاء اين را به صراحت از نيروی نظامی اجتناب و دور

دھند. در اين کتاب حضرت عبدالبھاء و قدرت در اثر خود رسالۀ مدنيه شرح می
فرمايند که گاھی جنگ اساس محکمی برای صلح و ويرانی سبب آبادانی می

فرمايند اگر جنگی به نيت خيری صورت گيرد، اين ايشان در ادامه می ١٠است.
ھری، عين لطف و اين ظلم ظاھری صرف عدل است و اين قھر و خشونت ظا

                                                 
48 Harold Koh 
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و اين » تواند عامل پيشرفت باشدجنگ می«اين فکر که   ١١جنگ بنيان صلح.
نه تنھا قابل دفاع، بلکه وظيفۀ «که مداخلۀ نظامی در بعضی شرايط خاّص 

المللی فکری است که بنا به گفتۀ گرث ايوانز بايد جامعۀ بين» گريزناپذيری است
دو پژوھش 50و مايکل اوھنلون 49مايکل لوی  ١٢گرفت.ياد می ١٩٩٠دھۀ  در

کنند.  آنھا در کتاب نيز از اين اصل پشتيبانی می 51گر در مؤّسسۀ  بروکينگ
شگفت اين جاست که اکنون «گويند خود تحت عنوان آيندۀ کنترل تسليحات می

مھلت کوتاه ھائی وجود داشته باشد که در آن يک جنگ با ممکن است موقعيت
 ١٣»بر يک صلح خيالی ترجيح داشته باشد.

توانائی استفادۀ به موقع و کافی از نيروی نظامی در ايجاد يک نظام 
نيرومند و مؤّثر امنيت جمعی عنصر بسيارمھّمی است.  چنين نظامی ھم مستلزم 

پذيری.  قدرت آن بسته به تحت فرمان داشتن نيروھای قدرت است و ھم انعطاف
و پليسی الزم برای فرونشاندن اختالالتی که در صلح و امنيت بين المللی نظامی 

کند که تھديد به به وجود می آيد، است.  اما اين نظام فقط در صورتی کار می
ای از اين استفاده از نيروی نظامی تھديد قابل باوری باشد.  تجربۀ عراق نمونه

کردن نيروی نظامی و با جمعسازد که  چگونه می توان ملّتی را را فراھم می
باش دادن به آنھا وادار به اطاعت از فرمان شورای امنيت کرد.  با وجود آماده
ھای شورای امنيت که خواھان بازرسی تسھيالت اين کشور بودند، نامهقطع

 ٢٠٠٢عراق بازرسان را بيرون کرد، اما ھمين که اياالت مّتحده در تابستان 
امی بر عليه عراق کرد، عراق با بازگشت بازرسان شروع به تقويت نيروی نظ

مدير کّل سابق آژانس بين 52المللی موافقت نمود.  بنا بر گفتۀ ھانس بليکسبين
المللی انرژی اتمی و مدير عامل بعدی کميسيون نظارت، بررسی و بازرسی 

آوری نيروی نظامی در جمع UNMOVIC،(53سازمان ملل (مشھور به  
موافقت » علّت اصلی«احتمالی به  عراق در آن تابستان، تدارک برای حملۀ 

  ١۴المللی بود.عراق با بازگشت بازرسان بين
گيری در بارۀ استفاده از نيروی نظامی پذيری و اعتدال در تصميمانعطاف

دھد و بايستی ھم در قوانينی که شرايط اقدام به اين نظام نرمی و انعطاف می
در قضاوت مؤّسساتی که مسئوليت اجرای اين کنند و ھم نظامی رامشخص می

قوانين را به عھده دارند، بازتاب پيدا کند.  پذيرش روزاَفزونی که اخيراً جامعۀ 

                                                 
49 Michael Levi 
50 Michael O'Hanlon 
51 Brookings Institute 
52 Hans Blix 
53 Monitoring, Verification and Inspection Commission 
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المللی نسبت به وظيفۀ حمايت از کسانی که داخل مرزھای يک کشور ھستند، بين
دھند، امری که در درجۀ اول بر عھدۀ حکومت مربوطه و در از خود نشان می

ای است از بهالمللی است، نمونهکوتاھی آن بر عھدۀ جامعۀ بين صورت
  کارگيری چنين انعطاف و تعادلی در وضع قوانين برای حمايت از مردمان دنيا.

  اصل محدود کردن حاکميت ملّی 

حاکميت ملّی بايد به ميزانی که برای حمايت از کّل شھروندان جھان الزم 
ش چنين اصلی بستگی زيادی به درک عميق است، محدود گردد.  تمايل به پذير

شود که ھمۀ توان خود را متوّجه اين واقعيت دارد که نفع جزء وقتی تضمين می
ً بر برخی از رھبران  تضمين نفع کّل نمائيم.  خوشبختانه، اين درک تدريجا

گردد.  در نتيجه، برای مثال کوفی سياسی و ھمچنين رھبران فکری غالب می
گويد می» در آزادی بيشتر«خود تحت عنوان  ٢٠٠۵مارچ عنان در گزارش 

ھرگز نبايد به ھيچ اصل قانونی، حتی نه به «تجربۀ تلخ به ما آموخته است که 
ُکشی، جنايت بر عليه بشريت و رنج تودهحاکميت ملّی، اجازه داد که سپر َنسل

و نمونۀ جالب توّجه ديگر از فرسودگی حاکميت بی قيد  ١۵»ھای بشری شود.
ھا بود از تصميم اياالت مّتحده برای دعوت از برخی شرط ملّی، گزارش رسانه

از ملل خارجی برای شرکت در بررسی دفاع ملّی که تا به حال کامالً داخلی و 
نشانۀ اھميت «رفت.  بنا به گفتۀ مقامات پنتاگون، اين عمل محرمانه به شمار می

ھدف از اين بررسی  ١۶».شودمیالمللی داده بيشتری است که به ھمکاری بين
ُبرد دفاعی جديد ملّی، که تازه توان راهدفاعی اين بود که تعيين کند چگونه می

توّسط پنتاگون تھيه شده بود، را به مرحلۀ عمل درآورد.  ظاھراً اياالت مّتحده 
ای بردارد تا نگذارد مشکالت گيرانهھای پيشکوشيد گامُبرد جديد میدر اين راه

لی کشورھای ديگر (از جمله تروريسم، شورش، مواد مخدر، و جنايت داخ
يافته) به سرعت به بحران تبديل شود و مداخلۀ نظامی اياالت مّتحده را سازمان

درک روزاَفزون از ھمبستگی جھانی، در مواردی اعتقاد  ١٧ضروری سازد.
  .شدۀ ما را نسبت  به حاکميت ملّی سست کرده استداشتهبسيار محترم
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  اصل اقدام يکپارچۀ جمعی 

اند برای آن که عملی بيش از ھمه مؤّثر سرانجام، رھبران ما تشخيص داده
المللی، بايد دستهباشد، به خصوص در مقابله با تھديد نسبت به صلح جامعۀ بين

صدا گردند.  جمعی باشد و آنھا بايد متعّھد شوند که در مقابله با چنين تھديدی يک
کارگيری مقّررات و اصول محوری امنيت جمعی که در بارۀ آن بهآنھا بايد در 
اند قاطع باشند و نھايت تالش خود را به عمل آورند تا نگذارند توافق کرده

گيری حاکم شود.  ممکن است طلبی بر لحظات مھّم و حّساس تصميمفرصت
و ای ايران دست گيری قدرت ھستهھمين طور که جھان با چالش مربوط به شکل

شدن شکاف کند، در حال يادگيری ھمين درس باشد.  اول شاھد کمپنجه نرم می
بين موضع فرانسه، آلمان، و انگلستان از يک سو و موضع اياالت مّتحده از 

ً شاھد يکی شدن موضع اين گروه از کشورھا با سوی ديگر بوديم.  بعد تدريجا
ت عمل بيشتر نشان مواضع روسيه و چين شديم.  وحدت فکر خودش را در وحد

دھد که به تنھائی نتايج مؤّثری خواھد داشت.  ھمان طور که نشريۀ می
آميز در بيشترين اميد به نتيجۀ صلح«نوشت،  ٢٠٠۵اکونوميست در مقالۀ جون 

  ١٨».آن است که ھمۀ اين کشورھا يک پيام قاطع و واحد به ايران بدھند

ؤثّر، عادالنه و عمل سريع، م تقويت توانائی شورای امنيت برای
  قاطع

برای اين که يک نظام امنيت جمعی کارآمد داشته باشيم، سه چيز بايد روی 
ً مشّخص شود چه کسی مسئول انجام چه  دھد: اول، خيلی مھّم است که دقيقا

المللی تواند عمل کند.  بايد به مؤّسسات بينکاری است و تحت چه شرايطی می
ھای روشن و جامعی داده نامهه دارند نظامما که مسئوليت حفظ صلح را بر عھد

ھائی برای اين مؤّسسات ايجاد شود تا تضمين گردد که شود.  دوم، بايد روال
تصميمات و اقدامات آنھا  کارآمد، تأثيرگزار و عادالنه خواھند بود. و سرانجام 

ای داشته باشند که ھر وقت پاسخ مسئلهاين مؤّسسات بايد مجموعۀ اصول اّوليه
نامۀ آنھا نيامده يا فوراً معلوم نباشد و مجبور باشند برای ای به روشنی در نظام

حل آن به مشورت بپردازند و ابتکار به خرج دھند، بتوانند به اين اصول 
توافق روی «مراجعه و از آنھا استفاده کنند.  در بخشی که قبالً تحت عنوان 

آمد، در بارۀ اين که در » مللیالھا و اصول مشترک حاکم بر روابط بيناولويت
پذيرند، کدام اصول محوری بايد گنجانده شوند، ای که رھبران جھان میبيانيه
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کند برای ھائی عينی ارائه گشت.  بخش حاضر پيشنھادھائی ارائه میتوصيه
ھا و نامۀ مناسب برای شورای امنيت و ھمچنين برای ايجاد روالايجاد يک نظام

  ُبردن به نيروی نظامی از آنھا پيروی شود.د قبل از َپناهرھنمودھائی که باي

  فراھم ساختن يک دستورالعمل روشن برای شورای امنيت 

گردد که چه کسی مسئول چه کاری است، به وقتی از ابتدا تعيين می
خصوص در رابطه با استفاده از نيروی نظامی، از َسرَدرُگمی و امکان اين که 

مؤّسساتی از زير بار مسئوليت شانه خالی کنند و اقدامی بازيگران احتمالی 
شود.  يک کسی بايد به طور روشن مسئول باشد.  در غير نکنند، جلوگيری می

تصميمی، تأخير در اين صورت در موقع بحران به جای عمل قاطع و سريع، بی
َبندی روی خواھد داد.  در حال حاضر شورای امنيت ھمان عمل و يا َسرَھم

المللی است که مسئوليت حفظ و بازگرداندن صلح و امنيت دنيای ما زمان بينسا
را بر عھده دارد.  قدرت عمل اين سازمان بايد به وضوح تعيين شده باشد.  

تواند از نيروی نظامی استفاده کند تعيين قبلی شرايط خاّصی که در آن شورا می
ت دارد.  با اين حال، اعضای يا مجّوز استفادۀ از آن را صادر کند، خيلی اھّميّ 

اند.  ھمان طور که ھا با اين نکتۀ بسيار مھّم مخالفت کردهسازمان ملل مّدت
در آزادی «دبيرکّل سابق سازمان ملل، کوفی عنان در گزارش خود تحت عنوان 

گفته است، الزم است رھبران ما در بارۀ اين که چه وقت و چگونه می» بيشتر
المللی استفاده کرد، به برای دفاع از صلح و امنيت بين توان از نيروی نظامی

  ١٩اَتفاق نظر برسند.
تر از ھمه فرصت کند.  مھمّ ھای خوبی را برآورده میاين وضوح ھدف

گيرد.  وقتی ھمۀ رھبران ملل بدانند و ھای مختلف میدادن نظام را از ملّتبازی
 ً چه موقع از نيروی نظامی  اّطالع قبلی داشته باشند که شورای امنيت قانونا

استفاده خواھد کرد، برای رھبران نافرمان و کشورھائی که صلح جھان را تھديد 
کنند دشوارتر خواھد بود که بتوانند کشورھای ديگر را بر عليه يک ديگر به می

رقابت وادارند و به اين ترتيب عواقبی را که در غير اين صورت بايد برای 
ند ، به تعويق اندازند يا به کلّی از آن اجتناب نمايند.  شدرفتارشان متحّمل می

نظرانۀ آنھا مطرح است، ھائی که منافع تنگھمچنين برای سياستمداران ملّت
شود که برای توجيه عدم اقدام يا ايجاد موانع در مقابل اھداف وسيعدشوارتر می

خود را  تر شورا در زمينۀ حفظ صلح و امنيت جھانی احساسات جوامع داخلی
تحت تأثير قرار دھند.  وجود يک دستورالعمل روشن ھمچنين از ترس و 
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المللی از اين که شورا خارج از حوزۀ اختياراتش سوءظن ُدَول عضو جامعۀ بين
ً از مرزھای اختيارات خود عمل کند می کاھد، و در صورتی که شورا واقعا

تواند از آن تر میحتفراتر برود نيز با استفاده از اين معيارھای روشن را
  حساب پس بکشد.

در وضعيت فعلی نظام امنيت جمعی، نه تنھا مسئوليت حفظ صلح، بلکه 
دامنۀ وسيعی از اختيارات برای انجام اين مسئوليت به شورای امنيت داده شده 
است.  ھمان طور که قبالً گفتيم اين اختيارات که در منشور سازمان ملل تعيين 

شوند.  اما آنچه کم است تعيين اده از نيروی نظامی ھم میاند شامل استفشده
تواند روشن، بدون ِابھام، ساده و قاطع شرايطی است که در آن شورای امنيت می

ترين اختيارش، يعنی نيروی قھری، استفاده کند.  اين منشور ضمن از مھمّ 
 تواند از نيرویکند که شورای امنيت در صورتی میشروط خود مقّرر می

، »تھديد نسبت به صلح«ھای غيرنظامی برای مقابله با نظامی استفاده کند که راه
مؤّثر نبوده و نباشند.  اين منشور شرح » عمل تجاوزکارانه«يا » نقض صلح«

کنند.  اين دھد که ھر کدام از اين اصطالحات چه شرايطی را مشّخص مینمی
ھائی تواند در مقابل موقعيتآور اغلب باعث شده که شورای امنيت نفقدان تأسف

المللی را به خطر اندازند به سرعت و قاطعانه که ممکن بوده صلح و امنيت بين
گيری کرده است، به عمل کند.  در نتيجه وقتی شورای امنيت باالخره تصميم

گيری آن قدر خصوص در رابطه با استفاده از نيروی نظامی، معموالً اين تصميم
ھمراه با بحث و مخالفت عمومی درميان اعضای شورا دير و اغلب آن قدر 

ھای متجاوز فرصت داده تا از تأخير به نفع خود صورت گرفته که به ملّت
استفاده کنند يا اعضاء را به جان ھم اندازند.  آنچه که در بسياری از موارد 
ضروری است اقدام قاطع و سريع است، نه اقدام ضعيفی که با تأخير صورت 

تر در اين باره که اصطالحات باال ساختن رھنمودھای مفّصلاشد.  فراھمگرفته ب
  گيرند، بايد به ما در رسيدن به اين ھدف کمک کند.چه شرايطی را َدرَبر می

المللی ما به تفصيل تعيين کنند که منظور ضروری است رھبران جامعۀ بين
عمل « و » نقض صلح«، »تھديد نسبت به صلح«از اصطالحات 

که در منشور آمده چيست.  آنھا بايد حاضر باشند که دست حّد » وزکارانهتجا
شوند و در بندی میاقّل شرايطی را که تحت ھر کدام از اين اصطالحات طبقه

درنگ از نيروی نظامی استفاده کند، مشّخص کنند.  تواند بیآن شورای امنيت می
نيروی نظامی را تشويق  گويند چنين کاری فقط استفاده ازکسانی ھستند که می

اما واقعيت اين است که اگر مشکالتی را که صلح را به خطر می  ٢٠کند.می
ً پيچيده شوند و عاقبت استفاده از تر میاندازند رھا کنيم تا ريشه بدوانند، عموما

شد الزم بود، تر عمل میتری را نسبت به آنچه که اگر سريعنيروی نظامی عظيم
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يک تھديد باورکردنی شورای امنيت به اين که از نيروی طلبند.  گاھی می
نظامی استفاده خواھد کرد به تنھائی کافی است که از حاّدتر شدن مشکل 

ممکن است الزم باشد «کند که جلوگيری کند.  در نتيجه کوفی عنان پيشنھاد می
اعضا بحثی را در بارۀ معيار مجازکردن زودھنگام استفاده از وسايل قھری 

به عالوه ھمان طور که  ٢١»ی مقابله با انواع خاّصی از تھديد شروع کنند...برا
تجربۀ مکّرر به ما ياد داده است، در صورت فقدان قوانينی که قبالً روی آنھا 
توافق شده باشد، وسوسۀ بيشتر، و در نتيجه احتمال بيشتری، وجود دارد که 

 روائی کند و منافع شخصی غالب شود.طلبی حکمفرصت
يک راه خوب برای پرداختن به جزئيات منشور اين است که بگوئيم 

تھديدی نسبت «ھای خاّصی از شرايط از سوی شورای امنيت به عنوان مجموعه
شوند و آن را به استفاده از اختيارات خود تعبير می» نقض صلح«يا » به صلح

اخير، تھديد کارگيری نيروی قھری واميدارند.  با توّجه به تاريخ در مورد به
ُکشی و تصفيۀ نسبت به صلح بايد دست کم موارد زير را دربر بگيرد: َنسل

الملل شکل گرفته يا بر اساس عرف يا معاھده، قومی به نحوی که در قانون بين
تعريف گشته است؛ نقض آشکار يا فاحش حقوق بشر از ھر نوع، نظير شکنجۀ 

طالحات بحث و آنھا را روشن گسترده (الزم است رھبران ما روی ھمۀ اين اص
ھای کشتار سازی سالحکنند)؛ پشتيبانی دولتی از تروريسم؛  توليد و ذخيره

جمعی برخالف معاھدات مربوط به کنترل تسليحات؛ ناآرامی داخلی با اين خطر 
ثباتی داخلی در ساير که دولتی را از حفظ نظم داخلی يا جلوگيری از تأثير بی

المللی يا ھای بينرای نمونه اين امکان را به تروريستکشورھا ناتوان کند (ب
ھای سيار بدھد که از درون آن کشور عمل کنند) و نفوذ و يا حتی غلبۀ ارتش

توان آنھا را عمل تجاوزکارانه يافته بر دولت.  شرايطی که میجنايت سازمان
که بديھی  ناميد نيز بايد به روشنی تعريف شوند.  اين اعمال بايد ھم شامل آنچه
الملل شود، و است، نظير اشغال سرزمين يک کشور ديگر برخالف قانون بين
آميز مقامات ھم شامل مواردی که کمتر بديھی ھستند، مانند اظھارات تحريک

  دولتی که باعث ايجاد نفرت، جنگ و خشونت بر عليه ساير ملل شوند.
د دو راھنما داشته رھبران ما بايد برای تعيين شرايط ھر کدام از اين موار

ای از اصول محوری است که روی آنھا توافق عمومی باشند.  اّولی مجموعه
وجود دارد و ھر عملی بايد با آنھا سازگاری داشته باشد.  برای مثال، در 
پرداختن به مسئلۀ تھديد نسبت به صلح که به علّت اقدامات يک دولت در درون 

ُکشی، رھبران ما بايد با تکيه بر سلمرزھای خودش ايجاد شده باشد، نظير نَ 
طرفی و محدود کرد ن حاکميت ملّی روشن اصول محوری وحدت، عدالت و بی

الملل تواند برای حفظ خودش از عواقب نقض قانون بينسازند که ھيچ ملّتی نمی
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در اموری که اساساً در «منشورسازمان ملل اّتکاء کند که مداخله  ٢–٧به مادۀ 
ای از سازد.  دومی مجموعهرا ممنوع می» ت يک کشور استحوزۀ اختيارا
المللی در تعدادی از معاھدات است که اعمال خاّصی را به علّت اين قوانين بين

المللی ھستند، در سراسر دنيا غيرقانونی اعالم که بسيار مخالف منافع جامعۀ بين
ُکشی نجه و َنسليافته، شککنند.  اين اعمال شامل تروريسم، جنايت سازمانمی
  شوند. می

برای اين که رھنمود دوم را تا حّد امکان مؤّثر سازند، رھبران ما بايد دو 
المللی، مانند معاھدات کار انجام بدھند.  اول بايد بسياری از معاھدات موجود بين

آيد که عبارتی مختلف مربوط به حقوق بشر، را روشن سازند.  اغلب پيش می
دھد موارد نقض آن ھست که به امضاءکنندگان اجازه می در چنين معاھداتی

معاھده را به سازمان ملل ارجاع کنند، اما آن معاھده در مورد اقدامی که بايد 
بشود و اين که چه مرجعی بايد آن را انجام بدھد، ابھام دارد.  يک نمونه از اين 

عاھده مؤّظفند ھای اين مگويد طرفُکشی است که اول مینامۀ َنسلقضيه پيمان
گويد که می ٨بعد مادۀ ».  ُکشی اقدام کنندجلوگيری و مجازات َنسل«برای 

چنين اقدامی را ... برای «امضاءکنندگان بايد از سازمان ملل بخواھند که 
اقدام «کند که معنی ، اما اين معاھده روشن نمی»جلوگيری و سرکوبی انجام دھد

ُکشی چيست.  ھمچنين معلوم نيست چه َنسل» سرکوبی«و » ... برای جلوگيری
نواقص اين معاھده بايد ھرچه زودتر   ٢٢کسی بايد چنين اقداماتی را انجام دھد.

  رفع شود.
دومی ايجاد معاھدات جديد يا بسط معاھدات موجود برای دربر گرفتن 

المللی ھنوز اقداماتی از سوی فعاالن دولتی يا غيردولتی است که تحت قوانين بين
ھای خود آنھا را ضوح غيرقانونی نيستند، اما رھبران ما در طول مشورتبه و

دھند.  متّممات يا معاھدات المللی تشخيص میتھديدی نسبت به صلح جامعۀ بين
منشورسازمان ملل  ٧جديد بايد اين رفتارھا را صراحتاً غيرقانونی و تحت فصل 

ور که اشتون بی از سوی شورای امنيت قابل تعقيب اعالم کنند.  ھمان ط
ای از اين گونه اعمال که بايد پيشنھاد کرده است، نمونه گر،پژوھش ٢٣کارتر،

ای، شيميائی يا زيستی از ھای ھستهجرم شمرده شوند، ِصرف مالکيت سالح
 سوی فعاالن غيردولتی است.

استفاده از اين دو رھنمود برای تعيين شرايطی که تحت ھر يک از عناوين 
گيرند، دو فايدۀ اصلی قرار می» نقض صلح «و » به صلح تھديدی نسبت«

المللی آگاه خواھند بود که رفتارھای دارد.  اول اين که اعضای جامعۀ بين
خاّصی غيرقابل قبول است و عواقب به خصوصی را به دنبال خواھد داشت که 

ين شود.  دوم االمللی نيز میشامل استفاده از نيروی نظامی از سوی جامعۀ بين
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که شورای امنيت اصول راھنمای دقيقی در مورد اين که چه چيزی نقض اين 
تواند در مورد تر میآيد، در دست خواھد داشت و راحتقوانين به شمار می

  استفادۀ احتمالی از نيروی نظامی تصميم بگيرد.
نامۀ اصالح شده عالوه بر تعيين دقيق شرايطی که در آن شورای نظام
المللی از قوای قھری استفاده کند، برای حفظ صلح و امنيت بين تواندامنيت می

بايد اختياراتی را ھم که شورای امنيت برای بازگرداندن صلح الزم دارد، دربر 
کردن رزمندهبگيرد.  يک نمونه از اين اختيارات، اختيار خلع سالح و پراکنده

غلب برای تضمين کردن نيروھای نظامی جنگنده اھاست.  خلع سالح و پراکنده
گر يا پاسدار صلح از منطقه خشونت اين که به محض خروج نيروھای مداخله

دوباره از سر گرفته نخواھد شد، اھميت اساسی دارد.  از بين بردن سوءظّن و 
ھا به دامن اجتماع به طوری که صلح بتواند ريشه بدواند و بازگرداندن رزمنده

.  دو نمونه از تأثير مثبت اين خلع سالح به ثمر برسد، نيز اھميت اساسی دارد
ساله بين شورشيان است که در آن يک جنگ سی 54وجود دارد.  اّولی مورد آسه

جنگيدند ) که برای استقالل استان آسه میGAMنھضت آزادی آسه (مشھور به 
 ٢٠٠۴و دولت اندونزی در جريان بود.  بالفاصله بعد از آن که در اواخر سال 

گر تسونامی اندونزی را دربر گرفت، دو طرف درگيری گرد ھم توفان ويران
يک عھدنامۀ مفّصل صلح تھيه کردند.   ٢٠٠۵آمدند و تا ماه آگست سال 

فقره سالح خود را تسليم کنند و تا اواخر دسامبر  ٨۴٠شورشيان قبول کردند که 
را  ھمان سال نه تنھا به قول خود عمل کردند، بلکه اعالم کردند که گروه خود

دومی مورد ايرلند شمالی است که به دنبال خلع سالح  ٢۴منحل خواھند کرد.
اعالم شد  ٢٠٠۵در اواسط سال  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢، ٢٠٠١ھای ھای محدود سال

حاضر است که ذخائر سالح (IRA)55خواه ايرلند شمالی که ارتش جمھوری
 56کسلين، جنرال جان دو ٢٠٠۵ھای خود را نابود کند.  درماه سپتامبر سال 

 57المللی مستقل برکنارسازیيکی از سه عضو عالی رتبۀ کميسيون بين
(ILCD) ِکميسيون مستقلی که کارش نظارت بر برکنارسازی نيروھای شبه ،

معتقد است  ILCDآنچه که  IRAنظامی در ايرلند شمالی بود، گزارش داد که 
اين نيز  ٢۵».تاز کار انداخته اس«تمام تسليحاتی است که در اختيار دارد، 

اند ھائی که از دور خارج شدهايم که سالحما قانع شده«گزارش شد که گفته است 
به دنبال اين موّفقيت تحوالت مثبت ديگری »  گيرند.را دربر می IRAزرادخانۀ 

                                                 
54 Aceh 
55 Irish Republican Army 
56 General John de Chastelain 
57 Independent International Commission on Decommissioning  
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منجر به اين توافق  ٢٠٠٧نيز در ايرلند شمالی رخ داد که در ماه مارچ سال 
رھبر حزب وحدت دموکرات  58سلی،تاريخی بين جناب کشيش يان پي

(DUP)59 ،٢٠٠٧شد، که از ماه می سال  61فِين،رھبر شين 60و گری آدامز 
رفتند، تقسيم قدرت بين اين دو گروه، که تا به حال رقيب يک ديگر به شمار می

دشمنان سابق، جناب کشيش يان  ٢٠٠٧بر طبق اين توافق در ماه می  ٢۶شود.
ً کاتوليک شيناز حزب جمھوری( 62گوئينزپيسلی و مارتين مک خواه و عمدتا

رئيس دولت اجرائی ايرلند شمالی سوگند فِين) به ترتيب به عنوان رئيس و نايب
 ٢٧خوردند.

ھا و ُدَول چھارگانۀ درگير ھا، با وجود اين که سازماندر مقابل، فلسطينی
را  ھای خوداند ارتشھاست از آنھا خواستهدر جريان صلح خاورميانه مّدت

ھای خود دست منحل سازند، ھنوز با مخالفت حماس در مورد کنارگذاشتن سالح
نشينی اسرائيل و به دنبال عقب ٢٠٠۵در ماه سپتامبر سال  ٢٨به گريبان ھستند.

از نوار غزه اين گروه چھارگانه (متشکل از اّتحاديۀ اروپا، روسيه، اياالت 
در دفاتر سازمان ملل، در يک  ایمّتحده و سازمان ملل) پس از برگزاری جلسه

ھا و امکانات تروريستی زيرساخت«ھا خواستند که بيانيۀ مشترک از فلسطينی
خواھند بخشی از جريان سرانجام، آنھائی که می«و گفتند » خود را برچينند

ھای نظامی مشغول ھای مسلّح وارد يا به فعاليتسياسی باشند نبايد در گروه
ھائی و ايجاد يک دولت ری اساسی بين چنين فعاليتشوند، زيرا يک ناسازگا
شکست در خلع سالح ارتش ٢٠٠۶در تابستان   ٢٩»دموکراتيک وجود دارد.
ھای فلسطينی،  با وجود برگزاری اخير انتخابات ھای فعال در سرزمين

ھای رقيب انجاميد.  ھا، به برخورد نظامی بين جناحدموکراتيک در اين سرزمين
، ٢٠٠۶ز پيروزی انتخاباتی غيرمنتظرۀ حماس در اوائل سال در واقع پس ا

بار بين حماس و َفَتح درگرفت.  جنگ بين اين دو جنگ قدرتی شديد و خشونت
حماس قدرت را  ٢٠٠٧گيری خود ادامه داد تا در ماه جون گروه رقيب به اوج

رئيس گروه َفَتح، محمود عباس، با  ٣٠در طول نوار غزه به دست گرفت.
ل دولت اّتحادی فلسطين، که رھبری آن را حماس به عھده داشت، و انحال

وزير، اسماعيل حنيه، که از حزب حماس بود، و اعالم برکنار کردن نخست
ايجاد يک دولت موّقت اضطراری متشکّل از اعضای حزب َفَتح برای ادارۀ 

                                                 
58 Rev. Ian Paisley 
59 Democratic Unionist Party 
60 Garry Adams 
61 Sinn Fein 
62 Martin McGuinnes 
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 ، غزه و نوار غربی٢٠٠٧تا حال حاضر، يعنی جون  ٣١نوار غربی، پاسخ داد.
ھای در حال جنگ فلسطينی، يعنی به ترتيب حماس و َفَتح تحت کنترل گروه

ھای منطقه و ساير دولتھستند.  حال بايد ديد با وجود فشاری که از سوی دولت
َمکش و درگيری سرانجام شود، اين ِکشھا و رھبرانشان وارد میھا بر اين گروه

 ٣٢چگونه حل خواھد شد.
شده بايد به شورای امنيت تفويض نامۀ اصالحاختيار ديگری که در نظام

شود، اين است که بتواند ملّتی را که تھديدی نسبت به صلح و امنيت به شمار می
تواند به رود و ساختارھای  دولت محلی آن آنقدر ناتوان يا ضعيف است که نمی

ارت ای امور را اداره کند، موّقتاً تحت سرپرستی قرار دھد.  به عبطورمسئوالنه
ھای دولت محلی آن المللی بايد ضمن کمک به تقويت زيرساختديگر جامعۀ بين

کشور، زمام امور دولت را به طور موّقت در دست بگيرد. به ھمين ترتيب، 
قوانينی بايد وجود داشته باشد که معلوم کند اگر دولت کشور متخلّفی پس از 

ھائی برای بينیبايد پيش  مداخلۀ نظامی شورای امنيت سقوط کرد، چه بايد کرد.
 بازسازی و بازتوانی آن کشور بعد ازجنگ وجود داشته باشد.

تواند برای حفظ خود ھا میچه موقع يک ملّت يا يک گروھی از ملّت
  به عمل دفاعی يا پيشگيرانه دست بزند؟

ھرچند يک نظام کارآمد امنيت جمعی در صورتی بيشترين قّوت و استحکام 
را خواھد داشت که رھبران ما قدرت عظيم عمل جمعی يکپارچه را تشخيص 
دھند، اما بايد با اين واقعيت رو به رو شويم که ممکن است مّدتی طول بکشد تا 

نامۀ در نظامبه آرمان عمل مّتحد و ھماھنگ برسيم.  در نتيجه ھيچ اصالحی 
شورای امنيت که به آن اختيار استفاده از نيروی نظامی را بدھد كامل نخواھد 
بود مگر اين که به اين سئوال اساسی که چه َکسی حّق (يا حتی وظيفه) دارد که 
دست به اقدام بازدارنده، پيشگيرانه، يا دفاعی بزند، پاسخ بدھد.  اين سئوال به 

رھم پيچيده است که رھبران ما بايد با صداقت و نوبۀ خود با سئوال ديگری د
صراحت به آن پاسخ دھند و آن سئوال اين است اگر شورای امنيت از مسئوليت 

ُکشی کردن َنسلالمللی شانه خالی کند و مثالً برای متوقّفخود در قبال جامعۀ بين
ھای کشتار جمعی يا حمايت يک حکومت خاّص از يا افزايش غيرقانونی سالح

المللی، به عمل جمعی مناسب، که در صورت لزو م شامل استفاده تروريسم بين
  شود، دست نزند، چه کار بايد کرد؟ از نيروی قھری ھم می
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ھا در عمل تعبير کردهمنشورسازمان ملل، آن طور که دولت ۵١طبق مادۀ 
ھا با تھديدی فوری از سوی يک ملّت اند، اگر يک ملّت يا يک گروه از ملّت

توانند دست ديگر روبه رو شوند و شورای امنيت ھنوز اقدامی نکرده باشد، می
پردازد که اگر تھديد به عمل دفاعی يا بازدارنده بزنند.  اما منشور به اين نمی

فوری نه از جانب يک عامل دولتی، بلکه از جانب يک عامل غيردولتی، نظير 
ل در چند سالۀ اخير، به يک گروه تروريستی بود، چه بايد کرد.  اين سئوا

در اياالت مّتحده، بارھا  ٢٠٠١سپتامبر  ١١خصوص بعد از حمالت تروريستی 
المللی حکم داده است که ھيچ حقّی برای مطرح شده است.  دادگاه عدالت بين

دفاع از خود در مقابل يک عامل غيردولتی وجود ندارد.  آيا اين به آن معنی 
واند در اين موقعيت عمل کند؟  اگرعمل نکند، تاست که فقط شورای امنيت می

افتد؟  يک تفسير از حکم دادگاه اين است که در صورت فقدان چه اتفاقی می
عمل نيرومند جمعی از جانب شورای امنيت، دولتی که ھدف حمله است، از 

شود.  اين دفاع کند رھا میھايش بسته است و تا وقوع حمله بینظر قانونی دست
ضوعی است که رھبران ما بايد در مورد آن مشورت و روی راه آشکارا مو

  حلی برای آن توافق کنند. 
سئوال مھّم ديگر که نياز به پاسخ صريح و صادقانه دارد، اين است که 

شوند که فوری وقتی کشور يا گروھی از کشورھا با تھديدی رو به رو می
بايد بکنند؟  چنين وضعيتی نيست، بلکه نھفته و بالقوه خانمان برانداز است، چه 

که مستلزم عمل پيشگيرانه (در مقابل عمل بازدارندۀ دفاعی) است، در حال 
منشور سازمان ملل گنجانده نشده است.  سئوالی » دفاع از خود«حاضر در مادۀ 

که در مقابل رھبران ما قرار دارد اين است که آيا منشور سازمان ملل و قوانين 
جانبه گسترش داده شوند که به يک کشور اجازۀ اقدام يکالمللی بايد طوری بين

و يا به گروھی از کشورھا اجازۀ عمل به عنوان يک ائتالف خودجوش را بدھند 
جانبه در پاسخ به چنين توان به طور يکيا خير.  طبق قوانين فعلی، نمی

به طور تواند نامۀ فعلی خود میتھديداتی اقدام کرد، اما شورای امنيت طبق  نظام
توان آشکارا تھديدی نسبت به مؤّثر در مورد آن اقدام کند، زيرا اين تھديد را می

ھای حاکی از کند که اين وضعيتصلح دانست.  در واقع اين کتاب پيشنھاد می
ً در فھرست وضعيتتھديدات غير ھائی فوری ولی بسيار خطرناک بايد دقيقا

شده و نامۀ پيشنھادی اصالحنظام گنجانده شود که در آنھا شورای امنيت طبق
جديد خود اختيار دارد در مورد آنھا اقدام کند.  سئوال بزرگتر اين است که اگر 

شود؟  آيا شورای امنيت با سرعت کافی عمل نکند يا اصالً اقدامی نکند، چه می
جانبه، يا اقدام از سوی يک ائتالف خودجوش از عوامل توان اقدام يکھرگز می
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توان چنين ا مجاز دانست؟  اگر جواب مثبت است، در چه موقع میدولتی ر
  کرد؟ 

سئوال مرتبط ديگری که بايد به طور قطعی و نھائی به آن پرداخت و آن را 
ً می روشن کرد اين است که آيا ھرگز يک کشور يا گروھی از کشورھا قانونا

کند، به د میتوانند در مقابل تھديدی که يک کشور ديگر عليه مردم خودش ايجا
دفاع برخيزند؟  در واقع آيا کشورھا تعھدی در قبال دفاع دارند و آيا قانون بين

ُکشی در کشور المللی بايد چنين چيزی را از آنھا بخواھد؟  برای مثال، وقتی َنسل
کند، آيا کند يا اقدامی نمیدھد و شورای امنيت در اقدام تأخير میسومی رخ می

کند يا گروھی از کشورھا که به جانبه عمل میيکيک کشور که به طور 
توانند برای دفاع از مردم آن کشور در کنند میصورت يک ائتالف عمل می

ُکشی قدم به ميدان گذارند؟ آيا بايد اين کار را بکنند؟  اين حوزۀ در مقابل َنسل
ای اخلهدوستانه است، مدالمللی مشھور به مداخلۀ انسانحال تحّولی در قانون بين

که در آن کشورھا به طور روزاَفزونی مايلند به منظور جلوگيری از نقض 
ھای شديد انسانی، به اقدام خارج فاحش و آشکار حقوق بشر و از بين بردن رنج

ای است که در آن بين اين حوزه  ٣٣از شورای امنيت به ديدۀ اغماض بنگرند.
ق يک حکومت و حقوق امنيت يک کشور و امنيت شھروندان آن و بين حقو

اين ھم وضعيتی است که شورای  ٣۴شھروندان آن تنش به وجود آمده است.
تواند در آن مداخله و در صورت لزوم به نامۀ جاری خود میامنيت طبق نظام

اين دليل که تھديدی نسبت به صلح است، از نيروی قھری  استفاده کند.  اما به 
در  (ICISS)للی مداخله و حاکميت ملّی المالعادۀ کميسيون بينيمن کار فوق

اين کتاب مورد بحث قرار  ٢دادن به اصل جديد مسئوليت دفاع که در بخش شکل
گرفت، حال احتمال بيشتری دارد که شورای امنيت قدم به ميدان گذارد و اقدام 

المللی را از شھروندان کند، زيرا اين اصل مسئوليت پشتيبانی جمعی جامعۀ بين
شناسد تا در صورت کوتاھی آن کشور در ايفای به رسميت میيک کشور 
اش برای دفاع از شھروندان خود، به حمايت از آنان بپردازد.  در وظيفۀ اّوليه

ھای جھان، اين اصل را در سند واقع، به خصوص در پرتو اين واقعيت که ملّت
رسيد در ھمايش رھبران جھان به تصويب  ٢٠٠۵نتيجۀ نھائی که در سپتامبر 

توان آورد که اين اصل به ھنجاری جديد در ُعرف اند، دالئلی قوی میپذيرفته
ماند اين است که اگر اما سئوال مھّمی که باقی می  ٣۵المللی بدل گشته است.بين

 شود؟شورای امنيت از مسئوليتی که برای  اقدام دارد شانه خالی کند، چه می
ھا برای به حقوق و وظائف ملّت يک راه برای  پرداختن به مباحث مربوط
جانبه يا در ائتالف با ساير ملّتعمل بازدارنده، پيشگيرانه يا دفاعی به طور يک

شده نه منشور سازمان ملل است.  مادۀ اصالح ۵١دادن شرايط مادۀ ھا، گسترش
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تنھا حّق فعلی کشورھا در مورد عمل بازدارنده، بلکه حّق يک کشور يا گروھی 
را برای دفاع از شھروندان يک کشور ديگر در مقابل نقض آشکار از کشورھا 

حقوق بشر و ھمچنين جلوگيری از تھديدات غيرفوری، اما بالقوه بسيار 
خطرناک نسبت به خودشان يا نسبت به شھروندان يک کشور ديگر را دربر 
خواھد داشت.  معنی ندارد که بازھم مانند گذشته بين تھديدات حاصل از نقض 

ھای کشتار ر حقوق بشر و تھديدات حاصله از مثالً گسترش خطرناک سالحآشکا
جمعی يا تروريسم دولتی تمايز قائل شويم.  اما اگر قرار است اقدامات دفاعی يا 
پيشگيرانه را مجاز بدانيم، اول بايد شرايط زير وجود داشته باشند.  اول، 

نوعی باشد که ھمان طور که  توان به آنھا پاسخ داد بايد از ھمانتھديداتی که می
در باال بحث شد، شورای امنيت اختيار اقدام در مورد آنھا را دارد.  دوم، 
شورای امنيت بايد اول از وضعيت آگاه و به آن فرصت اقدام داده شده باشد و 

شده در قانون (مثالً يک ماه) اقدام نکرده باشد.  سوم، بايد در ظرف مّدت تعيين
ل اعتمادی در مورد وجود و شّدت آن تھديد، ھمان طور که شواھد محکم و قاب

بعداً در بارۀ آن بحث خواھد شد، وجود داشته باشد.  کشور يا کشورھائی که می
خواھند خارج از شورای امنيت عمل کنند، بايد قبل از اقدام مسئوليت ارائۀ چنين 

می يا دادگاه تواند وابسته به مجمع عمومدارکی را به يک کميتۀ دائمی که می
المللی باشد، به عھده بگيرند.  يک چنين کميتۀ صلح و امنيتی بايد عدالت بين

گيری در بارۀ اين باشد که آيا کشور يا ايجاد شود و تنھا مسئوليت آن تصميم
خواھند در صورت فقدان اقدام مثبت از سوی شورای امنيت کشورھائی که می

اعی يا پيشگيرانه بزنند، مدارک الزم را در مھلت تعيين شده، دست به اقدام دف
اند يا خير.  دليل سپردن چنين مسئوليتی به ھيئتی غير از شورای ارائه کرده

ھائی که داخل شورای امنيت، مثالً به علّت حفظ نظام امنيت آن است که نقص
حّق وتو وجود دارد، مانع از اقدام مؤّثر اين کميته نشود.  اين که معيار اثبات 

ت، مسئلۀ مھّم ديگری است که رھبران ما بايد از قبل در بارۀ آن تصميم چيس
ای که مباحث اين بخش را دربر بگيرد، آورده نامهگرفته و آن را در توافق

جانبه يا باشند.  چھارم، ھمين که کشور يا گروھی از کشورھا شرايط اقدام يک
مات خود ادامه دھد که تواند فقط تا زمانی به اقداائتالفی را تأمين کرد می

المللی را شورای امنيت قدم به ميدان گذارد و مسئوليت اقدام مشترک جامعۀ بين
 به عھده بگيرد.
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رھنمودھای داخلی برای تصميمات شورای امنيت در مورد استفاده از 
 نيروی قھری 

تواند از نيروی کردن اين که چه موقع شورای امنيت میعالوه بر مشّخص
اده کند، بايد رھنمودھای داخلی خاّصی ايجاد شود تا شورای امنيت نظامی استف

گيری در بارۀ استفاده از نيروی نظامی از آنھا پيروی بتواند در ھنگام تصميم
کند.  اخيراً کارھای خوبی در اين زمينه انجام شده است، مثل کاری که به 

 ٣۶منجرشده است.ھا و تغيير ھای ميزگرد عالی در بارۀ تھديدھا، چالشتوصيه
شدن مباحثی سازند که سبب روشنھا سئواالت متعددی را مطرح میاين توصيه

شود که اگر از قبل به آنھا توّجه نشود، ممکن است به  ترديد و دوِدلی می
گيری بيانجامند.  اول اين که تھديدی چقدر جدی شورای امنيت در ھنگام تصميم

ای استفاده خواھد می برای ھدف شايستهاست و دوم اين که آيا از نيروی نظا
نامۀ شد؟ اگر ھمان طور که قبالً پيشنھاد شد فھرستی از تھديدھای جدی در نظام

ھا در مورد بسياری از انواع جديد گنجانده شوند، به خودی خود به اين پرسش
ھای ديگر تھديدات پاسخ خواھد داد.  سوم اين که آيا شورای امنيت بايد ھمۀ راه

منشور استفاده  ۴٢قبل از استفاده از نيروی نظامی امتحان کرده باشد؟  مادۀ را 
داند که شورای امنيت تصّور کند از نيروی نظامی را به شرطی قابل تأّمل می

».  نارسا ھستند، يا نارسائی آنھا به اثبات رسيده  است«ھای ديگر ھمۀ راه
ين شرط معقول باشد، به ممکن است شرايطی وجود داشته باشند که در آنھا ا

خصوص در مواردی که خطر جانی فوری نباشد، اما نه در جائی که جامعۀ بين
المللی با خطر فوری يا خطری که بالقوه بسيار مخّرب است رو به رو باشد.  

ھای بيولوژيکی برای مثال اگر اّطالعات نشان دھد که کشوری قصد دارد سالح
د، منطقی نيست که آزادی عمل شورای امنيت بر عليه کشور ديگری به کار ببر

ھا را امتحان کند، محدود سازيم.  کردن آن به اين که اّول ساير راهرا با ملزم
خيلی ساده، ممکن است وقت کافی برای  اين کارھا نداشته باشيم.  به ھر حال، 
رھبران ما بايد به طور جدی به اين سئوال پاسخ دھند و رھنمودھای مفّصلی را 

نامۀ اصالحی شورای امنيت تھيه کنند.  سئوال چھارم به عنوان بخشی از نظام
اين است که آيا شورای امنيت بايد ملزم باشد که قبل از اقدام  با ساير کشورھا، 

زده ھستند، مشورت کند؟ ھرچند مانند کشورھائی که در ھمسايگی منطقۀ بحران
در بارۀ واقعيت موضوع و چنين کاری ممکن است به عنوان بخشی از تحقيق 

تأثير احتمالی آن مشکل بر منطقۀ پيرامون آن منطقی باشد، اما ممکن است 
ای مشروط ساختن اقدام شورای امنيت به تأييد کشورھای ھمسايه وقتی که مسئله

ای به موضوع ُکشی مطرح باشد و کشورھای ھمسايه چندان عالقهنظير َنسل
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ً به اقدامات سازماننداشته باشند، منطقی نباشد.  و ھای قت آن است که تدريجا
المللی خود در جھت منافع عمومی  اعتماد کنيم.  پنجم، شورای امنيت بايد از بين

خود بپرسد که از چه نوع نيروئی و به چه اندازه استفاده کند تا با خطر مربوطه 
ت فقط متناسب باشد؟  پاسخ اين سئوال بستگی به شرايط ھر مورد دارد.  مجازا
ای و وقتی منصفانه و عادالنه است که متناسب با جرم باشد و بايد فقط به اندازه

ھائی که خود ھائی از نيروی نظامی استفاده شود که از ناراحتیبرای رفع رنج
کند، بزرگتر باشد.  به اين پنج سئوال بايد کارگيری نيروی نظامی ايجاد میبه

ای بگذراند و نامهشورای امنيت بايد قطعيک سئوال ششم ھم اضافه شود: آيا 
کشور خطاکار را در يک مھلت معين ملزم به جبران اقدامات خود بکند و 
ھشدار بدھد که اگر چنين نکند شورای امنيت از نيروی نظامی استفاده خواھد 
کرد؟  باز ھم ھرچند چنين کاری در بيشتر موارد منطقی و منصفانه خواھد بود، 

ُکشی که در رواندا شاھد آن ارد استثنائی نيز ھست، نظير َنسلاما احتمال مو
  شد.بوديم و در آن موقع وقت کوتاه بود و بايد سريعاً اقدام می

  رھنمودھا و نظامنامۀ اصالحی بايد در کجا گنجانده شود؟

نامۀ تازه گيری و نظامبھترين روند برای گنجاندن رھنمودھای تصميم
ی امنيت کدام است؟  بھترين حالت آن است که آنھا اصالح و تقويت  شدۀ شورا

نامه و را با يک اصالحيه به منشور سازمان ملل اضافه کنيم.  چنين کاری نظام
رھنودھا را در جائی که به آن تعلّق دارند، قرار خواھد داد، يعنی در سندی که 

کرده سازمان ملل و اُرگان اصلی آن، يعنی شورای امنيت، را ايجاد و مستقّر 
است.  اما عمالً ممکن است اين کار بسيار دشوار از کار درآيد، زيرا چنين 
اصالحی مستلزم موافقت دو سوم از اعضای مجمع عمومی است که شامل ھمۀ 
اعضای دائمی شورای امنيت نيز باشد.  از وقتی منشور سازمان ملل به وجود 

ً مؤّثرتر آن تر يک روند عملی  ٣٧آمده فقط دو بار اصالح شده است. و نسبتا
  المللی بگنجانيم.نامه و رھنمودھا را در يک معاھدۀ جديد بينخواھد بود که نظام

 ايجاد روندھای کارآمد اجرائی برای شورای امنيت 

برای آنکه شورای امنيت بتواند از عھدۀ وظائف خود برآيد، ضروری است 
ھای نامهکه روندھای داخلی کارآمدی داشته باشد.  وقت آن فرا رسيده که از آئين
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فعلی شورای امنيت فراتر برويم و مقّرراتی ثابت و دائمی ايجاد » موّقتی«
وان عمل جمعی و يکپارچه در اين کار بايد به اين ھم توّجه داشت که ت ٣٨کنيم.

به بيشترين حّد برسد.  اگر موقعی که شورای امنيت در صدد اجرای مقتضيات 
ای خود در يک موقعيت خاّص است، مقّررات اجرائی قبالً به خوبی نامهنظام

تر است.  تعريف شده و مسئله فقط پيروی از آنھا باشد، عمل جمعی خيلی آسان
طلبی ئی اين احتمال را ھم که به دام فرصتپيروی از مقّررات خاّص اجرا

کند.  مقّرراتی که قبالً روی آنھا توافق شده باشد، اين مزيت اضافه بيفتيم، کم می
سازد.  را ھم دارد که به جان ھم انداختن اعضاء را برای کشورھا دشوار می
 ھمين که مقّررات اجرائی اصالح شد، بايد با استواری از آنھا پيروی کرد.

توانيم نحوۀ عمل شورای امنيت ھای مختلفی را که میشتباھات گذشته حوزها
کنند.  اّولين تضمين اين را در آنھا به نحو بسيار مؤّثری تغيير دھيم، مشّخص می

ھای شورای امنيت روشن و بدون ابھام بوده و صراحتاً نامهاست که زبان قطع
ی اعضای شورا و چه برای مقصد شورا را برساند.  اين زبان نبايد چه برا

اشخاص ثالث جائی برای سوء تعبير و سوء تفاھم باقی بگذارد.  عجيب آن که  
ھای شورای امنيت است، نامهآميزی که مشّخصۀ بسياری از قطععلّت زبان ابھام
گيری به اّتفاق آراء است، در صورتی که اين شورا اختيار تصميمرسم تصميم

ھائی است که دارد.  ايجاد اّتفاق آراء مستلزم سازشگيری با اکثريت آراء را 
ابھام حاصله به  ٣٩شوند.اغلب به بھای فدا شدن روشنی و وضوح حاصل می

پوشاند.  اما اين طور موّقت اختالفات ميان اعضای شورای امنيت را می
شوند و اغلب شورای امنيت را از اقدام اختالفات بعدھا در اوج بحران ظاھر می

  کنند.دارند و فلج میباز می بيشتر
پيش آمد که  ٢٠٠٢يک نمونۀ اخير و مشھور از اين مشکل در اواخر سال 

المللی در زمينۀ خلع سالح عراق که عراق به مّدت چھار سال به بازرسان بين
از سوی شورای امنيت مأموريت داشتند، اجازۀ ورود به اين کشور را نداد.  

و مداوم » نقض اساسی«ورای امنيت با وجود ش ٢٠٠٢روز ھشتم نوامبر سال 
نامۀ ھای قبلی اين شورا از سوی عراق، به اتفاق آراء به نفع قطعنامهقطع

ھای رأی داد که به عراق يک فرصت آخر برای اطاعت از خواست ١۴۴١
نامه کرد که اگر عراق از اين آخرين قطعنامه شرط میداد.  اين قطعشورا می

تعّھداتش خواھد بود و عدم » ترنقض اساسی گسترده«حکم پيروی نکند، در 
اطاعت آن کشور برای بررسی به شورای امنيت گزارش خواھد شد و شورای 

به منظور تأمين صلح و امنيت جھانی، برای بررسی وضعيت و لزوم «امنيت 
 ۴٠تشکيل جلسه خواھد داد.» ھای مربوطۀ شورانامهاطاعت کامل از ھمۀ قطع
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فرانسه و اياالت مّتحده در مورد اين که  63تۀ َسربازَرس ھانس بليکسبنا به گف
رود تعّھدات مربوط به خلع سالح عراق به شمار می» نقض اساسی«چه چيزی 

و اگر چنين نقض اساسی ادامه پيدا کند، چه اّتفاقی خواھد افتاد، تفسيرھای 
کردند که عنی مینامه را اين طور مھا زبان اين قطعمختلفی داشتند.  فرانسوی

قبل از بررسی يا اقدام به ھر گونه عمليات جدی قھری، بايد گزارشی مبنی بر 
نامۀ شورا وجود داشته باشد.  آنھا ھمچنين معتقد عدم اطاعت عراق از قطع

بودند که استفاده از نيروی نظامی مستلزم تصميم ديگری از سوی شوراست.  
کردند که اگر نتيجه گرفتند ين طور تقسير مینامه را اھا قطعدر مقابل، آمريکائی

توانند بدون اين که  برای گرفتن عراق از شرايط آن اطاعت نکرده است، می
 ۴١تأييد ديگری به شورای امنيت مراجعه کنند، دست به عمليات نظامی بزنند.

اين اختالف اساسی در تفسير منجر به بروز اختالف بين مّتحدين قديمی و 
  ئی از اقدام به عمل جمعی شد. ناتوانی نھا

ای ايران ھای ھستهمشکل ابھام بار ديگر در مذاکرات بر سر کنترل فعاليت
بين شش کشور روسيه، چين، اياالت مّتحدۀ آمريکا، فرانسه، انگلستان و آلمان 

کردند، از يک سو، و ايران از سوی ديگر، ظاھر که با يک ديگر ھمکاری می
ر خواسته بودند که ايران قبل از انجام ھر گونه شد.  ھرچند اين شش کشو

سازی اورانيوم را به تعليق درآورد، ھای مربوط به غنیای ھمۀ فعاليتمذاکره
داشتند.  برخی از اين » سازیغنی«و » تعليق«ھای مختلفی از اما برداشت

سازی توان به ايران اجازه داد تا زمانی که غنیشش کشور معتقد بودند که می
ر سطح صنعتی را به تعليق درآورده است، به منظور تحقيقات خود به فعاليت د

سازی بپردازد.  بقيه اصرار داشتند که ايران ھر نوع فعاليت سطح پائين غنی
ھائی که در مذاکرات ھا ديپلماتسازی را متوّقف کند.  بنا بر گزارش رسانهغنی

ً گفته را » تعليق«ر عمداً تعريف اند که شش کشور ھمکاشرکت داشتند تلويحا
مبھم باقی گذاشتند تا اّتحاد خود را حفظ کنند و دوباره ايران را به ميز مذاکره 

  ۴٢بکشانند.
ھای شورای امنيت ارتباط نامهمسئلۀ روشن و بدون ابھام ساختن قطع

نزديکی با مسئلۀ حق رأی در درون شورا و مشکل حّق وتو دارد.  قبل از آن 
کرد مناسب داشته باشيم ، الزم است با نظام امنيت جمعی با عملکه بتوانيم يک 

اين نابھنجاری که معدودی از کشورھا حّق وتو کردن تصميمات شورا را دارند، 
شود، به مقابله کنيم.  چرا بايد در عصری که دموکراسی روز به روز بيشتر می

چرا بايد ھمچنان   تناسبی داده شود؟چنين گروه کوچکی از ملّتھا چنين  قدرت بی

                                                 
63 Hans Blix 
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توان نشان داد علّت اصلی شکست شورای حّق وتو را بپذيريم در حالی که می
به   ۴٣المللی بوده است؟اش برای حفظ صلح و امنيت بينامنيت در ايفای وظيفه

محض اين که رھبران ما اصل وحدت اقوام و ملل را اصل حاکم بر حيات بين
طرفانه را به عنوان اصول محوری در ر بیالمللی سازند و اصول عدالت و رفتا

المللی بپذيرند، مجبور خواھند شد مفھوم عضويت دائمی در شورای روابط بين
  امنيت را نيز مانند حّق وتو کنار بگذارند.

قوانين مربوط به ترکيب شورا نيز بايد اصالح شوند تا شورای امنيت را به 
توانيم بدل سازند.  برای مثال می المللیتری از کّل جامعۀ بيننمايندۀ کامل

تضمين کنيم   که ھر منطقه يک عضو دائمی در شورا داشته باشد و به اين 
ترتيب در انظار جھانيان مشروعيت و اعتبار بيشتری به آن ببخشيم.  به عنوان 
يک اقدام موّقت، شايد ارزش آن را داشته باشد که بکوشيم به تدريج بر تعداد 

بيفزائيم و عضويت در آن را گسترش دھيم و در عين حال  اعضای ثابت شورا
  حق وتو را لغو نمائيم.

مشکل ديگری که قوانين اجرائی بايد به آن بپردازند تضمين آن است که 
توانند بدون تحّمل فشار ناروا ازسوی ساير کشورھای اعضای شورای امنيت می

ت مورد توافق عضو رأی بدھند.  در قوانين اجرائی اصالحی که قرار اس
رھبران ما قرار گيرد، بايد رسم وارد آوردن فشار شديد سياسی و اقتصادی بر 

آوری رأی متوقّف و غيرقانونی اعالم شود.  اين برخی کشورھا به منظور جمع
گيری از راه تھديد به قوانين بايد ھر نوع کوششی را برای اعمال نفوذ در رأی

ھای سياسی و مالی ممنوع دۀ پاداشھای اقتصادی و سياسی يا وعمجازات
گيری شورای ھای آشکار جاری برای نفوذ در رأیسازند.  اين کار کوشش

ھائی نظير مشروط ساختن دادن يک کمک به رأی کشور مربوطه امنيت از راه
  و يا تھديد به خودداری از کمک نظامی را ممنوع خواھد ساخت.

ين اجازه را ھم بدھند که برای ھر گيری، قوانين اجرائی بايد ادر مورد رأی
شود، اکثريت آرای اعضاء تصميمی که در مورد حفظ صلح و امنيت گرفته می

گيری به عمل آمد، فقط تصميم حاصله اعالم کافی باشد.  ھمچنين ھمين که رأی
اند.  اين کار به اعضای شود و نه اين که کشورھای مختلف چه رأيی داده

ھد که بدون تحّمل فشار ناروا از سوی نيروھای دشورای امنيت اجازه می
الملل و در صورت فقدان قوانين روشن، بر اساس بيرونی،  طبق قانون بين

اصول محوری رأی بدھند.  به عالوه، قوانين اجرائی بايد مقّرر کنند ھمين که 
گيری به عمل آمد و تصميمی گرفته شد، شورای امنيت ملزم باشد صميمانه رأی

  شتيبانی کند و به طور يکپارچه برای اجرای سريع و مؤثر آن اقدام نمايد.از آن پ
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موضوع ديگری که بايد در قوانين اجرائی گنجانده شود وظيفۀ شورای 
امنيت در مورد اقدام سريع و قاطع برای حفظ يا بازگرداندن صلح در زمانی 

د بعد از مطرحاست که صلح  به خطر افتاده است.  به اين منظور اين قوانين باي
ای در شورا مھلتی را برای اقدام آن تعيين کنند.  ھمان طور که ديديم شدن مسئله
ھای کالمی شورای امنيت وحشتی ندارند کنندگان صلح از محکوميتاغلب نقض

کند.  اقدام به موقع برای و اين امر اھّمّيت سرعت عمل را بازھم بيشتر می
تر شدن ھّمّيت حياتی دارد، زيرا وخيمتر شدن اوضاع اجلوگيری از وخيم

انجامد، مانند آنچه که بنابه گفتۀ مدير آژانس بينھا میاوضاع يا به تقليل راه حل
يا به درد و رنج  ۴۴المللی انرژی اتمی در مورد کرۀ شمالی اتفاق افتاد،
شود يک ميليون نفر در غيرضروری، مانند مورد رواندا که تخمين زده می

تر شدن ز سه ماه در آن  قتل عاّم شدند.  در ھر دو حالت وخيمعرض بيش ا
تری تمام فرساتر و به بھای سنگيناوضاع اصالح شرايط را دشوارتر و طاقت

توان در مسئلۀ تمور کند.  يک نمونۀ نادر از اقدام به موقع و مؤّثر را میمی
ای عاالن منطقهھای ملّی و فشرقی ديد که در آن شورای امنيت با ھمکاری دولت

  ۴۵کردن يک کشتار وسيع ِاعمال کرد.با سرعت فشار ثابتی را برای متوّقف
عمل جمعی به موقع اين مزيت را ھم دارد که مانع از بروز مشکالت 

جانبه يا اقدامات شود.  اين مشکالت ثانوی به دنبال اقدامات يکثانوی می
کردن خلئی که در اثر عدم اقدام آيند که برای ُپرائتالفی از کشورھا به وجود می

اند.  اين مشکالت ثانوی متعّدد شورای امنيت به وجود آمده، قدم به ميدان گذاشته
شوند و متنّوع ھستند و از جمله شامل سوء ظن و وارد آوردن اين اّتھامات می

جانبه عمل کرده نيات استعماری دارد، منطقه را بیکه طرفی که به طور يک
ھای غيراخالقی نظير تنفّر نژادی يا مذھبی يا ميل به کنترل يا انگيزهثبات ساخته 

 منابع طبيعی دارد.
ای به آن پرداخت مربوط به موضوع اجرائی ديگری که بايد به طورشايسته
کار مراحلی را تفھيم کند که اين است که شورای امنيت چگونه به کشور خالف

د.  ھمين که شورای امنيت نتيجهبايد برای حل مشکلی که ايجاد کرده طی کن
ای گيری کند که صلح مورد تھديد قرار گرفته يا نقض شده يا عمل تجاوزکارانه

ای را خطاب به دولت خاطی نامهصورت گرفته است، بايد به سرعت قطع
نامه بايد مراحل دقيقی را که خاطی بايد برای تأمين خواستصادرکند.  اين قطع

ند و ھمچنين معيارھای قابل سنجش و روشنی را برای ھای شورای امنيت طی ک
بندی دقيقی را برای ارزيابی اطاعت مشخص سازد.  ھمچنين بايد برنامۀ زمان

ھا ھمراه با يک مھلت قطعی مشّخص کند.  َسرانجام، بايد يابیانجام اين ارزش
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 به وضوح عواقبی (شامل توّسل به نيروی قھری) را که عدم اجرای اين برنامه
 شده خواھد داشت، بيان کند.يا رسيدن به معيارھا در مھلت تعيين

دھد.  به ای از عواقب نداشتن يک چنين نظامی را ھم نشان میعراق نمونه
ای که عراق رسد که فکر تھيۀ يک فھرست دقيق از کارھای باقيماندهنظر می

ً بعد بايستی برای خلع سالح می از يک دھه کرد، خيلی دير ايجاد شد، تقريبا
بازرسی که در آن بقيۀ کشورھا صبر خود را در مورد اين کشور از دست داده 

ھای تغيير عقيدۀ عراق و المللی عمالً منتظر نشانهھا جامعۀ بينبودند.  سال
ھای شورای امنيت که به جنگ نامهتصميم آن مبنی بر اطاعت کامل از قطع
المللی انرژی ادعی، رئيس آژانس بينخليج پايان داده بودند، بود.  محّمد البر

يک معيار ذھنی است، در ھر حالی » تغييرعقيده«اتمی خاطرنشان ساخت که 
شد، يک کردن اطاعت بر مبنای کارھای کليدی که بايد انجام میکه مشّخص

نويسد فکر ھانس بليکس در کتاب خود می ۴۶ساخت.معيار عينی را فراھم می
س کارھای دقيقی که ملزم به انجام آن بود سنجيده اين که اعمال عراق بر اسا

شود و نه بر اساس اين قضاوت که آيا عراق تغيير عقيده داده يا نه، رويکرد 
تر است که در مقابل عدم اطاعت از آشکارا خيلی ساده ۴٧درستی بود.

معيارھای قابل سنجش دست به اقدام قاطعانه و به خصوص جمعی بزنيم تا بر 
  ».تغيير عقيده«ذھنی و نامشّخصی نظير اساس مفھوم 

کردن معيارھای روشنی که بايد رسد فکر مشّخصجالب است که به نظر می
ھای مشّخص زمانی برآورده شوند، در ميان متفکّران سياسی رواج پيدا در مھلت

گران برجسته در حوزۀ کرده است.  اخيراً دو گروه از متفکّران و پژوھش
اند که اياالت مّتحده و مّتحدانش در برخورد با کرده سياست خارجی پيشنھاد

ھای ايران معيارھای روشنی را برای ارزيابی ميزان اطاعت ايران از خواسته
مشترک آنان و عواقب مثبت و منفی را که اطاعت يا عدم اطاعت ايران دربر 

ايران از خواست  ٢٠٠٧جوالی  ١٣تا تاريخ   ۴٨خواھد داشت، مشخص کنند.
ای خود، به خصوص به ھای ھستهامنيت برای به تعليق درآوردن فعاليت شورای

ای به ھای ھستهتعليق درآوردن توليد اورانيوم و پلوتونيومی که در توليد سالح
ھائی رود، اطاعت نکرده بود.  اين عدم اطاعت با وجود دو دوره تحريمکار می

ھائی که ھرچند تحريمکه شورای امنيت بر ايران ِاعمال کرد، صورت گرفت، 
شدند تا ايران را به اطاعت وادارند.  ای شديدتر میضعيف بودند، به نحو فزاينده

اما ھمان طور که  نشريۀ اکونوميست خاطرنشان ساخت، ايران با سرعت
سازی ھای سانتريفيوژ خود در نطنز و تسھيالت غنیبخشيدن به نصب ماشين

 ۴٩المللی انرژی اتمی پاسخ داد.آژانس بين ای خود، و با کاھش ھمکاری باھسته
ھای شديدتر از سوی شورای امنيت حال که اياالت مّتحده برای ِاعمال مجازات
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کوشد، گزارش شده که ايران پيشنھاد کرده به بازرسان بينبر عليه ايران می
از رآکتور تحقيقاتی آب سنگين اراک  ٢٠٠٧المللی اجازه دھد در پايان جوالی 

ھای مباحث راه حل«المللی انرژی اتمی روی کنند و ظاھراً با آژانس بينديدن 
توافق کرده است.  » ھای پلوتونيوم ايران در گذشتهمانده در مورد آزمايشباقی

ريزی برنامه ٢٠٠٧ای برای اوائل آگست سال ھا، جلسهبه عالوه، طبق گزارش
بپردازد که بايد در نطنز، شده است تا به تعيين نھائی نحوۀ بازرسی و نظارتی 

بايد ديد که  آيا   ۵٠سازی اورانيوم ايران، صورت گيرد.پايگاه برنامۀ غنی
پيشنھاد ايران برای ھمکاری اّولين گام قابل سنجش در جھت اطاعت کامل از 

ً ترفندی برای َوقتخواست ُکشی و ممانعت از ھای شورای امنيت است يا صرفا
ھاست، ترفندی که در سال ای از تحريمی دور تازهارجاع به شورای امنيت برا

المللی در ھمچنين بايد ديد که جامعۀ بين ۵١نيز از آن استفاده کرده است. ٢٠٠۶
تعيين عواقب مثبت و منفی که اعمال ايران دربر خواھد داشت، جبھۀ مّتحد و 

  مصّمم خود را حفظ خواھد کرد يا خير.
ی روشنی از شورای امنيت به ھاکاری که درخواستاگر دولت خالف

عنوان نمايندۀ جامعۀ جھانی دريافت کرده، در اطاعت از آنھا َبدقولی کند، قوانين 
کردن گفتن عمدی يا گمراهھائی را برای آن مقّرر کنند.  دروغبايد مجازات

ھائی از رفتارھائی به شمار آيند که نشانۀ َبدقولی ھستند.  شورای امنيت بايد نمونه
دار تضمين کاری مقامات عراقی در مقابل بازرسان سازمان ملل که عھدهفريب

ھای کشتار جمعی از سوی عراق بودند، نمونۀ اخيری از چنين نابودسازی سالح
دادند که ھائی است.  نوارھای ويدئوئی که بازرسان گرفته بودند نشان مینيرنگ

ھای پايگاه نگه میھا در حالی که بازرسان را بيرون دروازهچگونه عراقی
 ۵٢سوزاندند.کردند و مدارک را میھا را جا به جا میداشتند تا بگردند، پرونده

بخشيدن ُمنَجر به افزايش سوِءَظّن اعضای شورای ھا به جای اطميناناين بازی
امنيت شد و سرانجام ھم برای عراق، که قربانی جنگ شد، و ھم برای جامعۀ 

  بخش بود.کند، زيانجانی و مالی خود را صرف آن می المللی که ھنوز منابعبين
قوانين اجرائی شورای امنيت بايد اين را نيز تضمين کند که وقتی کشوری 

کند، دوِدلی به خود راه ندھد.  ھمين که شورای در مھلت تعيين شده اطاعت نمی
ھای خود را مشّخص و مھلتی را برای اطاعت تعيين کرد، نبايد امنيت خواست

ر ِاعمال مجازاتی که برای عدم اطاعت مشّخص کرده است، تعلّل کند.  اجرا د
ھای شورای امنيت تعيين شده است اعتبار نامهھائی که در قطعنکردن مجازات

کند و شورای امنيت را به عنوان ھيئتی که کار آن حفظ صلح است، تضعيف می
تگی به مورد دارد و مسئلهبرد.  چقدر وقت کافی است؟  اين بسنھايتاً از بين می

ای است که شورای امنيت بايد در ھر مورد در بارۀ آن تصميم بگيرد.  اما 
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بندی تعيين شد بايد از آن پيروی شود.  در اين رابطه يک ھمين که برنامۀ زمان
دھد.  بارھا دھه تالش در جھت خلع سالح عراق بازھم درس ديگری به ما می

ی ھيئت نمايندگی سازمان ملل عدم اطاعت کامل اعضای شورای امنيت و اعضا
را با اشاره به اطاعت ناقصی که انجام شده بود، معذور داشتند و درخواست 
مھلت بيشتر را پذيرفتند.  سرانجام، بنا به مشاھدات ھانس بليکس، در يکی از 

گيری شورای امنيت در بارۀ اين که با عراق چه بايد کرد، جلسات نھائی تصميم
به شورا يادآوری کرد که در سال  64امورخارجۀ انگليس، جک استراو، وزير
نود روز برای خلع سالح به عراق فرصت داده شد.  اين کشور در  ١٩٩١
گيری کرد که روز چه کرده بود؟  وی نتيجه ١٢ماه و  ٧سال و  ١١ظرف 

ی روندھای سياسی بايد با تھديدھای معتبر به استفاده از نيروی نظامی پشتيبان
شوند.  خودداری از استفاده از نيروی نظامی و مھلت نامحدود برای ھمکاری 
مختصر قائل شدن، خلع سالح را در عراق و ساير نقاط بسيار دشوارتر می

  ۵٣سازد.
کرد اخير شورای امنيت در مورد نقض گستردۀ متأسفانه اين طورکه عمل

سی است که ھنوز دھد، اين درحقوق بشر در منطقۀ دارفور سودان نشان می
ای را نامهشورای امنيت قطع ٢٠٠۴آموخته نشده است.  در اواخر جوالی 

نظاميانی را که صادر کرد و از سودان خواست که در ظرف يک ماه شبه
مسئول فجايع گستردۀ حقوق بشر بودند تحت کنترل درآورد.  بنا بر تخمين گروه 

ھزار مرگ در اثر خشونت يا تالمللی بحران اين فجايع شامل بيش از دويسبين
ميليون  ۶/٢در اثر گرسنگی و بيماری ناشی ازجنگ، به زور جابه جا کردن 

المللی ھستند، ھای بينروستائی ھمراه با دو ميليون نفر ديگر که وابسته به کمک
شماری از تجاوز به تعداد نامشخصی از زنان و جراحت شديد تعداد بی

ھا از مرز چاد گذشته و به عالوه خشونت  شود.بزرگساالن و کودکان می
اند و خطر گسترش در جمھوری آفريقای مرکزی نيز وجود گسترش يافته

ھمانند مورد عراق، در اين مورد نيز شورای امنيت اجازه داد که   ۵۴دارد.
قطع ٢٠٠۴مھلت بدون ھيچ اقدامی تمام شود.  سرانجام، شورا در اواخر سال 

نفره برای و از دبير کّل خواست که يک کميسيون پنجنامۀ ديگری صادر کرد 
بررسی اين ادعای وزير امور خارجۀ آمريکا، کولين پاول، تشکيل دھد که آنچه 

ُکشی است.  اين شورا ھمچنين تھديد مبھمی به دھد، َنسلدر دارفور رخ می
ھای اقتصادی بر عليه صنعت نفت سودان نمود، ولی ھيچ مھلتی ِاعمال مجازات

 ٢٠٠۴ھا ِکی ِاعمال خواھد شد.  در نوامبر سال ا تعيين نکرد که اين مجازاتر

                                                 
64 Jack Straw 
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ای در نايروبی برای بحث در بارۀ سودان تشکيل العادهشورای امنيت جلسۀ فوق
نامۀ ضعيف ديگری صادر کند که حکايت داد.  اّما باز ھم تنھا موّفق شد که قطع

کميسيون تحقيق در بارۀ  ٢٠٠۵در اول فوريۀ  ۵۵داشت.» نگرانی شديد«از 
دارفور سازمان ملل سرانجام گزارش خود را داد و ھرچند حاضر نشد دولت 

ُکشی مّتھم کند، اما  آن را به جنايت بر عليه بشريت و جنايات سودان را به َنسل
المللی ارجاع جنگی مّتھم کرد و توصيه کرد که مورد آن  به دادگاه جنائی بين

نامه شورای امنيت در ارتباط با دارفور سه قطع ٢٠٠۵شود.  در ماه مارچ 
کرد که کسانی که به جنايت بر عليه بشريت مّتھم صادر کرد.  اولی تعيين می

المللی ارجاع داده شوند.  با وجود اند برای پيگرد قانونی به دادگاه جنائی بينشده
سميت شناختن اين که اياالت مّتحده با چنين ارجاعی بر اساس مخالفتش با به ر

دادن خودداری المللی مخالفت کرده بود، موافقت کرد که از رأیدادگاه جنائی بين
المللی از نامه تصويب شود.  مخالفت آمريکا با دادگاه جنائی بينکند تا اين قطع

بيم آن بود که مبادا از دادگاه برای ھدف قرار دادن نظاميان آمريکائی سوء 
ھای محدودی را به شکل ممنوعيت مسافرت و دوم تحريمنامۀ استفاده شود.  قطع

گرفت.  کردن اموال کسانی که مرتکب جنايات دارفور شده بودند، دربر میبلوکه
کنندۀ نفت اما شورای امنيت به علّت منافعی که چين در سودان به عنوان تأمين

را  داشت و ممکن بود به اين سبب  تحريم پيشنھادی را وتو کند، نفت سودان
تحريم نکرد.  ھمچنين به علّت منافع روسيه در سودان به عنوان بازاری برای 

ای که چنين تحريمی را پيشنھاد کند وتو نامهھايش و احتمال اين که قطعسالح
کند، سودان را مورد تحريم تسليحاتی مؤّثری نيز قرار نداد.  شورای امنيت با 

ور نيز مشکل داشته است.  شورا در مسئلۀ اعزام نيروھای پاسدار صلح به دارف
ای شد که يک نيروی قوی نامهموّفق به گذراندن قطع ٢٠٠۵ماه مارس 

نفرۀ پاسدار صلح را برای نظارت بر صلح در جنوب سودان و کمک ١٠٠٠٠
به دارفور مستقر کرد، اما نيروی پاسدار صلحی به خود دارفور تخصيص نداد.  

يرفتن مسئوليت تأمين نيروی پاسدار صلح برای فقط اّتحاديۀ آفريقا حاضر به پذ
اش برای انجام اين کار نفره٢٢٠٠دارفور بود.  اما زود متوّجه شد که نيروی 

نفر تا  ٧٠٠٠و بعد  ۶٠٠٠کافی نيست.  در نتيجه تعداد نيروھايش را به حدود 
رساند.  اين ھم ناکافی از کار درآمد.  اين اّتحاديه که از  ٢٠٠۵پائيز سال 

اش برد، اعالم کرد که منابع مالیوزش و تجھيزات ناکافی نيروھايش رنج میآم
برای نگھداری نيروھای پاسدار صلح در حال اتمام است و از سازمان ملل 

کردن نيروھای تقاضا کرد که نيروھای پاسدار صلح خودش را برای جايگزين
انجام شورای امنيت بود که سر ٢٠٠۶اّتحاديۀ آفريقا اعزام کند.  در ماه می سال 

شورای امنيت  ٢٠٠۶حاضر شد اين جايگزينی را بررسی کند.  در آگست سال 
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را صادر و مأموريت پاسداری از صلح سازمان ملل در  ١٧٠۶نامۀ شمارۀ قطع
نامه از دولت سودان خواست اين قطع  ۵۶را به دارفور گسترش داد. 65سودان

منطقه موافقت کند.  دولت  نيروی پاسدار صلح در ٢٠٠٠٠که با استقرار 
ای مرحلهروی کمک سه ٢٠٠۶رضايت نداد.  سرانجام طرفين  در نوامبر سال 

سازمان ملل به مأموريت پاسداری از صلح اّتحاديۀ آفريقا در سودان به سازش 
ای عبارت بود از: يک مجموعه کمک سبک، مرحلهاين کمک سه  66رسيدند.

يک نيروی ترکيبی از اتحاديۀ آفريقا و يک مجموعه کمک سنگين، و سرانجام 
دولت موافقت کرد  ٢٠٠٧آوريل سال  ١۶.  در (AU–UN)سازمان ملل 

نفر از کارکنان سازمان  ٣٠٠٠مجموعه کمک سنگين را بپذيرد که سرانجام به 
داد به سپاھيان اّتحاديۀ آفريقا کمک کنند و برخی تجھيزات الزم را ملل اجازه می

دولت پيشنھاد برای نيروی  ٢٠٠٧جون سال  ١٢ايند.  در برای آنھا فراھم نم
ھا به موقع اجراء را پذيرفت.  حال بايد ديد که آيا اين توافق AU–UNترکيبی 

   ۵٧خواھند شد يا خير.
نامۀ جوالی حال سه سال از زمانی که شورای امنيت برای اولين بار قطع

ظاميان خود را مھار نخود را صادر کرد و از سودان خواست که ِشبهِ  ٢٠٠۴
جائی ساکنان دارفور ادامه گذرد و ھنوز کشتار، تجاوز، غارت و جابهکند، می

به شورای امنيت  در بارۀ  67دارد.  گزارش سفير بريتانيا، امير پری جونز،
نوشته شده از قبل به اين نتيجه رسيده  ٢٠٠۵مأموريت آن در سودان که در سال 

چند وقت ديگر بايد  ۵٨»ور وخيم شده است.امسال وضعيت در دارف«است که 
منتظر بمانيم؟  آيا وقت آن نرسيده است که رھبران ما روی مقّررات اجرائی 
توافق کنند که تضمين کند شورای امنيت شانه از زير بار مسئوليت خالی نخواھد 

ھای ھای خاطی که در مھلت مقّرر از خواستکرد و در ِاعمال مجازات بر ملّت
  اند ، تعلّل نخواھد کرد؟ ا اطاعت نکردهاين شور

کند که اين مقّررات امکان تجديد نظر سرانجام عدالت چنين اقتضاء می
قضائی در تصميمات شورای امنيت در مورد استفاده از نيروی نظامی را فراھم 

تواند ھائی که چنين درخواستی بر اساس آنھا میسازد.  اين قوانين بايد زمينه
ل اين باشند که شورای ھائی بايد شاممطرح شود را مشّخص سازند.  چنين زمينه

نامۀ خود، اصول محوری يا قوانين اجرائی پيروی نکرده و در امنيت از نظام
خواھد از نيروی نظامی به نحوی ناعادالنه استفاده کند يا در انجام نتيجه يا می

                                                 
65 UN peacekeeping mission in Sudan( UNMIS) 
66 African Peacekeeping Mission in Sudan (AMIS) 
67 Emyr Parry Jones 
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کند.  عدالتی يا نقض صلحی کوتاھی میاقدام الزم برای جلوگيری از چنين بی
ھا کشورھا مدارکی در اثبات ھر کدام از اين زمينهاگر کشور يا گروھی از 

توانند در تصميم شورای امنيت تقاضای تجديد نظر بکنند.  داشته باشند، می
مسئوليت انجام اين تجديد نظر احتماالً بايد به عھدۀ يک کميتۀ دائمی از دادگاه 

  المللی گذاشته شود تا آن را به جريان اندازد.بين

  برای شورای امنيت که آن را کارآمد سازد فراھم کردن ابزاری

المللی از طريق رھبرانش دستورالعمل شورای امنيت ھمين که جامعۀ بين
برای حفظ صلح را روشن کرد و شرح داد، الزم است که ابزاری را ھم که اين 
شورا برای ايفای شايستۀ اين مسئوليت سنگين به آن نياز دارد، برايش فراھم 

يان دو وسيلۀ به خصوص  برای کارآئی شورای امنيت در سازد.  از اين م
زمينۀ حفظ و بازگرداندن صلح اھميت اساسی دارند که َعملکَردشان مکّمل يک 
ديگر است.  اولی اّطالعات به موقع و قابل اّتکاست.  دومی يک نيروی 
کارآزموده است که در صورت لزوم تصميمات شورای امنيت را به اجراء 

  درآورد.

  المللی اطاّلعات و بازرسیس بينآژان

کند المللی اطالعات و بازرسی را پيشنھاد میاين کتاب ايجاد يک آژانس بين
کردھائی مکّمل يک ديگر دارند، تشکيل شده باشد.  که از دو جناح، که عمل

موقع و معتبر اّولی جناح اّطالعات است که مسئوليت تھيۀ اّطالعات صحيح، به
دومی جناح بازرسی است که مسئول بررسی و نظارت بر   را به عھده دارد.
المللی مربوط به عدم گسترش از سوی کشورھاست.  اين اجرای قوانين بين

آژانس به عنوان يک سازمان تابع شورای امنيت عمل خواھد کرد و تحت 
ای از مجمع عمومی سازمان ملل (مجمعی که، سرپرستی شورای امنيت، کميته

داً در اين بخش از کتاب مورد بحث قرار خواھد گرفت، بايد به ھمان طور که بع
گيری المللی خواھد بود.  تصميمپارلمانی جھانی تبديل شود) و دادگاه عدالت بين

و توافق روی ماھيت و جزئيات اختيارات اين سرپرستی به عھدۀ رھبران ما 
  خواھد بود.
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  آوری اطاّلعات فراملّيّتی اين آژانسجناح جمع

موقع و صحيح از سوی منابع مستقّل و معتبر مانعی در فقدان اّطالعات به
راه  اقدامات مناسب شورای امنيت، از جمله استفاده از نيروی قھری برای حفظ 

 ٢٠٠٣المللی، بوده است.  پيش ازجنگ سال يا برگرداندن صلح و امنيت بين
المللی، اعضای ينعراق، با وجود گذشت چھار ماه از شروع دوبارۀ بازرسی ب

ھای کشتار جمعی توانستند روی اين که عراق ھنوز ھم سالحشورای امنيت نمی
در اختيار دارد يا نه به توافق برسند.  علّت اختالف نظر آنھا اّتکاء بر منابع 

ھای مّتضادی رسيده بودند.  سرانجام گيریاّطالعاتی مختلفی بود که به نتيجه
ً بر اّطالعاتی تکيه  جنگ عراق از سوی ائتالفی از کشورھا آغاز شد که عمدتا

داشتند که توّسط سرويس اّطالعاتی ملّی يکی از کشورھا تھيه شده بود.  به نظر 
ھای کشتار جمعی در عراق اشاره رسيد که اين اّطالعات قوياً به وجود سالحمی

و اشتباه  دارند.  با اين وجود در پايان جنگ معلوم شد که اين اّطالعات نادرست
  بوده است. 

مشکل اّطالعات ھنور باقی است.  ھمان طور که در حال حاضر در مورد 
ای ايران شاھد آن ھستيم ، فقدان اّطالعات صحيح و معتبر ھای ھستهفعاليت

گيری سريع و قاطعانۀ شورای امنيت است.  ھرچند اياالت ھنوز ھم مانع تصميم
ای داشته ھای ھستهند که ايران نبايد سالحمّتحده و روسيه بر سر اين توافق دار

باشد، اما اين دو کشور در بارۀ اين که آيا ايران واقعاً در حال ساخت يک سالح 
اند که ھا بر اين عقيدهای است يا خير نظرات خيلی مختلفی دارند: آمريکائیھسته

ھمان طور که نشريۀ   ۵٩ھا عقيده دارند که چنين نيست.چنين است و روس
ای در اين باب نوشت، آنچه که الزم است ولی موجود اکونوميست در مقاله

نيست، آن است که اختالف نظر موجود در مورد واقعيات به کمک اّطالعات 
ای خود مشغول به چه معتبر و مشترک در اين باره که ايران در برنامۀ ھسته

ين اّطالعاتی کردن بدون داشتن چنکاری بوده است، حل شود.  به عالوه، عمل
تر تواند به اقدامات اشتباھی منجر شود که روابط بين دو طرف قضيه را تيرهمی

 ۶٠سازد.
فقدان اّطالعات معتبر در رابطه با کرۀ شمالی نيز به ھمين اندازه 

رسد که در صورت فقدان اّطالعات مستقّل و مشترک، آشکاراست.  به نظر می
ۀ شمالی ُمبَھم است.  برای مثال، در فوريۀ ای کرھای ھستهدامنۀ حقيقی فعاليت

ھای ، حتی پس از آن که کرۀ شمالی اعالم کرده بود که اکنون سالح٢٠٠۵سال 
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در جلسۀ سنا که برای تأييد مقام وی به  68ای در اختيار دارد، آقای زوليکھسته
گرفتن بيش از عنوان معاون وزير امور خارجه تشکيل شده بود، در مورد جدی

گر ارشد در مرکز ھمان طور که يک پژوھش ۶١ظھارات کره ھشدار داد.حّد ا
گويد، تعيين اين که آيا کرۀ گران میالمللی وودرو ويلسون برای پژوھشبين

کند يا خير دشوار است، زيرا شمالی اورانيوم را برای اھداف نظامی غنی می
ميز اورانيوم از آسازی صلحسازی نظامی و غنیھای غنیالزم است که  توانائی

يک ديگر تشخيص داده شود و اين کار فقط به کمک اّطالعات مناسب، که در 
در واقع ساير کشورھا، از   ۶٢پذيراست.حال حاضر در دست نيست، امکان

جمله چين ،ژاپن و کرۀ جنوبی نيز در بارۀ اين که اظھارات کرۀ شمالی تا چه 
از روی فقدان فقدان اّطالعات  زدن باشد، ترديد دارند. حّد ممکن است الف

ای معتبر، آنھا مجبورند برای تخمين اين که کرۀ شمالی تا چه حّد در مسير ھسته
يانگ اّتکاء کنند.  روز پنجم پيش رفته است به مشاھدۀ رفتارھای ظاھری پيونگ

کرۀ شمالی به طور آزمايشی ھفت موشک را به سمت ژاپن  ٢٠٠۶جوالی سال 
ای در اکتبر ھمان سال بود ين آزمايِش بعدِی يک کالھک ھستهپرتاب کرد.  اما ا

سازِی تقريبا به اّتفاق آراء که جامعۀ جھانی را مبھوت ساخت و منجر به محکوم
نامه در شورای امنيت شد.  اين قطع ١٧١٨نامۀ شمارۀ و تصويب سريع قطع

ھای شکھای مربوط به برنامۀ موخواستار آن بود که کرۀ شمالی ھمۀ فعاليت
ای ھای ھستهای و برنامهھای ھستهباليستيک خود را متوّقف سازد و ھمۀ سالح

خود را به طور کامل، قابل تشخيص، و غيرقابل بازگشتی رھا کند، و انصراف 
  ۶٣خود را از معاھدۀ منع گسترش ھسته ای پس بگيرد.

نه و برای اين که شورای امنيت بتواند با سرعت و به طور قاطعانه، منصفا
ً تھديدی نسبت  مؤّثری برای حفظ صلح اقدام کند بايد اّول مطمئن شود که واقعا

ای صورت گرفته است.  اين امر به به صلح، نقض صلح، يا عمل تجاوزکارانه
خواھد با استفاده از خصوص موقعی مصداق دارد که شورای امنيت می

نيروی قھری ھم منشور سازمان که شامل استفاده از  ٧اختياراتش تحت فصل 
ای دست بزند.  برای اين که شورا مطمئن بشود، بايد شود، به اقدام بازدارندهمی

به مدارک معتبری در اين باره که چنين تھديدی واقعی است، دسترسی داشته 
آيند.  خيلی مھّم است باشد.  چنين مدارکی معموالً از منابع اّطالعاتی می

ورا برای استفاده از نيروی نظامی را تشکيل گيری شاّطالعاتی که اساس تصميم
دو سازمان –دھند، قابل اطمينان باشند.  اگر منبع اّطالعاتی به جای يکیمی

اّطالعاتی ملّی، يک منبع اّطالعاتی مستقّل باشد، احتمال معتبر بودن آن بيشتر 
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است.  ھمۀ اعضای اين شورا که مسئوليت دارند بر اساس اّطالعات در بارۀ 
گيری کنند، بايد به طور يکسان به اين اّطالعات اده از نيروی نظامی تصميماستف

ھا نبايد تبعيضی دسترسی داشته باشند.  در مورد ھيچ ملّت يا گروھی از ملّت
شود.  برای قائل شد، چرا که چنين کاری باعث سوء ظّن ساير کشورھا می

ان و اّطالعات مشترک کردن اّطالعات قابل اطمينرسيدن به ھدف دوگانۀ فراھم
ھائی برای ھمکاری اعضايش در زمينۀ المللی بايد راهبرای شورا،  جامعۀ بين

المللی شروع گران و ھم رھبران سياسی بينمسائل اّطالعاتی بيابد.  ھم پژوھش
اند که الزم است کشورھا اّطالعات خود را با يک به حمايت از اين فکر کرده

اند که چنين شراکتی در اّطالعات برای آنھا نتيجه گرفتهديگر در ميان بگذارند.  
ھای اين امر برای کشف برنامه ۶۴ساختن تروريسم اھّمّيت اساسی دارد.متوّقف

  ۶۵ای نيز اھّمّيت اساسی دارد.مخفيانۀ ھسته
کند که رھبران ما يک نظام رسمی برای اين منظور، اين کتاب پيشنھاد می

ھای اّطالعاتی ملّی را يکپارچه کند و مسئول جمعه توانَفراملّّيتی ايجاد کنند ک
موقع برای شورای امنيت باشد.  علت وجود آوری اّطالعات قابل اطمينان و به

اين نظام فقط خدمت به شورای امنيت خواھد بود.  اين نظام بايد تحت ھدايت و 
صلح و  شده فقط بايد برای حفظنظارت شورای امنيت کار کند و اّطالعات جمع

ھای رسيدن به اين نتيجه آن امنيت اين سياره به کار گرفته شوند.  يکی از راه
است که يک سازمان َفراملّّيتی اّطالعات و بازرسی با يک جناج اّطالعاتی 
مستقل که فقط در خدمت شورای امنيت باشد، ايجاد شود.  کارکنان اين سازمان 

المللی بود که در دانشگاه بين المللی خواھندگزاران غيرنظامی بينخدمت
اّطالعات که به ھمين منظور تشکيل خواھد شد، آموزش ديده باشند.  استقالل 
چنين سازمانی يکی از مشکالت نظام جاری را برطرف خواھد کرد که اّتکای 

اند، امری که ھا فراھم کردهَتک دولتشورای امنيت بر اّطالعاتی است که َتک
يکس که رئيس کميسيون بازرسی سازمان ملل برای کشف بنا به گفتۀ ھانس بل

کنندۀ بسياری منجر میھای کشتار جمعی عراق بود، به اّطالعات گمراهسالح
 ۶۶شود.

در حال حاضر ھيئتی که اّطالعاتی را که بايد در اختيار ھمۀ اعضای 
شورای امنيت قرار گيرد، فراھم سازد و فقط در مقابل شورا مسئول باشد، وجود 

گويد که برای دبير ندارد.  ھرچند گزارش براھيمی از يک ھيئت جديد سخن می
آوری و تجزيه و تحليل کّل سازمان ملل به خصوص در بارۀ منازعات به جمع

مّدتی ايجاد نمايد، اما اّطالعات بپردازد، تعيين سياست کند و راھبردھای طوالنی
المللی اّطالعاتی را ژانس بينبه نياز حتی بيشتر شورای امنيت به اين که يک آ

در اختيار داشته باشد تا بتواند به درستی به ايفای مسئوليت خود بپردازد، اشاره
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ای بان ھستهالمللی انرژی اتمی که به عنوان ديدهای نمی کند.  حتی آژانس بين
کند، فاقد يک جناح اّطالعاتی است.  تنھا چيزی که دارد يک جھان عمل می
ايدۀ يک آژانس َفراملّّيتی   ۶٧آوری اّطالعات علنی است.معبخش برای ج

آيد ساختگی و تصّنعی نيست.  بعد از اّطالعاتی آنقدرھا که در ابتدا به نظر می
در لندن صورت گرفت،  ٢٠٠۵حمالت تروريستی که در ماه جوالی سال 

شورای آکسفورد در باب حکمروائی شايسته که يک مجمع غيرحزبی و مورد 
ای را منتشر ساخت و خواھان استقرار يک ام از ُنخبگان است، اعالميهاحتر

سرويس اّطالعاتی و امنيتی اروپائی شد.  اين مجمع پيشنھاد کرد که ھمۀ آژانس
ھای ملّی اّطالعاتی و امنيتی موجود در اّتحاديۀ اروپا در ھم ادغام شوند و يک 

شود در ای میدر سطح منطقهسرويس امنيتی َفراملّّيتی قوی ايجاد کنند.  اگر 
المللی، که آشکارا بارۀ چنين کاری بررسی و آن را اجرا کرد، چرا در سطح بين

  اين قدر به چنين کاری احتياج دارد، نشود؟
ايم.  اول از مزايای يک آژانس َفراملّّيتی اّطالعاتی ھرچه بگوئيم کم گفته

ارد که توّسط ھيچ يک از گذاين که اّطالعاتی را در اختيار شورای امنيت می
ھای ملّی اّطالعاتی مخدوش و يا تحريف نشده است.  در نتيجه ساير سازمان

طلبانۀ يک اعضای شورا در کّل با اين سوء ظّن که در خدمت منافع فرصت
نگرند.  اين به نوبۀ خود اعتماد کشور يا گروھی از کشورھاست، به آن نمی

تر به آن اّتکاء و بر اساس آن کند و راحتمیتر کردن به اين اّطالعات را آسان
کنند.  دوم، از آنجا که ھمۀ اعضاء دسترسی يکسانی به اين اّطالعات عمل می

خواھند داشت، خواھند توانست تصميمات خود را بر يک اساس اّطالعاتی 
شود.  اين نوع تری منجر میھای عادالنهگيریمشترک بنا کنند که به تصميم

بر به اّطالعات که اساس تصميمات حّساسی نظير استفاده از نيروی دسترسی برا
ای است از اين که چگونه اصل وحدت مینظامی را تشکيل خواھد داد، نمونه

  المللی ما به کار گرفته شود.تواند در جھت افزايش کيفيت مؤّسسات بين
مزيت ديگر ايجاد وحدت بيشتر در تصميمات شورا خواھد بود.  يکی از 

شکالت جاری شورا، ھمان طور که قبالً در بارۀ آن بحث شد اين است که م
بينند.  علّت اين اختالفات تا حّدی ھای مختلفی میاعضايش تھديدھا را به شکل

ھای مختلفی از اّطالعات است.  ھمچنين ھای عضو به مجموعهدسترسی دولت
ز اّطالعات احتماالً اگر شورای امنيت احساس کند که مجموعۀ معتبری ا

  مشترک در مقابل خود دارد، با سرعت و قاطعيت بيشتری عمل خواھد کرد.
المللی ھای قاطعی که در جھت لزوم ايجاد يک آژانس بينبا وجود استدالل

اّطالعات و بازرسی وجود دارد، رھبران ما ممکن است در اين مرحله از رشد 
د چنين آژانسی به حّد کافی جمعی خود ھنوز آمادگی نداشته باشند که برای ايجا
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پوشی کنند.  اگر چنين باشد، يک مرحلۀ ميانی احتمالی میاز حاکميت خود چشم
ھای اّطالعاتی ملّی ھای آژانستواند ايجاد دفتری در سازمان ملل باشد تا کوشش

آفرين که ھای عضو سازمان ملل را در مورد فھرستی از نقاط بحرانھمۀ دولت
آن توافق خواھد شد، ھماھنگ نمايند.  اين دفتر، اّطالعاتی  به طور منّظم روی

آوری، يکپارچه و تجزيه و تحليل میکنند، جمعھای ملّی فراھم میرا که آژانس
آفرين مینمايد.  نقاط بحرانکند و نتايج حاصله را به شورای امنيت گزارش می
دفاتر ھشدار قبلی، که  ای ازتوانند به طور منّظم، مثالً ھر شش ماه، توّسط شبکه

  بعداً در اين فصل در بارۀ آن بحث خواھد شد، مشخص شوند.

 نظام ھشدار سريع برای شورای امنيت 

المللی اّطالعات و بازرسی کارآمد مستلزم وجود يک نظام يک آژانس بين
جامع ھشدار قبلی است تا در مورد مشکالت و تھديدھای در حال بروز نسبت به 

ھای کشتار ُکشی، تصفيۀ نژادی و افزايش غيرقانونی سالحلصلح؛ نظير َنس
ھای جمعی به شورای امنيت ھشدار دھد.  بسياری از کشورھا و آژانس

ھای خود تنظيم و به ريزیھائی را به منظور برنامهغيردولتی چنين فھرست
کنند.  برای مثال گزارش شده که يک بار اياالت مّتحده طور مرّتب به روز می

ثبات ھستند که ممکن است به قدر بیشده آنکشور که تصّور می ٢۵رستی از فھ
به   ۶٨شکلی مداخلۀ نظامی اياالت مّتحده را ايجاب کنند، تھيه کرده بوده است.

آفرين المللی بحران ارزيابی خودش را از نقاط بالقوه بحرانھمين نحو گروه بين
دھد که به موقع برای جازه میدر سراسر دنيا دارد.  ھشدار قبلی به شورا ا

مداخلۀ مؤّثر و بدون خونريزی اقدام کند.  اّطالعاتی که نظام ھشدار قبلی جمع
کند که فھرست خود المللی اّطالعات ھماھنگ کمک میکند به دفتر بينآوری می

  آفرين جھان به روز کند.را از نقاط بحران
ُکشی که در رواندا از َنسل توانستيماگر چنين نظامی داشته بوديم، شايد می

ھای ميزگرد عالی اّتفاق افتاد، جلوگيری کنيم، به خصوص با توّجه به يافته
ھا و تغيير مبنی بر اين که مقامات دبيرخانه نتوانستند در مورد تھديدھا، چالش

رو به شورای گرايان برای کشتن ھزاران توتسی و ھوتوی ميانهھای افراطنقشه
توانستيم از باال گرفتن تھديد ھمچنين شايد می  ۶٩لی بدھند.امنيت ھشدار قب
ای در کرۀ شمالی جلوگيری کنيم، که بخش زيادی از آن ھای ھستهگسترش سالح

المللی انرژی اتمی از سوی اين کشور پس از اخراج بازرسان آژانس بين
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ين آوری اّطالعات در اصورت گرفت.  يک نظام ھشدار قبلی جا افتاده به جمع
  داد.زمينه ادامه می

تواند غير از تھديدھای صريح نسبت به صلح بينيک نظام ھشدار قبلی می
المللی، مسائل ديگری را نيز دربر بگيرد، مثالً ھشدار قبلی در مورد قحطی، 

تواند به ھای انسانی میباليای طبيعی، شيوع بيمارھای ُمسری و بحران
کند و جامعۀ جھانی را از مشکالتی که جلوگيری از تلفات جانی و مالی کمک 

تواند نتيجۀ تفّرق بيش از حّد ماست نجات بخشد.  يک نظام ھشدار قبلی واحد می
ھائی که تمام اين تھديدات را دربر بگيرد، به شرط آن که در ھر کدام از زمينه

  در باال برشمرده شد، کارشناسانی در دفاتر محلی يا ملّی آن وجود داشته باشند.
ای از دفاتر ميدانی ملّی را که در کشورھای ک نظام ھشدار قبلی بايد شبکهي

ھای سراسر جھان واقع شده باشند، دربر بگيرد.  ھر کدام از دفاتر ملّی بايد داده
ھای محلی خود که در جوامع محلی سراسر ای را از نمايندهطرفانهعينی و بی

اند، دريافت کنند.  اين دفاتر ملّی هکنند، استقرار يافتکشوری که در آن خدمت می
ای ھائی را در اختيار يک دفتر منطقهبايد به نوبۀ خود به طور منّظم داده

المللی اّطالعات گزارش کند.  از آنجا که ھا را به آژانس بينبگذارند تا يافته
گير است، ھای جھان وقتايجاد يک زيرساخت در درون کشورھا و منطقه

ای ھای موجود منطقهنوان مقدمه خالی از فايده نباشد که سازمانممکن است به ع
ھای ھشدار مانند اّتحاديۀ آفريقا و سازمان کشورھای آمريکائی تشويق شوند نظام

ھای موجود را بھبود بخشند و با اّطالعات قبلی خود را ايجاد کنند يا نظام
شود، امنيت اداره می المللی اّطالعات را که زير نظر شورایمربوطه آژانس بين

  تغذيه نمايند.
برخی از کشورھا با اين مخالفت خواھند کرد که دفاتر ھشدار قبلی که 

المللی را آوری اّطالعات و انتقال نتايج آن به يک سازمان بينمسئوليت جمع
ھايشان مستقر شوند، به اين دليل که چنين کاری بيش داشته باشند، در سرزمين

کند.  اما اگر اين نظام سراسری و جامع ملّی آنھا مداخله  می از حّد در حاکميت
شود.  ھمچنين، بروز تدريجی باشد، با ھمۀ کشورھا به طور يکسانی رفتار می

المللی در قبال دفاع المللی که جامعۀ بيناين ھنجار جديد در قانون و روابط بين
دھد که ارد، نشان میپذير در مقابل فجايع حقوق بشرمسئوليت داز مردمان آسيب

اند که حاکميت ملّی محدود است و مطلق نيست و آنھا ھا تشخيص دادهحکومت
 ھرگز نمی توانند برای توجيه موارد نقض حقوق بشر پشت آن قايم شوند. 

دھد، اقدامی اگر شورای امنيت در مورد اّطالعاتی که نظام ھشدار قبلی می
تجربيات تلخ نشان داده است که حتی  نکند، چنين نظامی کفايت نخواھد کرد. 

کند، باز ھم وقتی يک نظام ھشدار قبلی وجود دارد و آن طور که بايد عمل می
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المللی نتواند در بارۀ اين که چه بايد بکند به توافق برسد.  ممکن است جامعۀ بين
ھای ھشدار اين قضيه در مورد قحطی نيجريه اّتفاق افتاد.  با وجود شبکۀ نظام

به  ٢٠٠۵و ھم در سال  ١٩٩٧که ھم در سال  69،(FEWS Net)ی قحطی قبل
ھای المللی در مورد خطر قحطی در نيجريه ھشدار داد، ھر بار گروهجامعۀ بين

امداد و اھداگران نتوانستند در مورد ارزيابی نيازھا به توافق برسند.  ناتوانی 
و مرگی قابل  آنھا منجر به اين شد که مردم نيجريه از گرسنگی، بيماری

برای کاھش احتمال اين نوع تأخير در اقدام، رھبران   ٧٠پيشگيری رنج ببرند.
ما بايد به ھنگام نوشتن بيانيۀ اصول که قبالً در اين بخش از کتاب پيشنھاد شد،  
تعّھد به پاسخ سريع و قاطع به ھمۀ ھشدارھای قبلی در مورد رنج و ابتالی 

  رف نظر از اين که محل وقوع آن کجا باشد.گستردۀ انسانی را بگنجانند، صَ 

  بانی بازرسی، بررسی و ديده

ساختن اّطالعات المللی اّطالعات و بازرسی عالوه بر فراھمآژانس بين
موقع برای شورای امنيت، بايد از طريق جناح بازرسی خود کار مھّم معتبر و به

کشورھا از  ديگری را نيز انجام دھد: بررسی و نظارت بر اطاعت شايستۀ
  ھای شورای امنيت.المللی و از درخواستقوانين بين

ای، ھای ھستهبانی در زمينۀ عدم گسترش سالحلزوم بررسی و ديده
تواند بدون تر است.  شورای امنيت نمیشيميائی و زيستی از ھمه اضطراری

 المللی دربانی مناسب برای بررسی اطاعت کشورھا، قوانين بينبازرسی و ديده
زمنيۀ عدم گسترش را به نحو مؤّثری اجراء و ِاعمال نمايد.  به عالوه، چنين 

تواند نامنّظم باشد، زيرا در اين صورت مؤّثر ھائی نمیبانیھا و ديدهبازرسی
نخواھد بود.  در واقع، برای اين که شورا بتواند قاطعانه، با سرعت، و منصفانه 

ايد اّطالعات درست و جامعی گردآوری بانی و بررسی آن بعمل کند، نظام ديده
کند.  متأسفانه نظامی که در حال حاضر وجود دارد مّتکی به اعالم اطاعت خود 

ھای غيرقانونی و ادامۀ کشورھا، بررسی بعدی و نابودسازی گاه به گاه سالح
ھائی به عمل آمده است تا به اين نظام بھبود بخشند بانی است.  اخيراً کوششديده

المللی انرژی شورھای عضو بخواھند که  پروتوکل الحاقی  آژانس بينو از ک
تر و اين پروتوکل اختيار بازرسی و بررسی گسترده  .اتمی را امضاء کنند

سازد.  اما با اين ھمه اين نظام ھنوز از اين عيب مداخلۀ بيشتری را فراھم می
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ھای بازرسیتوانند از موافقت با اين برد که کشورھا میاساسی رنج می
  تر سرباز زنند.بلندپروازانه

اين نظام بازرسی نياز شديدی به بازبينی دارد.  آنچه الزم است نظامی 
المللی به عنوان کارکنان غيرنظامی و مستقّل بيناست که در آن بازرسان بين

المللی که بدون ھر گونه فشاری از جانب المللی و به عنوان نمايندگان جامعۀ بين
ا فقط به اين جامعه متعّھد ھستند، عمل کنند.  آنھا بايد مانند کارکنان جناح ھدولت

المللی اّطالعات و بازرسی تعليم المللی آژانس، در يک دانشکدۀ بيناّطالعات بين
بانی ناخوانده داشته باشند.  ديده باشند.  آنھا بايد اختيار تحقيق، بازرسی و ديده

دادن قبلی به د اختيار داشته باشند که بدون اّطالعاين به آن معناست که آنھا باي
ھر کشوری که خواستند وارد شوند و در ھر زمان و در ھر مکانی که خواستند 

ھای به بازرسی بپردازند.  در واقع تجربه نشان داده است که بھترين برنامه
قبلی ھای خاّصی ھستند که اختيار تحقيق ناخوانده و بدون اّطالع بازرسی برنامه
ھای مخصوص بازرسی که به سرپرستی کميسيون مخصوص دارند.  برنامه

ھائی از اين المللی انرژی اتمی صورت گرفت، نمونهسازمان ملل وآژانس بين
بينی ھا از آنچه که در پروتوکل الحاقی پيشنوع بازرسی ھستند.  اين برنامه

ھای ر مورد برنامهتر بودند و مخصوص يافتن اّطالعات دگرانهشده، مداخله
ھای کشتار جمعی ايجاد شده بودند.  بدون چنين غيرقانونی عراق در زمينۀ سالح

توانند با بازرسان به بازی اختياراتی کشورھائی که تحت نظارت ھستند، می
ً ھمان کاری است که عراق پس از آن که از  موش و گربه بپردازند.  اين دقيقا

ميالدی در مورد تعّھداتش نسبت  ١٩٩٠ر دھۀ کويت بيرون رانده شد، در سراس
  به خلع سالح انجام داد.

رھنمودھای دقيق در بارۀ اين که چه شرايطی حّق بازرسی ناخوانده را در 
المللی قرار يک کشور ايجاد خواھد کرد، بايد از قبل مورد توافق جامعۀ بين

ابسته به آژانس تأسيس بازرسی که ونامۀ جناح تازهگرفته شده باشد و در نظام
المللی اّطالعات و بازرسی است، آمده باشد.  چنين شرايطی بايد رفتار بين

ھای مشکوک يک کشور که عبارت است از سرپيچی مکّرر از درخواست
کنندۀ آن  نظير تقلّب و دروغ، به خصوص در شورای امنيت يا رفتارھای گمراه

ھای کشتار جمعی را دربر سالحھای مربوط به توليد يا گسترش رابطه با فعاليت
ھای ناخوانده و بدون اّطالع قبلی بايد وقتی آغاز گردد بگيرد.  ھمچنين بازرسی

المللی ھماھنگ اّطالعات يا آژانس بينشده از گروه بينکه اّطالعات دريافت
ھائی داشته باشند که تھديدی نسبت به صلح المللی اّطالعات که حکايت از فعاليت

 روند، از آستانۀ معينی گذشته باشند.یبه شمار م
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المللی با اختيار بازرسی بانی بيناگر ايجاد يک جناج بررسی و ديده
ھای ملّی در اين مرحله از رشدشان بيش از ناخوانده برای حاکميت ملّی حکومت

ای به شکل يک کند که راه حل ميانهحّد تھديدآميز باشد، اين کتاب پيشنھاد می
گران استدالل ای پيدا شود.  در واقع برخی از پژوھشسی منطقهبرنامۀ بازر

ھای کشتار ای که به طور خاّص روی بررسی  سالحاند که چنين برنامهکرده
المللی بررسی و تر بينجمعی متمرکز شده باشد، مؤّثرتر از يک برنامۀ وسيع

نوان افسر گر (که ھم به عپژوھش 70بازرسی خواھد بود.  بنا به عقيدۀ چن زاک
در نيروھای دفاعی اسرائيل و بعدھا در بخش امور خارجۀ کميسيون انرژی 
اتمی اسرائيل و ھم به دنبال آن به عنوان دستيار آموزشی مھمان در مؤّسسه 
واشنگتن برای سياست خاور نزديک و بعد در مرکز مطالعات راھبردی و بين

ای به سطح منطقه المللی خدمت کرده است) يک دليل آن اين است که در
ھائی برای مأموريت«ھای مخصوص بيشتر به عنوان درخواست برای بازرسی

شود تا به عنوان ابزار سياسی.  وی برای اثبات نظر می» دستيابی به اطالعات
وی ھمچنين   ٧١کند.نظر خود از مثال نيروھای غيراتمی در اروپا استفاده می

ای دست به بازرسیھای منطقهرد سازمانکند که احتمال بيشتری دااستدالل می
مّدت يا تصادفی بزنند، چيزی که وی ھای بدون اّطالع قبلی و يا با اّطالع کوتاه

  ٧٢المللی انرژی اتمی از انجام آن ھراس داشته است.گويد آژانس بينمی
دھند، زيرا تنھا دليل وجود برنامۀ ای اين کار را انجام میھای منطقهسازمان
ای تضمين اين است که ھيچ سالح کشتار جمعی در کار نيست.  ی منطقهبررس

المللی انرژی اتمی ای برخالف آژانس بينبه عالوه، يک برنامۀ بررسی منطقه
ای را ھم آميز ھستهآوری صلحھا به فنکه مأموريت تضمين دسترسی ھمۀ دولت

استدالل  ٧٣ت.ھای متضادی را به عھده نخواھد داشبر عھده دارد، مأموريت
کند آن است که ای مخصوص میسومی که زاک به نفع يک برنامۀ منطقه

ھای عضو برای اين که مانع دستيابی کشوری به احتمال بيشتری دارد دولت
ھای ناخوانده بزنند، زيرا آنھا اولين و سالح شوند، به سرعت دست به بازرسی

وی   ٧۴رنج خواھند برد.نزديکترين کسانی ھستند که از عواقب گسترش سالح 
ھائی که در يک برنامۀ جھانی مشارکت کند که در مقابل، دولتاستدالل می

کنند آيد توافق میدارند به سختی بر سر اين که چه چيزی تقلّب به حساب می
ً در  زيرا منافعشان يا به علّت دوری جغرافيائی يا به دالئل راھبردی مستقيما

کند که آسيا معموالً در مورد مشکالت استفاده می خطر نيست.  وی از اين مثال
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خاورميانه نگرانی ندارد و خاورميانه عالقۀ چندانی به آنچه در کرۀ شمالی می
  ٧۵دھد.گذرد، نشان نمی

  نيروی انتطامی برای به اجراء درآوردن تصميمات شورای امنيت 

در اختيار المللی مسئوليت دارد که منابع و ابزارھای کافی را جامعۀ بين
شورای امنيت بگذارد تا بتواند مأموريتی را که در زمينۀ حفظ و بازگرداندن 

توانيم اين واقعيت جاری را صلح و امنيت به عھده دارد، انجام دھد.  ما نمی
ناديده بگيريم که شورای امنيت ممکن است استفاده از نيروی نظامی را تجويز 

کردھای شورای امنيت برای عمل  باشد. کند اما توان اجرای تصميمش را نداشته
مختلف خود، از جمله جلوگيری از درگيری، پاسداری از صلح و ايجاد آرامش 
پس از پايان جنگ احتياج به سپاه دارد.  شورای امنيت بايد تحت اختيار مستقيم 
خود سپاه و تجھيزات آماده داشته باشد تا در صورت نياز بتواند آنھا را به 

نحو مؤّثر وارد ميدان سازد.  گزارش براھيمی توصيه کرد که سرعت و به 
نامۀ شورا برای جلوگيری يا سپاھيان بتوانند به فاصلۀ سی روز از تصويب قطع

ھفته پس از پايان يک درگيری،  ١٢تا  ۶مداخله در يک درگيری و به فاصلۀ 
  ٧۶برای پاسداری از صلح وارد ميدان شوند.

تحت فرمان سازمان ملل و آمادۀ رفتن به ميدان فقدان يک نيروی نظامی که 
کند.  بدون در اختيار داشتن يک باشد، قدرت شورای امنيت را تضعيف می

نيروی نظامی دائمی، کاری که عمالً شورای امنيت در بسياری از موارد، به 
خصوص مواردی که استفاده از نيروی قھری در آن الزم بوده، کرده آن بوده 

می را به ائتالفی از کشورھای داوطلب بسپارد و به آنھا اختيار که عمليات نظا
منشور سازمان ملل را بدھد.  به اين ترتيب شورای امنيت به  ٧عمل طبق فصل 

تر از آن ترتيبی داده نشده که در وحدت کامل عنوان يک کّل عمل نکرده و مھمّ 
ای از قدرت هعمل کند.  فقدان وحدت قابل مشاھدۀ جھانی به نحو قابل مالحظ

شد که ھمۀ کاھد.  اگر مشاھده میکند، میبازدارندۀ اقدامی که ائتالف مذکور می
پارچه و با استفاده از يک نيروی نظامی دائمی که ورای کنترل دنيا به طور يک

شد خيلی قویھای خودَسر فرستاده میکند، پيامی که به ملّتملّی است،  عمل می
ھائی که در آنھا مداخلۀ قھری الزم است، وضعيت بود. بر خالفتر بود می

وقتی مداخلۀ نظامی شورای امنيت مبنی بر رضايت طرفينی است که از شورای 
اند، شورای امنيت معموالً از نيروھائی که تحت امنيت تقاضای ارسال نيرو کرده

فرمان مستقيم آن و در يونيفورم سازمان ملل ھستند، استفاده کرده است.  اين 
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ً به   ۶تحت فصل  ٧مشھورند.  آنھا به جای فصل » ھاآبیکاله«نيروھا عموما
کنند و معموالً به اجرای يک معاھدۀ صلح، يا پس منشور سازمان ملل عمل می

  کنند.بس کمک میاز آن که يک درگيری پايان گرفت، به نظارت بر آتش
بتواند کردن يک ارتش قدرتمند و مجّھز برای شورای امنيت که فراھم

ً تحت فرمان شورا صلح را برقرار کند، امری است که مّدت ھا به تأخير سريعا
افتاده است.  اعتبار و قدرت شورای امنيت قبالً به علّت ناتوانی آشکارش از 

المللی و صلح به شّدت آسيب ديده اقدام مؤّثر در مقابل نقض فاحش قانون بين
کند و نکته را با قوت تمام مطرح میاين  71است.  استاد علوم سياسی پاول ديل

گويد درست ھمان طور که يک بار جوزف استالين پرسيد پاپ چند لشکر می
پرسند دبير کّل سازمان دارد، ديکتاتورھای امروز ھم احتماالً از خودشان می

است، چنين نتيجه » ھيچ«ملل چند لشکر دارد.  وی با توّجه به اين که جواب 
ُکشی است، اگر کسی ت که ديکتاتوری که مثالً در فکر َنسلگيرد که بعيد اسمی

ُکشی بکند، به ذکری از مشاور مخصوص سازمان ملل در باب جلوگيری از َنسل
 ٧٧وحشت اُفَتد.

گويند ھزينۀ ايجاد يک ارتش برای سازمان ملل سرسامکسانی ھستند که می
موجود مقايسه کنند.   آور است.  اما آنھا بايد اين ھزينه را با ھزينۀ حفظ وضع

ھائی که خسارت اّتکاء به ائتالف تصادفی کشورھای داوطلب از نظر جان انسان
ثباتیھا و بیشود، سقوط حکومترود، رنج و بدبختی که کشيده میاز دست می

ھائی که از آنھا جلوگيری نشده ھای مالی جنگھای حاصله در منطقه و ھزينه
يک ارتش برای سازمان ملل است، تازه حتٰی اگر  بسيار بيشتر از ھزينۀ ايجاد

ھای بازسازی پس ازجنگ به ميان نياوريم.  ھمان طور که ذکری از ھزينه
ھا و تغيير در گزارش خود ميزگرد عالی دبير کّل در بارۀ تھديدھا، چالش

موقع وقت و منابع برای جلوگيری از خاطرنشان کرد، اکراه ما از صرف به
شود بارتر میتر و مرگھائی بس وسيعی جنگ منجر به ويرانیگيربروز و اوج

پاول ديل خاطر  ٧٨بردارتر خواھد بود.که بعدھا رسيدگی به آنھا بسيار ھزينه
ھزار نفره پانزده–ھای مالی ايجاد يک ارتش قدرتمند دهنشان ساخت که ھزينه

خواھد بود.   اندازی حدود يک بيليون دالر در سالبرای سازمان ملل پس از راه
ھای نظامی اکثر کشورھای بزرگ گويد که اين ھزينه به نسبت ھزينهوی می

  ٧٩ھزينۀ ناچيزی است.
ايجاد يک ارتش دائمی برای سازمان ملل از چند راه به صلح و امنيت بين

کند.  يکی اين که کشورھائی را که حال با دّقت در بارۀ دستالمللی کمک می
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ُکشی يا سرپيچی از قوانين المللی نظير َنسلنايات بينزدن بدون مجازات  به ج
دارد.  آنھا کنند، از عمل باز میالمللی در مورد منع گسترش سالح فکر میبين

ً ارزش آن را دارد که قھر  مجبور خواھند شد که از خود بپرسند که آيا واقعا
ای که نتشر شدهالمللی را برانگيزند که اکنون طبق قوانين و مقّررات مجامعۀ بين

قبالً روی آنھا توافق شده و بر ھمه روشن است، وسيلۀ مؤّثری برای به اجراء 
ھای متمّرد ديگر نخواھند توانست چنين درآوردن ارادۀ جمعی خود دارد؟  ملّت

استدالل کنند که مداخلۀ نظامی در امور آنان فقط کار معدود کشورھائی است که 
طمع به منابع انرژی يا نفرت نسبت به مردم يا ھائی غيراخالقی نظير انگيزه

  ھای استعماری دارند. عقيدۀ آنان يا خواست
وقتی سازمان ملل خودش يک ارتش داشته باشد،  بار ايفای نقش پليس 
جھانی از دوش يک کشور خاّص برداشته خواھد شد.  ھيچ کشوری، ھر چقدر 

ً نمی ت بسياری را که به نقض خواھد به تنھائی مشکالھم که قوی باشد، واقعا
شود، حل کند.  تجربه به ما آموخته است که بھای جانی و مالی صلح منجر می

چنين کاری بيش از حّد سنگين است.  به عالوه، ثابت شده که نقش پليس جھان 
اجری است.  اين کار معموالً دشمنی بسياری را بر میرا بازی کردن کار بی

افشاند.  در سمی را که بايد با آن مقابله کرد، میانگيزد و تخم خشونت و تروري
مقابل، مداخلۀ نظامی نيروھای تحت فرمان يک ھيئت َفراملّّيتی به جای اين که 

طلبی يک کشور به نظر بيايد حاکی از عمل ارادۀ جمعی نتيجۀ  ھوس يا منفعت
المللی اجرای ارادۀ جمعی جامعۀ بين  ٨٠در جھت مصالح مشترک خواھد بود.

دھد مبنی بر اين که برخی از به اين ترتيب پيام بسيار شديد و مؤّثری می
شوند و جامعۀ بيناند، تحّمل نمینامۀ شورا مشّخص شدهرفتارھا که در نظام

المللی در مقابل آنھا دست به اقدام، و در صورت لزوم با استفاده از سپاه دائمی 
  زند.که در اختيار شوراست دست به اقدام قھری، می

المللی از يک طريق ديگر ھم موھبتی برای امنيت ايجاد يک ارتش بين
دھد که به سرعت برای جھانی خواھد بود.  وجود آن به شورا اجازه می

ھا فرونشاندن مشکالت در حال بروز حرکت کند و به اين ترتيب جان ميليون
تر رھزينهنفر را نجات دھد و از باالگرفتن غيرضروری مشکل که حل  آن را پُ 

افزايد که شورای کند، جلوگيری نمايد.  وجود آن ھمچنين بر احتمال اين میمی
کردن و منتظر اقدام ديگران شدن، يعنی خالیکردن و شانهامنيت به جای تعلّل

 72ُکشی رواندا رخ داد، به موقع دخالت کند.  رومئو دالرچيزی که در طول َنسل
ُکشی رواندا اه پاسدار صلح را در شروع َنسلسرتيپ کانادائی که فرماندھی سپ

                                                 
72 Romeo Dallaire 



 یجمع تيبه امن یابيدست

144 

در «گويد به عھده داشت، در کتابی که در مورد تجربياتش نوشته است چنين می
رسيد اکثر کشورھای دنيا روی اين توافق دارند که بايد حالی که به نظر می

رسيد که ھر کشور داليلی دارد برای اين که چرا کاری انجام شود، به نظر می
يد اين کار را انجام بدھد.  در نتيجه آنجا نشسته بوديم و ور ديگر بايک کش

ای وفا شود، به نقش حسابدارانی تنّزل پيدا کرده بوديم منتظر بوديم که به وعده
  ٨١»داشتند.شدند، نگه میکه حساب کسانی را که کشته می

ای کانونی هتواند به عنوان نقطتر از ھمه اين باشد که اين ارتش میشايد مھمّ 
يابد، عمل کند.  ھمان طور که مارک که ارادۀ سياسی حول آن ترتيب می

المللی بحران گفته است، ارادۀ سياسی نياز به معاون ارشد گروه بين 73اشنيدر،
دارد که بتواند نيرو وارد ميدان کند.  وی ھمچنين » يک کانون مؤّسساتی«

کنيم که از فقدان ارادۀ ين میکند که ما وقت بيشتری را صرف اخاطرنشان می
 ٨٢کنيم.» دھیپديدار گشتن آن سازمان« سياسی بناليم تا اين که برای 

توان آن را به ھمين که يک ارتش دائمی برای سازمان ملل ايجاد شد، می
عنوان وسيلۀ مؤثری برای حل مشکالت متعددی که جامعۀ جھانی مبتالی به 

تر از ھمه انجام عمليات قھری به و مھمّ  آنھاست به کار برد.  در درجۀ اّول
فرمان شورای امنيت، به خصوص در مواردی است که دالئل محکمی دال بر 

ھای شورای امنيت در جھت برگرداندن صلح سرپيچی يک کشور از خواست
المللی، مثالً وجود دارد و يا مواردی که در آن کشوری به نقض جدی قوانين بين

ا عدم گسترش پرداخته است.  دوم، وقتی از سوی آژانس ُکشی يدر زمينۀ َنسل
المللی اّطالعات و بازرسی ھشدار قبلی داده و يا تأييد شده که قرار است يکی بين

ُکشی اّتفاق بيفتد از موارد باال اّتفاق بيفتد، مثالً قرار است در کشور خاّصی َنسل
ی در جريان است، ھای کشتار جمعھائی برای ساخت غيرقانونی سالحيا نقشه

آرائی بازدارنده استفاده توان از اين ارتش به طور خيلی مؤّثری برای صفمی
آرائی بازدارندۀ موّفق از کرد.  تا اين تاريخ، فقط يک مورد روشن از صف

سوی نيروھای سازمان ملل وجود داشته است و آن ھم در جمھوری سابق 
  ٨٣لّی تقاضای آن را کردند.يوگوسالوی، مقدونيه، بوده است که مقامات م

کند، اجراء ھائی را که شورای امنيت تعيين میتواند تحريمسوم، اين ارتش می
حّد واسط الزمی بين حرف و «ھائی نمايد.  بنا به گفتۀ کوفی عنان چنين تحريم

ھستند و فقط وقتی مؤّثرند که اجراء شوند.  عمل در اين رابطه وقتی  ٨۴»حرب
المللی اّطالعات و بازرسی به عيار آژانس بينبانی تمامديده گيرد کهصورت می

ھا سرپيچی شده، برسد.  چھارم، وقتی دالئل محکمی دال بر اين که از تحريم
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کشورھا از احکام دادگاه جھانی که برای حفظ يا برگرداندن صلح و امنيت 
خطر می کنند و در نتيجه صلح را بهجھانی اھّمّيت اساسی دارند، سرپيچی می

اندازند، بايد از اين ارتش برای اجرای اين احکام استفاده کرد.  پنجم، اين ارتش 
يافتۀ َفراملّّيتی کمک کند که تأمين تواند به مقابله با تروريسم و جنايت سازمانمی
ھای غيرقانونی شامل قاچاق مواد مخّدر (تخمين شان عمدتاً از طريق فعاليتمالی

ميليارد دالر از قاچاق مواد مخّدر به  ۵٠٠تا  ٣٠٠حدود شود ساالنه زده می
توان گيرد.  ششم، می)، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان صورت می٨۵آيددست می

ھايشان به نظاميانی که فعاليتاز اين ارتش برای مقابله با شورشيان و شبه
شود و ممکن است به سقوط ثباتی يک کشور خاّص منجر میتضعيف و بی

توان برای انتقال غذا به ی آن بيانجامد، استفاده کرد.  ھفتم، از اين ارتش مینھائ
تواند مناطقی که در خطر قحطی قرار دارند، استفاده کرد.  ھشتم، اين ارتش می

شوند،  نظير تسونامی سال ھائی که از باليای طبيعی ناشی میبه مقابله با بحران
اندونزی، سوماترا، تايلند و ھند  در 74که در نقاطی نظير باندا آسه ٢٠٠۵

 ٢٠٠٣ھای مخّربی نظير آنچه در ماه دسامبر سال خرابی به بار آورد يا لرزه
  کشمير را لرزاند، کمک کند.  ٢٠٠۵شھر بم در ايران يا در ماه اکتبر سال 

برای اين که اين ارتش دائمی در نقش خود به عنوان مجری ارادۀ جامعۀ 
شود، موّفق شورای امنيت يا ساير ُطُرق قانونی ِاعمال میالمللی که از طريق بين

گردد، بايد به نحوی سازمان يابد که وفاداری کاملش نسبت به سازمان ملل 
تضمين گردد.  اين به آن معناست که اين ارتش نبايد تحت تأثير مالحظات و 

ل باشد فشارھای ملّی باشد.  بلکه  بايد تحت فرمان و کنترل دبير کّل سازمان مل
تا نيروھای آن را تنھا با اجازۀ شورای امنيت وارد ميدان کند.  امور مالی آن 
نيز بايد توّسط مجمع عمومی تعيين و تنظيم شود.  سپاھيان و ساير کارکنان آن 

ھا در بھترين حالت، ھمۀ ملّت  ٨۶بايد از ھمۀ مناطق و کشورھای جھان باشند.
ت فراھم کنند تا احساس کنند که در بايد برای اين ارتش نفرات و تجھيرا

ھايش سھم دارند.  تضمين استقالل اين ارتش از مالحظات ملّی و پيروزی
وفاداری آن به سازمان ملل برای اجتناب از مشکالت فعلی ضرورتی اساسی 
دارد.  اين مشکالت که در گزارش براھيمی به آنھا اشاره شده مربوط به ملّّيت 

آمدن نيروھا باشند که در ِگرِدَھمھای خاّص میوقعيتفرماندھان نيروھا در م
  ٨٧کنند.برای وارد شدن به ميدان تأخير ايجاد می

گوئی به عالوه، اھّمّيت زيادی دارد که اين ارتش به معيارھای عالی پاسخ
ھای کارکنانش متعّھد باشد.  نظام کنونی که تعقيب قانونی افراد در قبال خالف
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اند، به جنايتی در کشور محل خدمت خود مرتکب شده لشکرھای ملّی را که
به اين منظور بايد يک نظام   ٨٨سپارد، بايد تغيير کند.کشورھای مربوطه می

شفاف ھم برای استخدام و ھم برای اخراج کارکنان آن وجود داشته باشد.  به 
دھند بايد توّسط يک عالوه، جناياتی که سربازان در طول خدمت خود انجام می

المللی که بايد برای تنظيم رفتار المللی و تحت مجموعه قوانين جديد بيندادگاه بين
کند که نسبت به ھمۀ آنھا وضع شود، مجازات گردند.  اين امر تضمين می

سربازان سازمان ملل، صرف نظر از اين که کشور َمبَدئشان چه بوده است، 
ھروندان کشورھای مختلف شود و اعتماد شرويکرد برابر و يکسانی اّتخاذ می

  شود. المللی امنيت جمعی بيشتر مینسبت به اين ارتش و نسبت به نظام بين
توان برای پشتيبانی سريع و مؤّثر نظامی از در مورد اين که چگونه می

اند.  شورای امنيت و سازمان ملل ترتيباتی ايجاد کرد، نظرات جديدی پيدا شده
تا بلندپروازانه کشيده شده است.  در انتھای  آميزطيف اين نظرات از احتياط

قرار دارد » در آزادی بيشتر«آميز اين طيف پيشنھاد دبير کّل در گزارش احتياط
ً چھارچوب فعلی ترتيبات سازمان ملل کند جامعۀ بينکه پيشنھاد می المللی صرفا
لل باش سازمان مھای متعّددی در درون نظام آمادهاما ضعف ٨٩را تغيير دھد.
(UNSAS)  اين کتاب مورد بحث قرار گرفته است.   ٢وجود دارد که در فصل

ھا ماھيت داوطلبانه و مشروطی تعّھدات آن است.  با توّجه به يکی از اين ضعف
ھا، اين نظام بايد به طور جدی بازبينی شود تا به ابزار مؤّثرتری در اين ضعف

  دست شورای امنيت بدل گردد. 
اين نظريه وجود دارد که ھر کشور يا ھر گروھی از  در ميانۀ اين طيف

نفرۀ در اندازۀ يک تيپ که توان مقابله با يک بحران يا  ۵٠٠٠کشورھا لشکر 
شود که اين کار وضعيت اضطراری را داشته باشد، به وجود آورد.  تصّور می

 بھتر از آن است که تعدادی واحد رزمی داشته باشيم که نتوانند با يک ديگر کار
يا تيپ ذخيرۀ چند ملّّيتی با آمادگی باال  (SHIRBRIG)شربريگ   ٩٠کنند.

ای از چنين نيروھائی است که برای آموزش نمونه 75برای عمليات سازمان ملل
نفرات در کنار يکديگر، به خصوص برای عمليات پاسداری از صلح سازمان 

.  اين ھستند UNSASملل، طراحی شده و ھمۀ واحدھای آن بخشی از نظام 
روز و نيروھای  ١۴تواند نيروھای پيشقراول خود را در عرض تيپ می

روز در منطقه پياده کند.  اما شربريگ به خودی خود  ٣٠اصليش را در عرض 
ھايش اين است که تنھا در ترين عيبيک راه حل کامل نيست.  يکی از اساسی

کند و نه می منشور سازمان ملل عمل ۶عمليات مبنی بر رضايت و تحت فصل 
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منشور از سوی شورای امنيت به آن  ٧در عمليات نظامی قھری که تحت فصل 
کننده در تر از آن اين که ھر کدام از کشورھای شرکتشود.  مھمّ مبادرت می

شربريگ در بارۀ اين که آيا نيروھايش در يک عمليات خاّص شربريگ شرکت 
 گيرد. کنند يا نه، به طور موردی تصميم می

نسخۀ ارتقاء يافته از شربريگ نظری است که دبير کّل سابق سازمان  يک
خود تحت عنوان دستورکاری  ١٩٩۵قالی درکتاب سال –ملل، بوتروس بوتروس

برای صلح مطرح کرده است.  وی از تشکيل يک نيروی واکنش سريع از 
ھا کند.  ھرچند اين نيروواحدھائی که به اندازۀ يک گردان باشند، جانبداری می

در کشورھای خودشان مستقر خواھند بود اما قادر خواھند بود که در کنار يک 
ھای عملی و آموزش مشترک و ديگر بجنگند، زيرا از مزيت تجھيزات، روال

ھمچنين يک نظام مشترک ارتباطی برخوردار خواھند بود.  وجود آنھا شورای 
يدآميز پاسخ امنيت را قادر خواھد ساخت که با سرعت به يک موقعيت تھد

   ٩١دھد.
ای است که از تر نظريهَتر و دوراَنديشانهيک نظريۀ بازھم ُبلندَپروازانه

در » UN 911«سوی گروه کار برای نيروی اضطراری صلح سازمان ملل يا 
مطرح شده است.  اين گروه کار پيشنھاد کرد که يک نيروی دائمی  ٢٠٠۵سال 
برای سازمان ملل تشکيل شود.  اين پانزده ھزار نفره از نفرات داوطلب –ده

داوطلبان بھترين تعليمات و تجھيزات ممکن را دريافت خواھند کرد و در محل
شده در سراسر دنيا مستقّر خواھند شد و آماده خواھند بود که در ھای تعيين

ساعت  ۴٨آمدن يک خطر يا بحران به سرعت، يعنی در عرض صورت پيش
دھی شورای امنيت، پاسخ دھند.  زنجيرۀ فرمانپس از تفويض اختيار از سوی 

روشن خواھد بود: رئيس اين نيرو کسی خواھد بود که دبير کّل سازمان ملل 
ھای برجسته يکی از جنبه ٩٢انتخاب کرده و به تأييد شورای امنيت رسيده باشد.

و جالب اين پيشنھاد آن است که اين نيروھا به فرمان شورای امنيت و بدون نياز 
شوند.  به اين ترتيب اين نيرو از تأييد کشورھای عضو آن وارد ميدان می به

کند، ميلی کشورھا نسبت به اعزام واحدھای ملّی خود ايجاد میموانعی که بی
المللی رھا خواھند بود.  اين امر نيروی مذکور را به ابزاری برای جامعۀ بين

مشترکی قرار گيرد که بدل خواھد کرد تا به نحوی شايسته در خدمت ارادۀ 
کند، و شورای امنيت، که وظيفۀ حفظ صلح و امنيت را به عھده دارد، تعيين می

کنند، ھائی که بر اساس منافع خودشان عمل میبازيچۀ ھوٰی و ھوس ملّت
ميليارد دالر و پس از آن ٢ھزينۀ ايجاد اين نيروی اضطراری   ٩٣نخواھد شد.

ھائی شود.  اين رقم بازھم کمتر از ھزينهمی ميليون دالر تخمين زده٩٠٠ساالنه 
ھا باال بگيرند، الزم خواھد شد.  فقط در دھۀ است که اگر بگذاريم درگيری
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ميليارد دالر برای ھفت مداخلۀ اصلی خود ٢٠٠المللی حدود جامعۀ بين ١٩٩٠
  ٩۴خرج کرده است.

ويت ای تقھای امنيت منطقهسرانجام، اين نظريه وجود دارد که سازمان
توانند به سرعت در چھارچوب شوند و به عنوان ذخائری استراتژيک که می

دبير کّل سابق   ٩۵ترتيبات سازمان ملل وارد ميدان شوند، به کار گرفته شوند.
ھای پاسداری سازمان ملل، کوفی عنان خواھان ايجاد يک نظام يکپارچه از توان

به نحوی «ای ھای منطقهاناز صلح شد که به سازمان ملل اجازه دھد با سازم
وی نگران آن بود که سازمان ملل  ٩۶ھمکاری کند.» بينی و قابل اّتکاءقابل پيش
  ای بر سر منابع واحد با يک ديگر به رقابت پردازند.ھای منطقهو سازمان

گيرند که چگونه يک نظام نوين و کارآمد برای وقتی رھبران ما تصميم می
ضمين اين که شورای امنيت تجھيزات و نيروھای امنيت جمعی ايجاد کنند، ت

ھا ثابتی را در اختيار مستقيم خود داشته باشد، اھّمّيت اساسی دارد.  اين
ابزارھای حياتی برای شورای امنيت ھستند تا بتواند به مسئوليت خود در زمينۀ 
حفظ صلح و امنيت عمل کند.  ايجاد يک نظام جديد مستلزم تمايل به ُبريدن از 

ھای گذشته و فکر کردن خارج از چھارچوب و ابتکار عمل داشتن است.  والر
ای باشند احتماالً در عين حال اگر پيشنھادھای مربوط به اصالحات خيلی ريشه

شوند و به نحوی که شايستۀ آنھاست مورد بررسی قرار نمیکنار گذاشته می
ائمی بايد به نحوی گيرند.  بنا بر اين پيشنھادھای مربوط به نيروی نظامی د

مطرح شوند که ھم ابتکاری و ھم از نظر سياسی برای رھبران ما قابل ھضم 
  باشند.

  منشور سازمان ملل ۴٧تا  ۴٣احيای مواد 

ً با آن رو به رو شد اين است که آيا ممکن  يکی از مسائلی که بايد صراحتا
يص يا عاقالنه  است موادی از منشور سازمان ملل را که مربوط به تخص

نيروھای نظامی ملّی به شورای امنيت است، دوباره احياء کنيم تا آن شورا بتواند 
از آنھا در جھت انجام مسئوليت خود در زمينۀ پاسداری از صلح استفاده کند؟  

ھای چنين کاری اين است که مواد اين نظام قبالً مورد توافق يکی از جذابيت
م يافته است.  اما از سوی ديگر قرار گرفته و در منشور سازمان ملل تجسّ 

چنانچه آشکار باشد که کارآئی ندارد، نبايد خود را مؤّظف به وابستگی به 
  ای بدانيم که چند دھه قبل حاصل شده است. نامهموافقت
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کردن نفرات و تجھيزاتی که شورای ديگر برای فراھم ۴٧تا  ۴٣مواد 
از دارد، کافی نيست.  اين مواد المللی به آن نيامنيت برای حفظ صلح وامنيت بين

راند که حال رھبران ما بايد برای آن فقط ما را تا حّدی به سوی ھدفی پيش می
بکوشند، يعنی ايجاد يک ارتش دائمی که مستقّل از اميال کشورھائی باشد که 

اند و تحت فرمان مستقيم دبير کّل به نحوی که شورای امنيت نفراتش از آن آمده
کند، قرار المللی تعيين میراملّّيتی مناسب ديگر که ارادۀ جامعۀ بينيا يک نھاد فَ 

کردن قرارھای منشور فقط قدم دوم در يک جريان داشته باشد.  در نتيجه پياده
المللی خواھد انجاميد، به ای که به استقرار يک ارتش بينمرحلهپيشنھادی سه

  رود. شمار می
ند مورد نيازش در يک رويکرد عملیتجھيز شورای امنيت به ابزار نيروم

ھای منسجم ای از سازمانشود.  اول شبکهتر شامل سه مرحلۀ تدريجی می
ای که تمام سياره را دربر بگيرد، به وجود آيد.  دوم يک امنيت منطقه
المللی در طول خطوطی که در منشور مقّرر شده برقرار شود و چھارچوب بين
ھد که به روابط خود با شورای امنيت رسميت ای بخواھای منطقهاز سازمان

بخشند و نيروھای نظامی خود را برای استفاده در دسترس شورای امنيت قرار 
سازی دھند.  سوم فرا رفتن از قرارھای منشور سازمان و تقويت و يکپارچه

ای است تا به صورت يک ارتش دائمی مستقل درآيند که نيروھای نظامی منطقه
ای مستقّر ھستند، اما به عنوان واحدھای دائمی ھای منطقهھرچند در نيرو

ھای سازمان ملل که فقط تحت فرمان شورای امنيت و به کلّی مستقّل از ملّت
  کنند.منطقۀ خود ھستند، خدمت می

ای که سياره را پوشش يک شبکۀ يکپارچه از نيروھای نظامی منطقه
  دھندمی

ای برای امنيت جمعی به عنوان يک حّد واسط ايجاد سنگِ َبناھای منطقه
خوب توصيه شده است، حّد واسطی که بين نظام فعلی ما که در آن شورای 

کند (نيروھائی که از نظر امنيت به ھر نيروی ملّی که بتواند جمع کند، اّتکاء می
يک سو؛ و ايجاد يک  ھای زيادی با يک ديگر دارند) ازتوانائی و قدرت تفاوت

ای مزايای گيرد.  رويکرد منطقهالمللی ازسوی ديگر، قرار میارتش دائمی بين
زيادی دارد که آن را خوشايند کند، از جمله اين مزيت مھّم که در مقايسه با 

المللی، احتمال بيشتری دارد به مذاق رھبران ما در ايجاد يک ارتش دائمی بين
تر باشد از خوش بيايد.  ممکن است برای آنھا آسان اين مرحله از پيشرفتمان
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ای که در آن دخالت بخشی از حاکميت امنيتی خود به نفع يک سازمان منطقه
کنند المللی که احساس میپوشی کنند؛ تا به نفع يک سازمان بينفعال دارند چشم

ی اگر منافع آنھاست.  ھمچنين تفويض حاکميت به يک  ھيئت منطقهکمتر بيان
تواند به واسطۀ نقاط مشترک بيشتری که از نظر زبان، فرھنگ، َفراملّّيتی می

  تر باشد.روش زندگی و نگرش بين کشورھای يک منطقه وجود دارد، آسان
ای و کار کردن جمعی در جھت  انجام پذيرفتن مسئوليت در سطح منطقه

جمعی را در ھر  اين مسئوليت اين تأثير مثبت را دارد که به تدريج فرھنگ اقدام
کند کاری طلبی کشورھا را وادار میکند.  انگيزۀ قوی منفعتمنطقه ايجاد می

کنند تا اين نظام مؤّثر از کار درآيد.  ھرچه باشد، اگر خشونت، نقض صلح، و 
ثباتی منطقۀ آنھا را دربر بگيرد، دودش زودتر از ھمه، و احتماالً بيش از بی

  . رودھمه، به چشم خود آنھا می
وقتی به کشورھای يک منطقه که از نظر نظامی قدرتمند ھستند اجازه می

آيد که اگر مسئوليت منطقهدھيم نقش پليس را بازی کنند، مشکالتی به وجود می
شود.  متأسفانه، ای در قبال امنيت وجود داشته باشد، از آنھا جلوگيری می

دھند به دشان حّق میکنند اغلب به خوکشورھائی که چنين نقشی را بازی می
کنند، حاال ھر عنوان رئيس پليس منطقه عمل کنند و نھايتاً از حّد خود تجاوز می

چقدر ھم که در ابتداء ُحسن نيَّت داشته باشند.  تجربه به ما آموخته است که 
اّتکاء به چنين کشورھائی، بيش از آنکه مشکالتی را حّل کنند، مشکالت جديدی 

ورد.  يک نمونۀ بارز تدارک نيروھای پاسدار صلح از را به وجود خواھد آ
دادن به جنگ داخلی لبنان است.  کار اين سوی سوريه برای کمک به پايان

نيروھا به ماندن در لبنان و ِاعمال نفوذ شديد در سياست و اقتصاد اين کشور 
سال پس از ورود اّوليۀ خود، در حالی که بيش از حّد  ١۴ھا انجاميد.  سوری

حّمل ميزبان مانده بودند، تنھا وقتی حاضر به ترک لبنان شدند که به دنبال قتل ت
ھای سوريه بود، مشکوک يک شخصيت سياسی لبنانی که مخالف ادامۀ دخالت

المللی محکوم شدند و گروه وسيعی از کشورھا، شامل از سوی جامعۀ بين
ه و خود مردم روسيه، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی، مصر، اياالت مّتحد

  نشينی آنھا گشتند.لبنان خواستار عقب
کار روی اين گام اول و بنيادی بايد ھرچه زودتر آغاز گردد.  ما بايد از 

ای که در طول زمان و ھرچند به طور تصادفی و معدود ترتيبات امنيتی منطقه
اند، به عنوان شالوده استفاده کنيم تا بر روی آن بدون يک نقشۀ کلّی ايجاد شده

ای که سياره را پوشش دھد، طقهای يکپارچه و منسجم از ترتيبات امنيتی منشبکه
بنا نمائيم.  اين رويکرد با ايجاد يک شبکۀ غيرمتمرکز از يک سو و در عين 

کردن ميزان معّينی از ھدايت و ھماھنگی از سوی ديگر، برای حال فراھم
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المللی، ھراس و نسبت بسياری که از قدرت متمرکز، به خصوص در سطح بين
کند که از .  اين رويکرد ھمچنين تضمين میبه آن سوءظّن دارند، جذاب است

و به منابع مالی و  ٩٧نيروی نظامی ھيچ کشوری بيش از حّد استفاده نشود
تناسب و ناعادالنه فشار وارد نيايد.  اين امر به انسانی ھيچ کشوری به طور بی

تنھائی بايد اين پيشنھاد را برای کشورھائی که در حال حاضر نيروھای نظامی
چندين منطقه در سراسر عالم به عنوان پاسداران و ايجادکنندگان صلح  شان در

اند، جذاب سازد.  ھرچند مناطقی که منابع مالی و نظامی بيشتری مستقّر شده
دارند به آنھائی که منابع محدودتری دارند در ساختن و تقويت ترتيبات امنيتی 

ند و در عين حال در تر شوای کمک خواھند کرد تا روز به روز مستقلّ منطقه
مواقع بحران از نظر نفرات، تجھيزات و تعليمات به آنھا مدد خواھند رساند، اما 

تر از موقعی خواھد بود که خودشان قدم به ميدان بگذارند و ھمۀ بارشان سبک
ت، برداشتن اين گام به ساختن يک  کارھا را خودشان انجام بدھند.  در درازُمدَّ

کارگيری سريع که غيرمتمرکز ر و کارآمد، با قابليت بهنظام امنيت جمعی مؤثّ 
آورد، اما در عين حال ھماھنگ بوده و بين مردمان جھان اعتماد به وجود می

گران توافق دارند که ساختارھای نيرومند کمک خواھد کرد.  در واقع، پژوھش
برای ھای خوبی امنيتی حتی بدون آن که به طور فعال به کار گرفته شوند، روال

دادن به گويند که شکلآنھا ھمچنين می ٩٨رسند.ای به نظر میحفظ صلح منطقه
ای و قراردادن نفرات و تجھيزات در نزديکی جائی که ترتيبات امنيتی منطقه

  ٩٩استفاده از آنھا در آنجا الزم خواھد شد، بسيار عاقالنه است.
ھای و ظرفيت اولين گام در اين جريان بنيادی؛ تقويت نفرات، تجھيزات

ای فعلی نظير نيروی ذخيرۀ اّتحاديۀ اجرائی و نھادين ترتيبات امنيتی منطقه
  آفريقا و نيروی واکنش سريع اّتحاديۀ اروپا است.

ای جديد المللی ايجاد ترتيبات امنيتی منطقهگام دوم اين است که جامعۀ بين
ويق کند و در مناطقی که در حال حاضر فاقد چنين ترتيباتی ھستند را تش

اطمينان حاصل نمايد که آنھا نيز از ھر نظر قوی ھستند.  کارشناسان ميزگرد 
مناطق «اند، به خصوص در عالی سازمان ملل از چنين اقدامی پشتيبانی کرده

پذير جھان که در حال حاضر در آنھا ھيچ سازمان امنيتی مؤّثری بسيار آسيب
 76جسته فرانسيس فوکوياماگر برھمان طور که پژوھش ١٠٠»وجود ندارد.

عنوان کرده است، يکی از مناطقی که ممکن است از چنين ترتيبات امنيتی 
اين منطقه در حال حاضر ھيچ  ١٠١ای سود ببرد، جنوب شرقی آسياست.منطقه

ترتيبی برای امنيت جمعی خود ندارد، اّما تا حدی از عمليات پاسداری از صلح 
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ر منطقۀ خاورميانه است.  دبير کّل اّتحاديۀ برد.  نمونۀ ديگاستراليا سود می
اقدامات جمعی «عرب، امر موسی، خواھان آن شده است که اّتحاديه دست به 

به عالوه،  ١٠٢بزند تا عدم رکود خود را تضمين کند.» متفاوت و شجاعانه
ساختار «به نفع يک  78و ری تکی 77گران سياست خارجی، کن پوالکپژوھش

ھا و ھا و عرباند که در آن ايرانیاستدالل کرده» فارسامنيتی جديد در خليج 
ھائی برای ھمکاری در زمينۀ عالئق امنيتی خود ھا بتوانند راهآمريکائی

شايد بتوان از شورای ھمکاری خليج به عنوان يک شبکۀ مؤّسساتی  ١٠٣بيابند.
ۀ سوم، ای استفاده کرد.  به عنوان نمونبرای ايجاد چنين ترتيبات امنيتی منطقه

شود، در نظر بگيريد.  ھای آمريکای مرکزی میای را که شامل جمھوریمنطقه
سالوادور،کوستا چندين کشور در اين منطقه، شامل نيکاراگوا، ھوندوراس، ِال

برای مقابله با باندھای » نيروی سريع«اند که يک ريکا، و گواتماال عھد بسته
واد مخّدر ايجاد کنند.  بنا بر خشن جوانان و تھديدات تروريسم و قاچاق م

ھا با آنھا ھا اياالت مّتحده در مورد اّطالعات مربوط به اين زمينهگزارش
  ١٠۴کند.ھمکاری می

ای در جائی که قبالً تجربه نشان داده است که ايجاد ترتيبات امنيت منطقه
تر ای، چه اقتصادی و چه سياسی، وجود داشته، آساننوعی ھمکاری منطقه

تصميم به ايجاد يک  ١٩٩٠اّتحاديۀ اروپا قبل از اين که در اواخر دھۀ   است.
نيروی واکنش سريع بگيرد، به ميزان باالئی از يکپارچگی اقتصادی دست يافته 

ايجاد شد  ١٩۶٣بود.  به ھمين منوال سازمان اّتحاديۀ آفريقائی که در سال 
اّتحاديه سرانجام  ساخت.  اينھمکاری در چندين سطح غيرنظامی را ممکن می

به صورت اّتحاديۀ آفريقا  ٢٠٠٢با جامعۀ اقتصادی آفريقا ادغام شد و در سال 
شده نيروی ذخيرۀ آفريقائی را جانشيندرآمد.  آن وقت بود که اين سازمان تازه

ای ديگری نيز برای گفتگوی ھای منطقهايجاد نمود.  در اروپا و آفريقا ھيئت
ر وجود داشتند.  برای مثال، در اروپا شورای اروپا، سياسی و ايجاد اّتفاق نظ

سازمان امنيت و ھمکاری اروپا و ناتو وجود داشت.  در آفريقا روند آفريقائی 
بازنگری ھمتايان و ھمکاری جديد برای توسعۀ آفريقا درآفريقا وجود داشت.  

ت ھا در ايجاد زيرساختی برای برگزاری جلساآئیھرچه از ارزش چنين ِگردھم
ھای يک منطقه برای گفتگوی مستقيم با يک ديگر منّظم بين رھبران حکومت

ھای ممکن را ايم.  چنين جلساتی احتمال سوء تفاھمات و درگيریبگوئيم، کم گفته
آورد.  ھم در مدَّت و بلندمدَّت تفاھم و اعتماد به بار میکند و در کوتاهکم می
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ھای ای و ھمکاریھای منطقهزيرساخت مورد اروپا و ھم در مورد آفريقا از قبل
سياسی وجود داشت.  اينھا به نوبۀ خود اعتماد مختصری ايجاد نمود که به ھر 

ھا اجازه داد قدم بعدی را در ايجاد يک ترتيب امنيت جمعی کدام از اين سازمان
  ای و به وجود آوردن نيروھای ذخيره بردارند.منطقه

ا، شايد بھترين کار اين باشد که جريان ايجاد با توجه به تجربۀ اروپا و آفريق
ھا يا مؤّسسات ای را با پيوستن آنھا به ھمايشھای جديد امنيت منطقهسازمان

موجود برای ھمکاری اقتصادی که در سراسر دنيا زياد ھستند، آغاز کنيم.  در 
 توانند با ايجاد مؤّسساتیجائی که چنين زيرساختی وجود ندارد، رھبران ما می

ھا به نوبۀ خود به پيشبرد روحيه و برای پيشبرد رشد اقتصادی شروع کنند.  اين
فرھنگ ھمکاری با يک ديگر در زمينۀ بھبود بخشيدن به زندگی مردمان مناطق 

آورند که برداشتن گام کنند و فضای اعتمادی را به وجود میمربوطه کمک می
  سازد.تر میرا آسانای است، بعدی، که ايجاد يک سازمان امنيت منطقه
کند، ای که در تجارت جھانی بازی میشمال شرق آسيا با وجود نقش عمده

در واقع در حال حاضر اين بخش از  ١٠۵بندی اقتصادی خود است.فاقد گروه
َگرانی نظير مايکل او ھان پذيراست که تحليلدنيا آنقدر نسبت به جنگ آسيب

ای در زمينۀ مؤّسسات چندجانبه وجود هبا وجودی که در اين منطقه تجرب 79لون،
ای بين ژاپن، جمھوری ندارد، ايجاد يک ترتيب رسمی برای امنيت جمعی منطقه

کره (کرۀ جنوبی)، جمھوری دموکراتيک خلق کره (کرۀ شمالی)، جمھوری خلق 
چنين ترتيبی با خطراتی نظير دزدی  ١٠۶اند.چين و روسيه را  پيشنھاد کرده

به  ١٠٧و جنگ بر سر منابع آبھای منطقه مقابله خواھد کرد.دريائی، تروريسم 
قُدرتی در اين منطقه را ھمين منوال، فرانسيس فوکوياما ايجاد يک سازمان پنج

پيشنھاد کرده است که به طور منّظم برای بحث در بارۀ مسائل امنيتی ديدار 
ۀ امنيت به کند که بحث در بارکنند.  جالب است که وی اين را نيز پيشنھاد می

ھای جاری مختلف ديگری، که يا وجود دارند يا در حال بررسی آئیِگرِدھم
ھستند، پيوند زده شود، مانند مجمع کشورھای جنوب شرق آسيا، آسه 

يا گفتگوی ھمکاری شمال شرق آسيا که در اوائل دھۀ  80، (ASEAN)آن
در  به طور غيررسمی ايجاد شده و کشورھائی را که در حال حاضر ١٩٩٠

ای کرۀ شمالی شرکت دارند، در بر جانبه در مورد برنامۀ ھستهگفتگوھای شش
کننده است که عالقه به ايجاد يک ترتيب گرمدر اين رابطه دل ١٠٨گيرد.می
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امنيت جمعی در شمال شرقی آسيا از سوی رھبران منطقه نظير رئيس جمھور 
   ١٠٩نيز ابراز شده است. 81ھيون،–کرۀ جنوبی، رو مو

شوند، ممکن است ای ايجاد میای تازهھای امنيت منطقهر حينی که سازماند
ھای امنيتی نظير ای موجود و ساير اّتحاديهالزم باشد که ترتيبات امنيت منطقه

ناتو از نظر مالی و تدارکاتی، مثالً در زمينۀ آموزش و تھيۀ تجھيزات و نقل و 
و بتوانند روی پای خودشان  انتقال آنقدر به آنھا کمک کنند تا قوی شوند

ناتو موافقت کرد که به اّتحاديۀ آفريقا  ٢٠٠۵در نتيجه در ماه جون  ١١٠بايستند.
کمک کند مأموريت پاسداری از صلح خود را در دارفور گسترش دھد و از 

ترتيب نقل و انتقال ھوائی پاسداران صلح نيروی ذخيرۀ آفريقا و  ٢٠٠۵جوالی 
خل و خارج از دارفور بدھد.  ناتو از نظر مشاوره و پليس غيرنظامی را به دا

  ١١١آموزش افسران نيروی ذخيرۀ آفريقا نيز به اّتحاديۀ آفريقا کمک کرده است.
کنيم و رسميت ای را تقويت میھای امنيت منطقهھمين طور که ما سازمان

بخشيم و به عنوان بخشی از ايجاد يک نظام کارآمد و جديد امنيت جمعی می
آوريم، رھبران ما ھم بايد به چند موضوع توّجه ھای جديدی به وجود میمانساز

جدی داشته باشند.  اول اين که آيا مانند عضويت در ناتو برای عضويت در يک 
ای ھم شرايطی الزم است يا خير.  يک کشور برای اين که سازمان امنيت منطقه

طلبانه و خارجی صلح بتواند عضو ناتو شود بايد دولتی دموکراتيک، سياست
ای ارتشی که تحت اختيار يک دولت غيرنظامی باشد، داشته باشد.  ھرچند عده

تواند باعث محروميت کشورھا از ممکن است بگويند که چنين شروطی می
انضباط و مزايای اين سازمان شود، اما ايجاد انگيزه برای کشورھائی که مشتاق 

ی ھستند به پذيرفتن اصول مثبت باال اپيوستن به يک سازمان امنيت منطقه
مزايای زيادی دارد.  موضوع ديگری که رھبران ما بايد به آن بپردازند اين 

ای ھستند است که آيا بھتر است نيروھای مسلّحی که در اختيار سازمان منطقه
مانند نيروھای واکنش سريع اروپا از لشکرھای ملّی تشکيل شده باشد که به 

شوند يا اين که متعلّق به نيروھای ھای عضو وارد ميدان میتصميم مطلق دولت
ای که به عنوان يک ھيئت ای باشند و تحت فرمان سازمان منطقهذخيرۀ منطقه

کند که کند، قرار داشته باشد.  رويکرد اخير تضمين میَفراملّّيتی عمل می
مکن ای بازيچۀ ھوٰی و ھوس يک دولت خاّص که مکارآئی  يک نيروی منطقه

ای، بنا بر منافع محدود خود تر منطقهاست وسوسه شود به جای منافع گسترده
گيرد.  ھمچنين مزيت ايجاد فرھنگی را دارد که در آن ھمۀ عمل کند، قرار نمی

کشورھا به تدريج به سپردن مسئوليت امنيت جمعی به يک نيروی َفراملّّيتی 
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حلۀ نھائی ايجاد يک ارتش دائمی بينکنند.  اين امر نھايتاً انتقال به مرعادت می
سازد.  اما در نھايت پاسخ اين سئوال بستگی به اين دارد تر میالمللی را آسان

کارگيری اصول اوليه و چشمکه کشورھا تا چه حّد حاضر ھستد در زمينۀ به
تر پيش پوشی از برخی از عناصر حاکميت ملّی خود در جھت يک ھدف بزرگ

  بروند.
که الزم است خاطرنشان سازيم آن است که ھمين طور که  نکتۀ ديگری

ای خود در حال رشد و ای با اختيارات قھری منطقهھای امنيت منطقهسازمان
المللی ای آژانس بينتحّول ھستند، الزم است که ھمکاری نزديکی با دفاتر منطقه

د به طور اّطالعات و بازرسی (شامل دفاتر ھشدار قبلی آن) داشته باشند که باي
ھمزمان و موازی با آنھا شکل گيرند.  در واقع کار اين دو مجموعه از 

ای بدون اّطالعات و بررسی ھای منطقهمؤّسسات ُمکَمِّل يک ديگر است: سازمان
صحيح، فاقد اّطالعات و شواھد محکمی خواھند بود که در صورت لزوم، برای 

يروی قھری برای پشتيبانی، نمیاقدام به آن نياز دارند.  از سوی ديگر، بدون ن
المللی و نقض توان به نحو مؤّثری به مقابله با شواھد نقض فاحش قوانين بين

کند، پرداخت.  سرانجام اين دو مجموعه از صلح که آژانس اّطالعات فراھم می
مؤّسسات بايد به صورت اجزائی الَينَفک و مّتحد از يک نظام کارآمد و عادالنه 

ای در سراسر ھای امنيت منطقهلمللی درآيند که اساس آن بر ستوناو منّظم بين
  جھان قرارگرفته باشد.

  ای و شورای امنيتتعيين رابطۀ بين شبکۀ امنيت منطقه

ای داشتيم که ھمۀ ھای قدرتمند امنيت منطقهای از سازمانھمين که شبکه
اجزای مناطق را پوشش دادند، قدم بعدی آن است که ھم اجزاء تکی و ھم 

سازندۀ اين شبکه در ساختاری که از قبل برای تضمين صلح در سراسر جھان 
دستی با سازمان ملل داشته باشند.  ھستۀ اين تعيين شده، ھمکاری نزديک و يک

گيری ھمايش فکر از قبل در تفکّر سياسی معاصر وجود داشته و در سند نتيجه
.  اين سند ايجاد ترتيبات به روشنی بيان شده است ٢٠٠۵رھبران در سپتامبر 

  ١١٢ای و سازمان ملل را تشويق کرده است.بينی بين نيروھای منطقهقابل پيش
تواند از طريق سپردن مسئوليت انتقال به مرحلۀ ھمکاری با سازمان ملل می

امنيت ھر منطقه از جھان به سازمان امنيت آن منطقه صورت گيرد.  به عالوه، 
ين خودشان توافق کنند که تھديد ھر عضوی نسبت به کشورھای ھر منطقه بايد ب

صلح، تھديدی نسبت به ھمه محسوب شده و به طور جمعی با آن برخورد شود.  
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اين در عمل به آن معنا خواھد بود که در صورت بروز تھديدی نسبت به صلح، 
ای مسئول نقض صلح، يا يک عمل تجاوزکارانه در آن منطقه، سازمان منطقه

د بود که برای حفظ يا بازگرداندن صلح نيروی نظامی خود را وارد ملزم خواھ
در دارفور سودان، وقتی اّتحاديۀ آفريقا  ٢٠٠۴ميدان کند.  ما قبالً در تابستان 

ُکشی و بازگرداندن تنھا ھيئتی بود که حاضر شد در جھت مقابله با فاجعۀ َنسل
را که چگونه يک سازمان ای از اين صلح قدم به ميدان بگذارد و بکوشد، نمونه

پذيرد و نفرات خود را ای را میای مسئوليت اصلی يک درگيری منطقهمنطقه
ھائی مداخلۀ نظامی بايد اما در چنين موقعيت ١١٣ايم.کند، ديدهوارد ميدان می

از منشور سازمان  ٨تأييد قبلی شورای امنيت را که در حال حاضر تحت فصل 
اشته باشد؛ مگر در موارد نادری که اضطراریملل ضروری است، به ھمراه د

بودن موقعيت مستلزم اقدام فوری باشد و زمانی برای درخواست تأييد قبلی 
وجود نداشته باشد.  در اين موارد بايد به محض اين که عمل قھری آغاز شد، 
اين تأييد درخواست شود.  ميزگرد عالی سازمان ملل از اين رويکرد پشتيبانی 

   ١١۴کرده است.
در حالی که کشورھای جھان در حال وضع قوانين برای يک نظام جديد 

ای استوار شده باشد، ای از ترتيبات امنيت منطقهامنيت جمعی که بر اساس شبکه
آور روند فعلی که در آن ھستند، الزم است رھبران ما در بارۀ تبعات زيان

ليات قھری را مجاز میای بدون تأييد قبلی شورای امنيت عمھای منطقهسازمان
شمارند، به تفکّری جدی، طوالنی و صادقانه بپردازند.  برای به حّد اقّل رساندن 

ای می ھائی را که در آن نيروھای منطقهموارد اين امر، رھبران ما بايد موقعيت
توانند بدون اجازۀ قبلی شورای امنيت مداخله کنند، به وضوح شرح دھند و بر 

ای به گرفتن تأييد ساختن ترتيبات امنيت منطقهايند.  اھّمّيت ملزمسر آنھا توافق نم
گر به پژوھش 82ای توّسط آدموال عباسشورای امنيت قبل از عمليات منطقه

سران کشورھا بايد تشخيص  ١١۵طور مفّصل مورد بحث قرار گرفته است.
ابله با بودن معيارھای مقبدھند که اجازۀ قبلی شورای امنيت برای تضمين يکسان

کنندۀ صلح و ھمچنين برای تضمين رفتار انسانی نيروھای منطقهھای نقضملّت
ای الزم است.  ھر دو از شروط عدالت و انصاف ھستند.  اجازۀ شورای امنيت 

ای به طور غيرقانونی در امور ھمچنين اين نگرانی را که يک گروه منطقه
گر عمل نمايد، از اشغال داخلی يک کشور مداخله کند يا به صورت يک نيروی

وقتی اّتحاديۀ آفريقا  ٢٠٠۵ھائی وجود دارد که در بھار برد.  گزارشبين می
نفر به  ٢٢٠٠تصميم گرفت تعداد سربازان نيروی ذخيرۀ خود در دارفور را از 

                                                 
82 Ademola Abass 
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از آن زمان  ١١۶نفر افزايش دھد سودان چنين اّتھاماتی را مطرح کرد. ٧٧٠٠
ربازان اّتحاديۀ آفريقا را در دارفور پذيرفته است، به بعد دولت سودان حضور س

کردن قاطعانه با برنامۀ شورای امنيت برای جايگزين ٢٠٠۶ھرچند در آگست 
اين نيروھا مخالفت کرد.  برنامۀ سازمان ملل اين بود که اين نيروھا را که به 

کن شهاند خشونت را در دارفور ريشّدت باکمبود بودجه مواجه ھستند و نتوانسته
بنا  ١١٧نفرۀ سازمان ملل جايگزين سازد. ٢٢٠٠٠کنند با يک نيروی قدرتمند 

ھا، رئيس جمھور سودان، آقای ُعَمر الَبشير گفته است که نقشۀ به گزارش رسانه
ای  توطئه«کردن نيروھای اّتحاديۀ آفريقا با نيروھای سازمان ملل جايگزين

نطقه و حرکتی است که به ھای ماست که ھدفش تضعيف دولت» صھيونيستی
 ١١٨دشمنان سودان اجازه خواھد داد آن را تجزيه و منابعش را غارت کنند.

سازمان ملل –متعاقباً، سودان با سازش و پذيرش نيروی ترکيبی اّتحاديۀ آفريقا
نامۀ شورای نويس قطعبا بخشی از پيش ٢٠٠٧جوالی  ٢٢موافقت کرد.  اما تا 

–نفرۀ اّتحاديۀ آفريقا ٢۶٠٠٠روھای پاسدار صلح امنيت سازمان ملل که به ني
داد، سازمان ملل حّق استفاده از نيروی نظامی را در مأموريت دارفور می

مخالفت کرده و اّدعا کرده بود که چنين مأموريتی به معنای نقض حاکميت 
  ١١٩سودان خواھد بود.

ھائی را تای بايد موقعيالمللی برای عمل از طريق نيروھای منطقهطرح بين
ای برای حفظ يا ھای يک سازمان منطقهبينی کند که در آنھا کوششپيش

ای بازگرداندن صلح کافی نيست.  وقتی شورای امنيت به يک سازمان منطقه
دھد که برای مقابله با يک موقعيت خاّص وارد عمل شود، بايد يک اجازه می

وقعيت بپردازد و در چھارچوب زمانی را تعيين کند تا در آن به بازبينی م
ای اقدام کند.  اگر يک سازمان صورت لزوم برای کمک به سازمان منطقه

ای و نيروی نظامی آن اقدامی نکردند يا با وجود تالش زياد نتوانستند در منطقه
شده صلح را حفظ يا آن را برگردانند، شورای امنيت چھارچوب زمانی مشّخص

ای نزديک به کمک آنھا بشتابد.  ھای منطقهبايد با درخواست کمک از ساير نيرو
با ايجاد نظامی که در آن شورای امنيت ھمواره اولين ايستگاھی است که بايد از 

توانيم تضمين کنيم که شورای امنيت قبل اجازۀ عمليات نظامی را داده باشد، می
 المللی را بر عھده خواھد داشت.  در عينھمچنان مسئوليت نھائی حفظ صلح بين

ای استوار شود ھای منطقهھای سازمانتواند بر اساس توانائیحال، اين نظام می
اند اھّمّيت ھائی که امنيت جمعی را تھديد کردهکه نقش آنھا در مقابله با موقعيت

ای و شورای امنيت ھای منطقهروزافزونی داشته است.  اين واقعيت که سازمان
کننده ھای شرکتای از سوی دولتکنندهگرم مکّمل يک ديگر ھستند به نحو دل
ای به رسميت شناخته شد.  اين ھای منطقهدر نشست شورای امنيت با سازمان
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ھای تقويت امنيت جمعی تشکيل شده به منظور بررسی راه ٢٠٠٣نشست در 
  ١٢٠بود.

 ای به واحدھای يکپارچۀ يکتبديل نيروھای منطقه
 المللیارتش دائمی بين 

ای از نظر ھای منطقهھمين طورکه اين شبکه از سازماندر درازمدَّت 
کنند و کارکردن  نرم و روان را قدرت، تعداد، منابع، اعتماد و کارآئی رشد می

تر نمايند، سرانجام  برای تشکيل سنگ بناھای يک نظام امنيتی ُمنَسِجمآغاز می
شوند.  آن یچندجانبه که تحت ھدايت و رھبری  شورای امنيت کار کند، آماده م

ھائی بيش از حفظ و اجرای صلح در ش مسئوليتتوانند شروع به پذيرگاه می
توانند از صورت نيروھائی که در درجۀ اول نسبت مناطق خود نمايند.  آنھا می

ای وفادار ھستند، بيرون آيند و به واحدھای يکپارچۀ يک ھای منطقهبه سازمان
ً تحت فرمان شورای امنيت قرار دارند المللی که فقط و مستارتش دائمی بين قيما

ھای ملّی منطقه مستقّل ھستند، درآيند.  اين امر مستلزم و کامالً از حکومت
ای، از جمله جلسات ھای منطقهتر بين شورای امنيت و سازمانارتباط منّظم

ای است.  ھمچنين مستلزم تمرينھای منطقهمنّظم بين شورا و رھبران سازمان
ھای نظامی، يماتی مشترک، يک نظام يکپارچۀ ارتباطی برای برنامهھای تعل

تجھيزات ھماھنگ و يک زبان مشترک است.  از آنجا که استقرار نيروھا در 
مناطقی که بيش از ھمه احتمال دارد مورد نياز واقع شوند، ھم مزايای عملياتی 

شد تا نفرات و ککردن زمانی که طول میدارد و ھم مالی (برای مثال، با کوتاه
المللی دائمی را تسليحات وارد ميدان شوند)، منطقی است که ساختار ارتش بين

طوری شکل دھيم که سربازھا در مناطق مستقّر شوند و ھر مجموعه از 
سربازان در درجۀ اول به انجام  عمليات نظامی در ھمان منطقه اختصاص داده 

  شوند.

 تسليحات و ھای عدم گسترش و کنترل تقويت برنامه
  بخشيدن به کاھش تسليحات شتاب

کنيم که در آن انواع و اقسام اسلحه و تسليحات ما در دنيائی زندگی می
ايم راضی ھای متعارفی که ذخيره کردهفراوان است.  تازه به مقادير عظيم سالح
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ھای ھستهتوانند به بار آورند، سالحنيستيم و با وجود خسارات عظيمی که می
شوند) را ھای کشتار جمعی خوانده میميائی و زيستی (که مجموعاً سالحای، شي

رسد که مايليم حّد اکثر ايم.  به نظر مینيز به زّرادخانۀ در حال رشد خود افزوده
گر تضمين نمائيم.  و، به نظر میرنج و نابودی را در يک سطح وسيع و ويران

رحمانه يا پيچيده است، باز ع، بیھای ما متنوّ آوریرسد که ھر چقدر ھم که فنّ 
تر ھای بازھم پيشرفتهھم راضی نيستيم، چرا که به جستجوی خود برای سالح

دھيم.  اين جستجوی بيمارگونه ما را به وضعيت کنونی کشتارجمعی ادامه می
خود کشانده که در آن يکی از بزرگترين خطراتی که در مقابل جھان قرار دارد 

ئی است.  ميزگرد عالی سازمان ملل در بارۀ تھديدھا، ھاگسترش چنين سالح
ھای ھستهکردن گسترش سالحگيری کرد که متوّقفھا و تغيير چنين نتيجهچالش

با اين  نظامی  ١٢١ای به خصوص بايد در اولويت اضطراری جھان باقی بماند.
 ١٢٢توانيم اين کار را انجام بدھيم؟که زير فشار خم شده است، چطور می

گيرند يا به ورھا تعّھدات خود را نسبت به معاھدات عدم گسترش نديده میکش
ھای تروريسم شوند.  خطرات جديدی نظير شبکهکلّی از اين معاھدات خارج می

انداز امنيتی جھان را تغيير ھای نظامی چشمآوریالمللی و انتشار آسان فنّ بين
کردن آن با يک نظام جايگزينبرای تقويت و ترميم نظام فعلی يا  ١٢٣داده است.

  جديد، اقدام فوری الزم است.
زمان در دو جبھه ضروری است.  بايد جلوی ايجاد، توليد و انتقال اقدام ھم

آوری و تسليحات، به خصوص تسليحات کشتار جمعی، را بگيريم.  به بيشتر فنّ 
و سالحعبارت ديگر بايد جلوی گسترش تسليحات را بگيريم.  دوم، بايد نيروھا 

ھای موجود را به سطح قابل کنترل و شديداً ضروری کاھش دھيم.  آشکار است 
که ھم خلع سالح الزم است  و ھم عدم گسترش تسليحات.  بايد در ھر دو زمينه 

زمان پيش برويم و ھمان طور که دبير کّل سازمان ملل گفته است به طور ھم
ی رسيدن به اين اھداف، الزم برا ١٢۴نبايد يکی را در گرو ديگری قرار دھيم.

کنند که است که صريح و مبتکر باشيم.  رھبران فکری در اين زمينه تصديق می
نياز » به نظرات جديد، ھم از نظر جوھری و ھم از نظر عملياتی«ما 

» يک چھارچوب جديد برای کنترل تسليحات«آنھا خواھان   ١٢۵داريم.
را » تفکّر خارج از چھارچوب«يم و اگر قرار باشد جان به در ببر ١٢۶ھستند

  ١٢٧دانند.الزم می
يک نظام موفّق کنترل تسليحات بايد به اين موضوعات بپردازد.  اول 

آوری که مورد توافق عمومی باشد، بايد مقّررات روشن و از نظر قانونی الزام
تواند تواند و چه نمیتشريح کند که ھر کشور يا ھر عامل غيرحکومتی چه می

دوم، يک نظام مؤّثر برای نظارت بر اطاعت کشورھا بايد وجود داشته  بکند. 
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باشد که به سرعت موارد نقض اين مقّررات عمومی را کشف کند.  سوم، بايد 
شوند، يک روال قھری داشته باشيم تا در مواردی که اين مقررات نقض می
المللی يناطاعت از آنھا را تضمين کند.  برقرار شدن چنين نظامی به جامعۀ ب

دھد که با مشاھدۀ اولين نشانۀ بروز مشکل دست به اقدام مؤّثر بزند.  اجازه می
  ھر کدام از اين سه عنصر به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

  وضع مقّررات روشن

ھای رسيدن به صلح گروه مرکزی رھبرانی که برای مشورت در بارۀ راه
کميسيونی را تشکيل دھند که وظيفۀ اصلی آن مشورت و آيند بايد ِگرد ھم می

پيشنھاد مقّرراتی برای جلوگيری از گسترش بيشتر و کاھش نيروھا و تسليحات 
ھای نظام کنونی معاھدات و فعلی باشد.  اين کميسيون بايد خود را با ضعف

المللی قرار دارد، ھمچنين ترکيب خطراتی که در اين قرن در مقابل جامعۀ بين
آشنا سازد.  سپس  پيشنھادھای اين کميسيون بايد در ميان رھبران دنيا مورد 
مشورت قرار گيرد تا روی تصميمات نھائی برای اقدام توافق کنند.  اين 

المللی که از سوی ھمۀ کشورھای جھان به تصويب تصميمات بايد در معاھدۀ بين
  رسد، گنجانده شود.می

ريح اين واقعيت اساسی از جانب نقطۀ آغاز اين کار بايد تشخيص ص
رھبران ما باشد که در زمينۀ کنترل تسليحات، به خصوص وقتی جامعۀ بين

ھای کشتار جمعی يا برای انتقال المللی يک برنامۀ غيرقانونی برای توليد سالح
کند، دو عامل کليد حل بحران به ھای مربوطه را کشف میآوریغيرقانونی فنّ 

المللی بايد بر اساس اصول محوری اقدام کند و ، جامعۀ بينروند.  اّولشمار می
تر از راه حلی که نظرانه.  دوم، مھمّ مّدت و تنگطلبی و نه منافع کوتاهنه فرصت

ھا، چه استفاده از نيروی نظامی، چه ھر راه حل شود، چه تحريمعمالً اّتخاذ می
کردن در وحدت کامل ملصدا بودن و عالمللی در يکديگری، توانائی جامعۀ بين

است.  نمايش وحدت در نھايت نيرومندتر و مؤّثرتر از ھر راه حل خاّصی 
است.  وقتی کميسيون اين اصول اساسی را تأييد کرد و از صميم قلب پذيرفت، 

  آيد بررسی کند.می تواند پيشنھادھائی را که به دنبال می
گسترش بيشتر و  اّول، ھمۀ مقّررات و معاھدات مربوط به جلوگيری از

ھا به کار گرفته شود.  ای در مورد ھمۀ ملّتنامهکاھش نيروھا بايد به طور نظام
ھا در آن ديگر استطاعت داشتن يک نظام کنترل تسليحات که مشارکت دولت

کند که ھا را دعوت میداشتن چنين نظامی دولت ١٢٨داوطلبانه باشد، را نداريم.
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د خود را، آن ھم به بھای امنيت درازمّدت کّل مّدت و محدوفقط منافع کوتاه
ای که ھدفش جامعۀ جھانی، در نظر بگيرند.  برای مثال ُمضِحک است معاھده

ھای ای است (معاھدۀ منع گسترش سالحھای ھستهجلوگيری از گسترش سالح
نيز مشھور است) شرکت کشورھائی نظير پاکستان، ھند،   NPTای که بهھسته

ای دارند، انتخابی کرده است.  اين ھای ھستهه معلوم است سالحو اسرائيل را ک
المللی انرژی اتمی برای نظارت بر امر در مورد تدابير حفاظتی که آژانس بين

اطاعت از معاھدۀ منع گسترش ايجاد کرده است، نيز مصداق دارد.  تدابير 
عضو از معنی ندارد که سی  ١٢٩حفاظتی مربوط به نظارت بايد اجباری باشد.

موضوع ھيچ يک از تدابير حفاظتی مربوط به نظارت نباشند.  NPT اعضای 
کنار » حاکميت ملّی«به عالوه چنين تدابيری نبايد ھمانند وضع کنونی به بھانۀ 

گذاشته شوند.  به طور خالصه اگر قرار باشد کشورھا به پاداش نھائی، که 
ه کنترل تسليحات را حوزهامنيت برای ھمه است برسند، زمان آن فرا رسيده ک

 ای بدانند که در آن بايد حاضر به گذشتن از بخشی از حاکميت ملّی خود باشند.
المللی بايد شامل قانونی باشد که ھر گونه حّق انصراف از دوم، ميثاق بين

معاھداتی که قوانين حاکم بر عدم گسترش و کاھش تسلحيات را دربر دارند، 
تيجۀ منطقی قانون اول است که اطاعت از چنين ملغٰی سازد.  اين قانون ن

کند، و نه اختياری.  به دست آوردن اّتفاق نظر مقرراتی را اجباری اعالم می
عمومی در بارۀ چنين قانونی ما را از وضعيت نامعقول کنونی که اکنون خود را 

آورد، وضعيتی که در آن برای مثال خود عھدنامۀ عدم بينيم، درمیدر آن می
روزه به دھد فقط با يک اّطالع قبلی سیرش به امضاءکنندگان اجازه میگست

ساير اعضاء و شورای امنيت و به دالئلی که آشکارا در خدمت خودشان است، 
از جمله تھديد نسبت به مصالح عالی خود و بدون تحّمل ھيچ گونه پيامدی 

د تا در دھانصراف بدھند.  چنين مقّررات انصرافی به يک کشور اجازه می
کند،  ای نظير معاھدۀ عدم گسترش تا زمانی که به اھداف آن کمک میمعاھده

آوری غيرنظامی ھستهشرکت جويد، از حّد اکثر مزايای آن نظير دستيابی به فنّ 
ھای دادن به توان توليد سالحمند شود، در حالی که مخفيانه در حال شکلای بھره
ه اين نتيجه رسيد که به حّد کافی فھميده است باشد و بعد وقتی بای خود میھسته

که چگونه از اين دانش استفادۀ نظامی بکند، از معاھده انصراف بدھد.  يک 
کشور، يعنی کرۀ شمالی، قبالً از معاھدۀ عدم گسترش انصراف داده است، و 
يک کشور ديگر، يعنی  ايران، ھم  تھديد کرده که ھمين کار را خواھد 

گران نظير مايکل ِا. لوی و مايکل ای. اوھانولون پژوھش برخی از ١٣٠کرد.
اند که برای انصراف عواقبی در نظر گرفته شود.  برای مثال، توصيه کرده

دھد، از طريق تھديد به عمليات نظامی برای منھدم کشوری که انصراف می
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آوری کردن اين اموال يا برکنار کردن دولت مربوطه، ملزم شود تجھيزات و فن
ای را که به وسيلۀ مشارکت در معاھدۀ عدم گسترش به دست آورده است ستهھ

دھد برای اند کشوری که انصراف میديگران پيشنھاد کرده ١٣١برگرداند.
اکونوميست   ١٣٢موارد نقض معاھده قبل از انصراف، مسئول شناخته شود.
و بخواھيم تر کنيم توصيه کرده که زمان اّطالع قبلی برای انصراف را طوالنی

  ١٣٣آميز بدست آمده، پياده شود.تمام تجھيزاتی که با تظاھر به استفادۀ صلح
ترين اقدام اين است که حّق ھرچند اين پيشنھادھا ھمه متفکّرانه ھستند، اّما منطقی

انصراف در حوزۀ معاھدات مربوط به کنترل تسليحات را به کلّی کنار بگذاريم.  
ً ھست ديد، يعنی تتالش برای انصراف را می وان به صورت چيزی که واقعا

المللی که به شورای امنيت اختيار میيک تھديد بالقوۀ جدی نسبت به صلح بين
شدۀ خود دست به اقدام بزند، و از جمله اصالحنامۀ پيشنھادی تازهدھد تحت نظام

  از نيروی نظامی استفاده کند. 
، نقطۀ آغاز برای کميسيون ایھای غيرھستهسوم در رابطه با کاھش سالح

بايد اصلی باشد که در آثار بھائی آمده است، يعنی اين اصل که ھر کشور مجاز 
ای که برای دفاع از خود و حفظ صلح و نظم در درون باشد فقط به اندازه

ھا قبالً مرزھايش نياز دارد، نيرو و تسليحات داشته باشد.  رھبران جھان و ملّت
اند.  عھدنامۀ مجمع اّتفاق داری توافق کردهنين خويشتنيک بار روی ِاعمال چ

به اجراء گذاشته شد، تشخيص داد  ١٩٢٠تھيه و از سال  ١٩١٩ملل که در سال 
حفظ صلح مستلزم کاھش تسليحات ملّی به حّد اقلّی است که با سالمت ملّی «که 

عالوه بر اين سطحی که برای ھر کشور مشّخص شده،  ١٣۴»سازگار است...
بايد به ھيچ کشوری اجازه داد تسليحات اضافه توليد يا به نحو ديگری کسب ن

کند.  ھر گونه توليد نيروی اضافه منجر به تحريک سوء ظّن و عدم اعتماد 
دھد و به ناگزير باعث میالمللی را افزايش میشود، تنش بينساير کشورھا می

به دست آورند.  در شود که ساير کشورھا ھم به نوبۀ خود تسليحات بيشتری 
اند که يکی از دالئل نظران در اين زمينه خاطرنشان ساختهواقع خيلی از صاحب

ای ھای ھستهخواھند خود را مسلّح به سالحاصلی که بسياری از کشورھا می
ای کنند آن است که به خود تسلّی بدھند که در مقابل قدرت و نيروھای غيرھسته

مّتکی به خود ھستند.  به اين ترتيب است که  عظيم ساير کشورھا در امان و
گردد.  اين کميسيون برای گر مسابقۀ تسليحاتی آغاز میانتھاء و ويرانچرخۀ بی

اند، بايد با دقّت جغرافيا، تاريخ، اجرای اصلی که حضرت بھاءّهللاٰ اعالم فرموده
شناسی و نيازھای ھر کشور را در نظر بگيرد و ميزان تسليحات جمعيت

ای که معتقد است آن کشور برای دفاع از خود و حفظ صلح و نظم در يرھستهغ
درون مرزھايش به آن نياز دارد، پيشنھاد کند.  کميسيون بايد در انجام مطالعه و 
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آورد و ھم از بررسی خود ھم از اّطالعاتی که خود آن کشور فراھم می
اّتفاق ملل ھم به ھمين اّطالعات کارشناسان مربوطه استفاده کند.  ميثاق مجمع 

موقعيت جغرافيائی و شرائط ھر کشور را «نحو از شورای مجمع خواست که 
ای برای اين کاھش [به حساب آورد] تا مورد بررسی و اقدام [در] طرح برنامه

متأسفانه در آن موقع جھان ھنوز برای اجرای اين »  چندين کشور قرار گيرد.
ھای خود را در ھمين که کميسيون توصيه  نظريۀ دورانديشانه آمادگی نداشت.

بارۀ سطح تسليحاتی که ھر کشور برای دفاع و نظم داخلی به آن احتياج دارد، 
مطرح نمود، گروه مرکزی رھبران بايد آنھا را بررسی کنند و به تصميم نھائی 

المللی مورد تصويب ھمۀ آوری از قانون بينبرسند تا به عنوان مادۀ الزام
  عۀ جھانی قرار گيرد.اعضای جام

تواند داشته باشد، قاطعانه از ھمين که ميزان تسليحاتی که ھر کشور می
سوی قانون تعيين شد، قدم بعدی تعيين تسليحاتی است که ھر کشور از قبل دارد.  

ای شامل نظام فعلی که مبنی بر درخواست اعالم ساالنۀ تسليحات غيرھسته
سوی کشورھاست تا در دفتر ثبت تسليحات تسليحاتی که خريد و فروش شده از 

متعارفی سازمان ملل گنجانده شود، برای رسيدن به اين منظور مناسب نيست، 
کميسيون  ١٣۵موقع و ناصحيح ھستند.ھا معموالً ناقص، بیزيرا که اين اعالم

بايد برای مطالعۀ دقيق  اختيارات وسيعی داشته باشد تا بتواند از ھر پايگاھی در 
ری که بخواھد بازديد کند و دانشمندان و کارکنان نظامی را مورد ھر کشو

پرسش قرار دھد.  ھمين که به اين روش ميزان تسليحاتی که ھر کشور در 
تملّک دارد به درستی تعيين شد، اين کميسيون بايد برای نابودسازی ھر نوع 

را به  ھائیای که بيش از مقدار مجاز است ظرف يک مّدت معّين برنامهذخيره
شورای امنيت پيشنھاد کند.  اين نابودسازی بايد تحت نظارت و بررسی آژانس 

  اّطالعات و بازرسی که در باال پيشنھاد شد، باشد. 
چھارم، وقتی کشورھا خود را به عدم گسترش و کاھش تسليحات غيرھسته

ھای کشتار جمعی وجود ای متعّھد ساختند، ديگر دليلی برای نگھداری سالح
ھای کشتار جمعی نابود شود.  رد و کميسيون بايد پيشنھاد کند که ھمۀ سالحندا

برای اين منظور، اول بايد به طور عمومی و اجباری گسترش و توليد ھمۀ 
پذيری نظير اورانيوم به ھای کشتار جمعی و ھمچنين توليد مواد شکافسالح

يق درآيد.  ھمۀ شدۀ در حّد تسليحات و پلوتونيوم جدا شده به تعلشّدت غنی
کشورھا بدون استثناء بايد از اين قانون تبعيت کنند.  نيروھای نظامی و سالح

ھای ای بدون نياز به نابودسازی بولھوسانۀ حيات توّسط سالحھای غيرھسته
کشتار جمعی نيز قادر ھستند به اندازۀ کافی خسارت ايجاد کنند.  به عالوه، 
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المللی را در طرناک است، زيرا جامعۀ بينھا به خودی خود خداشتن اين سالح
  دھد.ھا قرار میمعرض خطر استفادۀ تصادفی از اين سالح

کافی نيست که رھبران ما، مانند آنچه در مورد اعالميۀ ھزاره کردند، تنھا 
ھای کشتار جمعی حمايت در کالم از پيشنھادھای مربوط به نابودسازی سالح

ھای کشتار آنھا بايد کامالً گسترش و توليد سالح  آنھا بايد عمل کنند. ١٣۶ کنند.
جمعی را متوقّف سازند.  اولين گام اين خواھد بود که ھم معاھدۀ ممنوعيت جامع 

پذير را عمومی و اجباری ای و ھم معاھدۀ قطع توليد مواد شکافآزمايشات ھسته
ھمان طور آميزتر خواھد بود اگر، ھای آنھا در اين جھت موّفقيتسازند.  تالش

ای از نيروھای المللی يا شبکهکه در بخش قبل بحث شد، يک نيروی نظامی بين
ای را نيز ايجاد کنند.  ايجاد يک نظام جديد و مؤّثر امنيت جمعی که در آن منطقه

ھمۀ کشورھا متعّھد شوند که از يک ديگر دفاع کنند و در آن نيروھای نظامی 
ای باشند، اين المللی يا منطقهکنترل بينکاران تحت الزم برای مجازات خالف

پوشی کنند افزايش ھای کشتار جمعی خود چشماحتمال را که کشورھا از سالح
  دھد.می

المللی و تعّھد کامل به اصل امنيت پس از ايجاد يک نيروی نظامی بين
ھای بندی محکم برای نابودسازی سالحجمعی، رھبران ما بايد يک برنامۀ زمان

جمعی موجود تھيه کنند تا در سراسر دنيا به طور موازی پيش برود.  کشتار 
ھائی صندوقی برای کمک به شايد الزم باشد که برای از بين بردن چنين سالح

کشورھائی نظير روسيه و کرۀ شمالی که امکانات مالی اين کار را ندارند، 
للی اّطالعات المتأسيس شود.  اين جريان بايد تحت نظارت و بررسی آژانس بين

  و بازرسی قرار گيرد.
ای، شيميائی و زيستی و مواد مربوطه در در حالی که ذخائر تسليحات ھسته

ای امنی در سراسر ھای ذخيرهبرند، بايد در پايگاهانتظار نابودسازی به سر می
دنيا نگھداری شوند تا در مقابل دزدی و انتقال احتمالی به کشورھای متمّرد يا 

ردولتی خطرناک محافظت شوند.  برای مثال، طبق گزارش ميزگرد فعاالن غي
شده در کيلوگرم اورانيوم شديداً غنی ١٣٠٠عالی سازمان ملل، در حال حاضر 

باشد.  اما اگر مقداری که در پايگاهکشور موجود می ٢٧ھای تحقيقاتی نيروگاه
کلّی اورانيوم  ای سراسر دنيا انبار شده را ھم به حساب آوريم، حجمھای ذخيره

ھای ذخيره بسياری از پايگاه ١٣٧شده بسيار بيش از اينھاست.به شّدت غنی
پذير ھستند.  در واقع طبق اين امنيت کافی ندارند و نسبت به دزدی آسيب

ً تأييد شده که مواد ھسته ای بار از تسھيالت ذخيره ٢٠ای حدود گزارش، علنا
ای ست مورد مستند از قاچاق مواد ھستهاند.  به عالوه، بيش از دويخارج شده

شده در جھت قاچاق چنين موادی کوشش ثبت ۶۵٠در دھۀ گذشته و بيش از 
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در  ١٩٧٩ھای مھّمی برداشته شده است.  معاھدۀ اخيراً گام ١٣٨وجود دارد.
ای تغيير داده شده تا کشورھا را ملزم کند مورد حفاظت فيزيکی از مواد ھسته

ای دزديده يا ای را افزايش دھند و برای رديابی مواد ھستهستهھای ھامنيت پايگاه
بسياری از کشورھا  ٢٠٠۵قاچاق شده ھمکاری بيشتری داشته باشند.  در سال 

ای پيوستند، و شورای امنيت قطعالمللی سرکوب تروريسم ھستهبه عھدنامۀ بين
را ملزم به ھا را به تصويب رساند، که ھر دوی اينھا دولت ١۵۴٠نامۀ شمارۀ 

کنند که به طور غيرُمجاز تجھيزات اتمی و مواد راديواکتيو مجازات کسانی می
دکتر البرادعی خواستار  ٢٠٠۵را در اختيار دارند.  به ھر حال در ماه دسامبر 
ای موجود و جلوگيری از دنبالتوّجه به ضرورت حفاظت بيشتر از مواد ھسته

  ای افراطی شد.ھای از سوی گروهکردن تروريسم ھسته
ھا را تشويق کند در بارۀ اين اصل پنجم اين کميسيون بايد رھبران ھمۀ ملّت

ً حّق ندارد سالح توليد کند يا آن را  به اّتفاق نظر برسند که ھيچ کشوری ذاتا
بفروشد، حاال ھر چقدر ھم که اين کار ُپرَمنفَِعت باشد.  ھر کشوری بايد مسئول 

ھا و افرادی باشد فروش تسليحات از سوی شرکتکنترل و نظارت بر توليد و 
شود که تجارت کنند.  چنين تخمين زده میکه در حوزۀ قضائی آن عمل می

و يکی از  ١٣٩ميليارد دالر ۴٠ھای کوچک حدوداً ساالنه فقط در زمينۀ سالح
ثباتی در کشورھای در حال توسعه در سراسر جھان بوده است.  علل اصلی بی
ايد فوراً توليد ھمۀ تسليحات را تحت نظارت ابتدائی و کنترل رھبران جھان ب

تواند در ابتداء در يک سطح نھائی يک آژانس َفراملّّيتی قرار دھند.  اين کار می
پوشی از کنترل مطلق در ای انجام شود تا کشورھا تا حّدی در زمينۀ چشممنطقه

ھائی که ين کند سالحتواند تضماين حوزه آرامش پيدا کنند.  چنين آژانسی می
شود تنھا به مقداری است که، ھمان طور که مورد توافق جامعۀ بينتوليد می

المللی است، برای تأمين نيازھای قانونی کشورھا، يعنی دفاع از خود و حفظ 
کند که به مقاصد درست حمل مینظم داخلی، الزم است.  ھمچنين تضمين می

فعاالن غيردولتی خشن ھدايت و يا منحرف  ھای افراطی ياشوند و به سوی گروه
 گردند. نمی

ششم، کميسيون بايد با اين مشکل دست و پنجه نرم کند و  پيشنھاد دھد که 
ای برای تأمين نيازھای رو به رشد آميز ھستهآوری صلحتنش بين نياز به فنّ 

ای چگونه بايد ھای ھستهانرژی جھان و ضرورت کنترل گسترش مواد و سالح
المللی انرژی اتمی در به خصوص که گزارش اخير آژانس بين ١۴٠شود، حل

ھای مورد کاھش ذخاير نفت و گاز مورد نياز برای رشد اقتصادی جھان در سال
ای از کشورھا را در يک سوی قضيه تعداد فزاينده ١۴١دھد.آينده ھشدار می

ای رو میھستهداريم که برای تأمين نيازھای انرژی رو به رشد خود به انرژی 
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 ٢٠٠۵کشور در مارچ  ۴٧کنند.  در واقع نشستی که از وزرا و مقامات انرژی 
در پاريس تشکيل شد، به اين نتيجه رسيد که کشورھا برای تأمين نيازھای رو به 
اوج خود، و در عين حال برطرف کردن خطر فاجعۀ زيست محيطی بازھم 

ھمين طور که کشورھائی   ١۴٢ای خواھند بود.بيشتر به دنبال  انرژی ھسته
ھای فسيلی به نظير ھند و چين به رشد خود ادامه می دھند، احتماالً سوخت

حتی اگر ممکن  ١۴٣توانند نيازھای آنھا را به انرژی تأمين کنند.تنھائی نمی
ھای فسيلی مطلوب نيست، زيرا گازھائی که از سوخت باشد، اّتکاء به سوخت

ود تأثير منفی عظيمی روی محيط زيست ما دارد، شاين مواد فسيلی منتشر می
خانهای از اين نظر تميزتر است که کمتر گازھای ُگلدر حالی که انرژی ھسته

دھند، توليد میکه آب و ھوا را تغيير می (greenhouse gases)ای 
  ١۴۴کند.

ارزيابی گروه پاريس از ھمين اآلن صحت خود را اثبات کرده است.  
ھائی ھائی برای ساختن نيروگاهبه طور فعال در جستجوی راه کشورھای مختلف
ھای جديدی برای توليد ای ھستند.  آنھا ھمچنين در مورد راهبرای انرژی ھسته

اند.  به اين منظور کنسرسيومی متشکّل از ای دست به آزمايش زدهانرژی ھسته
حاديۀ اروپا در ھمکار: اياالت مّتحده، روسيه، چين، ژاپن، کرۀ جنوبی و اتّ  ۶

ای آزمايشی حرارتی تشکيل شد.  اين کنسرسيوم يک نيروگاه ھسته ٢٠٠۵جون 
ميليارد ١٠که بين المللی است در فرانسه خواھد ساخت.  ظاھراً اين پروژۀ 

دالری از نظر بسياری از دانشمندان برای حل مشکل نيازھای انرژی آيندۀ 
ای تمايل کشورھا به تأمين انرژی از ھساير نشانه ١۴۵جھان اھّمّيت حياتی دارد.

ای فراوان است.  روسيه يک برنامۀ بلندپروازانه برای تأمين نيرو منابع ھسته
ای بسازد، به اين ھدف که طراحی کرده است تا ھر سال دو نيروگاه ھسته

به انرژی خواھد  ٢٠٣٠ای يک چھارم از نيازھائی را که در سال انرژی ھسته
گزارش   ١۴۶درصد)، تأمين نمايد. ١٧تا  ١۶رخ جاری داشت (محاسبه از ن

 greenhouse)ای خانهشده است که بريتانيا برای کاھش توليد گازھای ُگل
gases)  درصد در حال افزايش بوده است و  ١/٢با نرخ  ٢٠٠٢که از سال

تواند توليد کند يا استطاعت ھمچنين مقابله با اين نگرانی که بيش از آنچه که می
ھای د کردنش را داشته باشد انرژی مصرف خواھد کرد، ساخت نيروگاهوار
اياالت مّتحده، اين  ٢٠٠۶در مارچ  ١۴٧ای را در دست بررسی دارد.ھسته

گويد، برای تأمين نيازھای فزايندۀ ھند به نيروی برق قول طور که خودش می
 ١۴٨ارد.آوری غيرنظامی در اختيار آن بگذای و ھم فنداد که ھم سوخت ھسته

ای خود اعالن کرده تأمين نيازھايش به ھدفی که ايران برای تسھيالت ھسته
  ١۴٩ادعای آن را دارد. NPTنيروی برق است، حّقی که تحت معاھدۀ 
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ای غيرنظامی اجازۀ ھای ھستهاز سوی ديگر، حتی اين که به نيروگاه
ای به سوی هآوری ھستدھد که مواد و فنّ گسترش دھيم، اين خطر را افزايش می

وجدانی بيفتد که ھيچ ھا يا افراد بیاستفادۀ نظامی منحرف شود يا به دست گروه
عذاب وجدانی نسبت به استفادۀ خصمانه از آن نداشته باشند.  بسياری از افراد 

ای ايران ھا را در مورد برنامۀ توسعۀ ھستهالمللی ھمين نگرانیدر جامعۀ بين
ای غيرنظامی خود آوری ھستهبر اين که حّق دارد فنّ دارند.  ادعای ايران مبنی 

ھای برنامۀ عدم گسترش فعلی است.  ای از يکی از ضعفرا ايجاد کند نمونه
معاھدۀ عدم گسترش را چنين تعبير می ۴ايران و برخی از ساير کشورھا مادۀ 
اما  دھد. ای را میآوری غيرنظامی ھستهکنند که به آنھا اجازۀ دستيابی به فنّ 

دھد حّق برخورداری در واقع وعدۀ آن را به اعضايش می NPTتمام چيزی که 
ای غيرنظامی است، در حالی که در عين حال به شّدت از مزايای نيروی ھسته

 ١۵٠سازد.ھای مربوط به تسليحات را ممنوع میفعاليت
آوریھای تنگنای تأمين نيازھای انرژی بدون گسترش فنّ يکی از راه حل

ای، چه ھای ھستهای در اين است که ھمۀ نيروگاهی بالقوه خطرناک ھستهھا
ای، به مورد استفادۀ نظامی باشند چه غيرنظامی، و ھمۀ توليدات سوخت ھسته

شده و ھائی از چرخۀ سوخت که شامل توليد اورانيوم شديداً غنیخصوص بخش
المللی املّّيتی يا بينشود، تحت اختيار يک آژانس َفرپردازش مجّدد پلوتونيوم می

قرار گيرد.  اين آژانس بايد ھمچنين مسئول تضمين اين باشد که ھمۀ توليدات 
ای برای استفادۀ ای برای استفادۀ نظامی متوّقف شود و سوخت ھستهمواد ھسته

غيرنظامی، ھمان طور که مورد نياز است، عادالنه توزيع گردد.  به نظر می
ای جھان، يعنی بان ھستهمنه مورد حمايت رئيس ديدهرسد که اين پيشنھاد ُپردا

است که خودش پيشنھاد کرده توليد و IAEA) المللی انرژی اتمی (آژانس بين
به  IAEAای تحت کنترل يک مرجع چندملّّيتی قرار گيرد و فروش سوخت ھسته

 ١۵١برای کشورھای دارای امتياز عمل کند.» بانک ذخيرۀ سوخت«عنوان 
ن پيشنھاد نيز مورد حمايت ميزگرد عالی سازمان ملل است که شاخۀ دوم اي

پذير برای کنندۀ مواد شکافبه عنوان تأمين IAEAکند که گزارش آن توصيه می
ھرچند پيشنھاد آقای البرادعی  ١۵٢ای عمل کند.کنندگان غيرنظامی ھستهاستفاده

ائی وجود دارد که ھالمللی قرار نگرفته، اما نشانهھنوز مورد پذيرش جامعۀ بين
کند و ممکن است سرانجام به جھان با احتياط رويکردھای جديدی را امتحان می

اين مسير بيفتد.  برای مثال، روسيه پيشنھاد کرده است که در خاک روسيه برای 
شده را شده توليد و به ايران حمل کند و بعد سوخت مصرفايران اورانيوم غنی

برگرداند، به نحوی که ايران در مديريت و امور  برای پردازش مجّدد به روسيه
  ١۵٣آوری  توليد نداشته باشد.مالی سھم داشته باشد، اما ھيچ سھمی در فنّ 
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  نظارت بر اطاعت از قوانين کنترل تسليحات 

ھمين که رھبران ما در مورد مقّررات عمومی که قانوناً ھمۀ کشورھا ملزم 
به اطاعت از آن ھستند، توافق کردند، بايستی نظامی برای نظارت بر اطاعت 
از اين قوانين ايجاد کنند.  قوانين به تنھائی فائدۀ چندانی ندارند.  اين حقيقت را 

با حيرت تمام دريافت که  ١٩٩٠المللی وقتی کشف کرد که  در دھۀ جامعۀ بين
، يعنی عراق و کرۀ شمالی با وجود تدابير NPTدو کشور از امضاءکنندگان 

که آنھا را امضاء کرده و ملزم به اطاعت از آنھا بودند، صاحب  IAEAحفاظتی 
ای ھستند.  برای ھای ھستهای برای توليد سالحھای غيرقانونی پيشرفتهبرنامه

ً مؤّثر و عملی باشد، الزم است يک نظام اين که نظام امنيت جم عی حقيقتا
ھای اوليۀ المللی اجازه دھد نشانهاّطالعاتی معتبر و مشترک که به جامعۀ بين

نقض معاھده را کشف کند، و به ھمراه آن يک نظام قدرتمند نظارت و بررسی 
برای تضمين اطاعت، وجود داشته باشند.  ھمان طور که دبير کّل سازمان ملل 
خاطرنشان کرده است، آنچه الزم داريم اين است که نظارتی پاَبرجاتر، اجرائی 

تر داشته باشيم تا کشورھا به روال کار مؤّثرتر و به اطاعت واداشتنی محکم
المللی اّطالعات به اين منظور بايد به آژانس بين ١۵۴چندجانبه اعتماد پيدا کنند.

ورھا ھم از قوانين عدم گسترش و بازرسی مسئوليت نظارت بر اطاعت ھمۀ کش
  و ھم از قوانين کاھش تسليحات داده شود.

ای جھان بوده است و بان ھستهالمللی انرژی اتمی که تاکنون ديدهآژانس بين
و ھر آژانسی که ممکن  (OPCW)ھای شيميائی ھمين طور سازمان منع سالح

توان شود را می ھای زيستی ايجادبانی و کنترل سالحاست برای نظارت و ديده
بانی اين آژانس بايد دارای به بخشی از اين آژانس تبديل ساخت.  جناح ديده

ای باشد، تا بتواند قاطعانه، بدون ترديد و اختيارات به خوبی تعريف شده
بالدرنگ و با اطمينان از اختيارات خود عمل کند.  تنھا فکر و ذکر آن بايد 

ھمچنين بايد يک نظام ھشدار قبلی داشته کشف واقعيات در اين زمينه باشد.  
اين کتاب مورد بحث قرار گرفت، در  ٣باشيم که ھمان طور که قبالً در بخش 

المللی ھشدار مورد نقض احتمالی قوانين مربوط به کنترل تسليحات به جامعۀ بين
المللی اّطالعات و بازرسی دھد.  نظام ھشدار قبلی مانند ساير اجزای آژانس بين

ای از دفاتر ھشدار قبلی ملّی عمل کند که در آن دفاتر ملّی، به صورت شبکه بايد
ای اّطالعات و بازرسی را تغذيه مّطلع کنند و آنھا نيز به نوبۀ خود دفاتر منطقه

المللی اّطالعات و بازرسی بدھند.  ھای خود را به آژانس بينگزارش فعاليت
کارآمد، مؤّثر و عادالنۀ موقعيت ھمراه  بانیھشدار قبلی و اّطالعات بايد با ديده
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ھای خطرناک به طور غيرقانونی آوریشود تا مشّخص کند آيا تسليحات و يا فنّ 
  شوند يا خير.جا میتوليد و يا جابه

ھای مختلفش از المللی اّطالعات و بازرسی و شاخهبرای اين که آژانس بين
ھای خود برآيند، نبايد سئوليتو يا ھمتايان آن به درستی از عھدۀ م IAEAجمله 

درگير مالحظات سياسی شوند يا در مقابل فشارھای سياسی تسليم گردند.  چنين 
کنند در کاری اعتبار آنان را تضعيف خواھد کرد و واقعياتی را که گزارش می

ھائی که عمليات دھد.  به خصوص در موقعيتمعرض سئوال و ترديد قرار می
ھّم است که اين آژانس بتواند شواھد محکم، قابل قھری الزم است، خيلی م

که  IAEAزدائی مؤّسساتی نظير بررسی و قابل اّتکائی فراھم کند.  سياست
المللی اش ِپی ُبردن به واقعيات است، اين نظام را در نظر جامعۀ بينوظيفه

  سازد. معتبرتر و در نتيجه مؤّثرتر می
ايد اختيارات وسيعی داشته باشد تا المللی اّطالعات و بازرسی بآژانس بين

ھا و تحقيقات الزامی و ناخوانده بپردازد، بتواند در ھمۀ کشورھا به بازرسی
بدون اين که ملزم باشد از قبل اّطالع دھد.  اين آژانس بايد بتواند به ارادۀ خود 

ر مدَّت انجام دھد.  اين اختياھای تصادفی، بدون خبر، يا با اّطالع کوتاهبازرسی
ھای دادن به برنامهبايد شامل مصاحبه و صحبت با دانشمندانی که در شکل

تسليحاتی ملّی دخيل ھستند، به خصوص تسليحات کشتار جمعی بشود.  تجربه به 
بر سر تدابير  NPTھای اوليه تحت ما آموخته است که اختياراتی که توافق

اند، برای ھم کردهفرا NPTحفاظتی و حتی اختياراتی که عھدنامۀ الحاقی به 
ای کافی نيستند.  در واقع ھای ھستهھای غيرقانونی توليد سالحممانعت از برنامه

کنند که اختيارات ناخواندۀ کميسيون مخصوص کارشناسان اين حوزه ادعا می
ترين الگو بوده است.  ) برای تحقيق تا به حال موّفقUNSCOMسازمان ملل (

ھائی که در ابتدا مايل نيستند از حاکميت ملّی خود در اينجا نيز الزم است  کشور
پوشی از بخشی از اختيارات خود برای تضمين پوشی کنند، بپذيرند که چشمچشم

ھای مربوط به امنيت جھانی الزم است.  برای اين که به غلبه بر نگرانی
ً يک حاکميت ملّی کمک شود، آژانس بين المللی اّطالعات و بازرسی بايد واقعا

ژانس َفراملّّيتی باشد که کارکنانش تنھا به علّت مھارت فّنی خود و بدون ھيچ آ
المللی مالحظۀ سياسی استخدام شده باشند.  بايد دقّت کرد که مانند دادگاه بين

ً از ھر نوع فشار سياسی  تضمين شود که مقامات و کارکنان اين آژانس حقيقتا
 د باشند.آزاد ھستند و مراقبت شود که واقعاً ھم آزا

تواند تصميم بگيرد المللی فراگير اّطالعات و بازرسی میھرچند آژانس بين
ای تکيه کند، کشورھای نگران برای انجام کارش در ھر منطقه به دفاتر منطقه

پوشی کنند ممکن از اين مسئله که مبادا بيش از حّد از حّق حاکميت خود چشم
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اين الگو شامل تشويق منّظم و  تر بپذيرند. است يک الگوی ديگر را راحت
ای خود را ايجاد ھای نظارت و بازرسی منطقهکمک به کشورھاست تا آژانس

ھائی در سراسر ای از چنين آژانسکنند.  اين نظر مبنی بر اين است که شبکه
دنيا ايجاد شود که بتوانند سرانجام ھماھنگ شوند و تحت پوشش آژانس بين

ای از دفاتر و قرار بگيرند.  ھر آژانس منطقه المللی اّطالعات و بازرسی
ای شود.  ھر آژانس منطقهکارکنانی که متعلّق به ھمان منطقه ھستند، تشکيل می

مسئول نظارت بر اطاعت از مقّررات عدم گسترش، و کاھش، تسليحات در 
ای کشورھای ھمان منطقه خواھد بود.  يک نمونۀ موجود از آژانس منطقه

 83(EURATOM)کند اوراتوم رسد به خوبی عمل مینظر میبازرسی که به 
گزارش می IAEAھای خود را به يا جامعۀ انرژی اتمی اروپا است که يافته

ای عبارتند از اوپانال ھای منطقهھای موجود ديگر از آژانسدھد.  نمونه
(OPANAL)84 ای در آمريکای التين و کارائيب يا آژانس منع تسليحات ھسته

آرژانتينی برای حسابرسی و کنترل مواد  –يا آژانس برزيلی  ABACC85و 
اين کتاب به تفصيل مورد بحث قرار  ٣ای.  ھمان طور که قبالً در بخش ھسته

کنند گرانی نظير چن زاک که در حوزۀ کنترل تسليحات کار میگرفت، پژوھش
بيشتر است  ایھای بررسی منطقهاند که احتمال موّفقيت ھيئتچنين استدالل کرده
ھای خود ای يافتهھای مختلف منطقهالمللی.  در نھايت، آژانستا يک ھيئت بين

دھند که به نوبۀ خود اّطالعات را ھماھنگ را به يک آژانس َفراگير گزارش می
کند و موارد عدم اطاعت و نقض را برای عمل قھری به شورای امنيت می

  دھد.گزارش می
ھای ای از آژانساّطالعات و بازرسی يا شبکه المللیھمين که آژانس بين

ھای ناخوانده در زمينۀ کنترل ای ايجاد شدند و اختيار بازرسیبازرسی منطقه
تسليحات به آنھا داده شد، نبايد از بيم اين که يک بازرسی ممکن است مدرکی 
دال بر نقض قوانين به بار نياورد، از استفاده از اختيارات خود ھراس داشته 

اشند.  پس اگر تحقيقی که بدون اّطالع قبلی انجام شده، ھيچ مدرکی دال بر ب
ای نبايد لزوماً انعکاس بدی شود؟  چنين نتيجهنقض قوانين به بار نياورد، چه می

ای داشته باشد، انعکاس بد در صورتی است که المللی يا منطقهبرای آژانس بين

                                                 
83 European Atomic Energy Community 
84 Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the 

Caribbean 
85 The Brazilian-Argentine Agency for Acounting and Control of Nuclear 

Materials 
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دھد که نظام لی که اين امر نشان میاين آژانس کار خودش را انجام ندھد، در حا
  امنيت جمعی ما به طور مؤّثر در حال کار است.

شرط ديگر نظارت مؤّثر، عادالنه، و کارآمد آن است که ھمۀ کشورھا به 
المللی اّطالعات و بازرسی ای و آژانس بينھای منطقهطور کامل با آژانس

قانون کلّی بايد وضع شود ھمکاری و رابطۀ شفافی داشته باشند.  در واقع، يک 
گوئی يا موش و گربه بازی از نوعی که در کاری، دروغکه ھر گونه پنھان

ايم بايد رابطه با بعضی کشورھا نظير عراق، ايران و کرۀ شمالی شاھد آن بوده
  ھای معناداری را به دنبال داشته باشند.مجازات

 اجرای مقّررات مربوط به  عدم گسترش و کاھش تسليحات 

برای اين که ھر نظامی که قرار است ايجاد، توليد و توزيع تسليحات را 
تنظيم و آنھا را کاھش دھد مؤّثر باشد، بايد از سوی  يک نيروی نظامی قدرتمند 
پشتيبانی شود.  تجربه نشان داده است که بدون نيروی جبری مؤّثر، اين امکان 

ده گرفته شوند.  يکی از وجود دارد که قوانين بدون ھيچ گونه مجازاتی نادي
ھای اساسی در نظام کنونی کنترل تسليحات آن است که ھيچ روندی برای ضعف

شوند وجود ندارد. حتی اگر ارادهتضمين اين که معاھدات با استواری اجرا می
ای برای اجرای معاھدات وجود داشته باشد، ابزار مناسبی برای اجرای قوانين 

المللی در کار نيست.  اين امر به خودی می بينوجود ندارد؛ ھيج نيروی نظا
دارد که به اميد رسيدن به کند و کشورھا را بر آن میخود عدم امنيت ايجاد می

کردن تسليحات بپردازند.  در دنيائی که روز به خوداّتکائی و امنيت به ذخيره
 کنندشود، کشورھا ھنوز طوری عمل میروز بيشتر پيوسته و در ھم تنيده می

توانند به تنھائی پيش بروند، ھرچند تجربه بارھا و بارھا نشان داده که گوئی می
المللی به اين معناست که توانند.  فقدان يک نيروی نظامی بيناست که نمی

بزرگترين نگرانی کشوری که ثابت شده اين قوانين را نقض کرده، ارجاع به 
ھاست که ديگر ن شورا مّدتھا و تھديدھای ايشورای امنيت است.  اما ارجاع

گيرد، زيرا تجربه نشان داده که حتی وقتی ارجاع صورت جلوی َکسی را نمی
گيرد، بعيد است که شورای امنيت اقدامی بکند، زيرا يک کشور يا بيشتر می

کند.  به عالوه حتی اگر قرار باشد شورای امنيت اقدامی ازحّق وتو استفاده می
ھای اقتصادی است که کشورھا در دور ِاعمال تحريمبکند، معموالً محدود به 

  المللی در اجرای آن جدی نبوده است.اند و جامعۀ بينزدن آن ِخبِره شده
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وقت آن فرا رسيده است که رھبران ما روی مقّررات استفاده از نيروی 
جبری توافق کنند.  اين قوانين از قبل توافق شده بايد مشّخص کنند که اگر آژانس 

کننده، و قابل اثباتی ارائه داد المللی اّطالعات و بازرسی مدارک روشن، قانعبين
که کشوری تعّھدات خود را نسبت به مقّررات کنترل تسليحات زير پا گذاشته و 

ھائی المللی بايد چه گامای است، جامعۀ بينھای ھستهمثالً در حال ساخت سالح
روی مراحل استفاده از نيروی قھری  را از طريق شورای امنيت بردارد.  اگر

توافق قبلی وجود داشته باشد، ديگر يک کشور يا گروه کوچکی از کشورھا 
ھائی که مجبور نخواھند بود دوباره از اّول بقيۀ دنيا را در مورد ِاعمال مجازات

کند وارد آيد، قانع کنند.  فقدان وضوح در بايد بر کشوری که صلح را تھديد می
وزير امور  86ل استفاده از نيروی قھری باعث شد آقای الوروف،بارۀ مراح

خارجۀ روسيه به ھنگام بحث در بارۀ مشکالت ارجاع ايران به علّت نقض 
المللی انرژی اتمی به شورای امنيت قوانين عدم گسترش از سوی آژانس بين

و ھيچ راھُبردی وجود ندارد که قبالً روی آن بحث و توافق شده باشد «بگويد: 
وی »  مشّخص کند که اگر موضوع به شورای امنيت بکشد، ما چه خواھيم کرد.

اند که از نيروی نظامی استفاده نخواھد شد، اضافه کرد کشورھای اروپائی گفته
  ١۵۵ای کنار گذاشته نخواھد شد.اما اياالت مّتحده گفته است که ھيچ گزينه

بايد بتواند به موقع و  تحت قوانين استفاده از نيروی نظامی، شورای امنيت
ھای مربوط به ھشدار قبلی در مورد ساخت يا انتقال به محض دريافت گزارش

ھای خطرناک کشتار جمعی از آژانس اّطالعات، مداخله آوریتسليحات يا فنّ 
ای تر شود و به مرحلهشود که اوضاع وخيمکند.  عمل به موقع مانع  از اين می

رای مقابله با مشکل خيلی محدود شوند.  اين قوانين ھای موجود ببرسد که گزينه
ً چه شرايطی  بايد به زبانی روشن، بدون ابھام و ساده مشّخص کنند که دقيقا

المللی خواھد شد و اين اقدام باعث اقدام شورای امنيت به نمايندگی از جامعۀ بين
مايکل لوی و گران، دقيقاً چه خواھند بود.  اين شرايط بايد شامل آنچه که پژوھش

اند، نيز بشود، يعنی توليد اورانيوم به شّدت غنیمايکل اوھانلون توصيه کرده
ھای پيشرفتۀ کشتار جمعی، ايجاد تسھيالت برای شده، به دست آوردن سالح

آوریھای کشتار جمعی و فنّ پردازش دوبارۀ پلوتونيوم و عدم حفاظت از سالح
که شورای امنيت ممکن است انجام دھد،  ھای مربوطه.  در مورد دامنۀ اقداماتی

آشکار است که بايد شامل استفاده از نيروی نظامی ھم باشد.  در واقع محدود 
کردن گسترش و کاھش تسليحات آن قدر برای صلح و امنيت دنيای ما حياتی 
ھستند که نقض قوانين مربوط به عدم گسترش و کاھش تسليحات بايد به عنوان 

                                                 
86 Mr Lavrov 
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ح، نقض صلح يا عمل تجاوزکارانه تلقّی شوند و به شورای تھديدی نسبت به صل
ای بخواھد قدم المللی يا  نيروھای منطقهامنيت حّق دھند که از نيروی نظامی بين

به ميدان بگذارند.  اين نمونۀ کاملی از شرايطی است که در آن نيروی نظامی 
گسترش بايد در خدمت عدالت قرار گيرد.  کشورھائی که از مقّررات عدم 

اندازند بايد به سرعت و کنند و ثبات و صلح سياره را به خطر میسرپيچی می
ھای شديد درس عبرتی به طور مؤّثر و شديد تحت فشار قرار گيرند.  واکنش

خواھند مقّررات منع گسترش و خواھد بود برای کشورھائی که در آينده می
  ١۵۶کنترل تسليحات را نقض کنند.

ط به استفاده از نيروی قھری بر اساس قوانين روشن وقتی تصميمات مربو
ھای مشابه و ھای مبھم، مقابلۀ مشابه باموقعيتشوند و نه سياستاّتخاذ می

شود.  با کشورھائی تر میطلبی آسانھمچنين احتراز از خطرات پنھان فرصت
پردازند بايد به طور يکسان مقابله شود، صرف نظر که به گسترش تسليحات می

توانند برای مّدت چقدر میاين که چقدر قدرتمند يا محبوب ھستند يا در کوتاه از
برخی از کشورھا سودمند باشند.  به عالوه اين تھديدات نبايد به ِصرف اين که 

اندازند، کوچک شمرده به طور مستقيم منافع کشورھای قدرتمند را به خطر نمی
دی گرفته شوند، َصرف نظر از اين شوند.  تھديدھای مشابه بايد به يک اندازه ج

اند.  يک نظام منطقی و مبنی بر قانون، نظامی ُمنِصف و که در کجا واقع شده
طلبی و تبعيض در آن جائی ندارد.  اين امر رسد که فرصتطرف به نظر میبی

افزايد.  کند و بر تأثير آن میبه نوبۀ خود به اعتبار نظام امنيت جمعی کمک می
ھائی را که المللی بايد مجازاتھمين که قوانين ايجاد شدند، جامعۀ بينبه عالوه، 

به آنھا تھديد کرده ِاعمال کند، َوَگرنه ھرگز جدی گرفته نخواھد شد.  ما بايد از 
رئيس  ١٩٩٢تکرار اشتباھات گذشته خودداری کنيم.  برای مثال، در سال 

شورای امنيت ھرگونه «ای صادر کرد به اين مفھوم که شورای امنيت بيانيه
» المللیھای کشتار جمعی را تھديدی نسبت به صلح و امنيت بينگسترش سالح

المللی در مقابل ھرگونه نقضی که آژانس بين«خواھد دانست و اعضای آن 
متأسفانه  ١۵٧»انرژی اتمی گزارش کند، اقدام مقتضی را به عمل خواھند آورد.

بين المللی انرژی اتمی را برای يک  آژانس ھنگامی که چين اّولين درخواست
بازرسی مخصوص وتو کرد، اين بيانيه تمامی اعتبار خود را از دست داد.  

المللی انرژی اتمی برای تعجبی ندارد که اين آخرين باری ھم بودکه آژانس بين
  انجام يک بازرسی مخصوص درخواست اجازه کرد.

نيت، ھر کدام از عالوه بر اجرای قھری مقّررات از سوی شورای ام
ھای توانند و بايد ملزم باشند که با وضع قوانينی که فعاليتکشورھا نيز می

ای را ُجرم اعالم ھای زيستی، شيميائی، يا ھستهمربوط به ايجاد يا مالکيت سالح
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ھای مقّدماتی کند، به اجرای معاھدات مربوط به کنترل تسليحات کمک کنند.  گام
 ١۵۴٠نامۀ شمارۀ داشته شده است، از جمله تصويب قطعقبالً در اين رابطه بر

از سوی شورای امنيت.  شورای امنيت با استفاده از اختياراتش  ٢٠٠۴در سال 
منشور سازمان ملل حکم کرد که ھمۀ کشورھا مسئول ھستند  ٧تحت فصل 

توليد، خريد، مالکيت، ايجاد، «که  ١۵٨قوانينی داخلی را به تصويب برسانند
ای، شيميائی يا زيستی و وسائل ھای ھستهل، انتقال يا استفاده از سالححمل و نق

را از سوی فعاالن » دستيابی به آنھا، به خصوص به مقاصد تروريستی
نامۀ با تصويب پيمان ٢٠٠۵نامه در سال غيردولتی ممنوع اعالم کنند.  اين قطع

رھای عضو میای دنبال شد که از ھمۀ کشوالمللی سرکوب تروريسم ھستهبين
خواھد تدابيری را اّتخاذ کنند، از جمله قوانينی داخلی وضع کنند، تا اَعمال 

نامه مشّخص شده مطابق با درجۀ وخامت ای را که در اين پيمانکارانهجنايت
  آنھا مجازات کنند.

ھای خاّص ضّد گسترش، کردن برخی از روالبخشيدن و يکپارچهشکل
المللی تواند به چھارچوب اجرائی بينرات، نيز میمانند ممنوعيت و کنترل صاد

اضافه شود.  برای مثال، ابتکار امنيتی در مقابل گسترش که از سوی اياالت 
سازمان داده شده (استراليا،  ٢٠٠٣مّتحده و َده کشور ديگر در پائيز سال 

ا ممنوعفرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، ھلند، لھستان، پرتغال، اسپانيا و انگستان) ب
ھای کشتار جمعی، به خصوص ساختن حمل مواد مورد استفاده در ساختن سالح

سازی موج گسترش کنکننده، در ريشهھای ساحلی کشورھای شرکتدر آب
 ١۵تواند از اين گروه اصلی تسليحات بسيار موّفق بوده است.  اين ابتکار می

اند به طور دهکشور ديگر را ھم که موافقت کر ۶۵کشور فراتر رفته و 
تر ساختن کنترل صادرات نيز غيررسمی در آن شرکت کنند، دربر بگيرد.  تنگ

تر تواند کمک کند، ھرچند برای آن که به حّد اکثر نتيجه برسيم، اين تنگمی
ساختن بايد در سراسر عالم به صورتی منّظم و ھماھنگ صورت بگيرد و نه 

کار گروه تأمين کننده ی ھسته ای که  َتک کشورھا.  سرانجامتکه توّسط َتکتکه
اخيرا" به طورمحرمانه ديدارمی کنند بايد با چارچوب بين المللی  کنترل 
تسليحات يکپارچه وشفاف شود تا تضمين گردد که مطابق با قوانين مورد توافق 

  بين المللی عمل می کند.
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 بازبينی و تثبيت مرزھای دائمی

امنيت جمعی بايد روالی را برای  معلوم است که ھر گونه نظام کارآمد
المللی دربر داشته باشد تا بتواند به طور مؤّثر اختالفات مرزی و جامعۀ بين

ارضی را شناسائی و حل کند.  اما تا اين تاريخ ما عمداً چشمان خود را به روی 
اختالفات رو به وخامت ارضی و مرزی که اغلب حاصل مرزھای موروثی و 

ما  ١۵٩ايم.ھمچنين اقتصادھای استعماری است، بستهساختگی استعماری و 
توانيم به اين راضی شويم که کشورھای درگير در اختالف مرزی را ديگر نمی

المللی عدالت تسليم کنند يا با رھا کنيم تا يا داوطلبانه مورد خود را به دادگاه بين
عقب بايستيم  توانيم بازھمابزار نظامی کشورھای يک ديگر را ويران کنند.  نمی

و اجازه دھيم که تصميمات دادگاه جھانی بدون مجازات ناديده گرفته شوند.  
ای برای مشکالت ديرپائی ھای مبتکرانهبرای ساختن يک دنيای امن بايد راه حل

آيند نسبت به نظير اختالفات مرزی پيدا کنيم، نه اين که ھمين طور که پيش می
رويم  راه حلبدھيم و ھمين طور که پيش می ھا واکنش نشانھر کدام از بحران

  َبندی کنيم. مّدتی را َسِرَھمھای غيرمؤّثر و کوتاه
تر در پيش بگيريم تا برای اين منظور، آشکارا الزم است رويکردی فعاالنه

به ايجاد نظامی منجر گردد که ھدفش دستيابی به موارد زير باشد.  اول، يک 
آفرين را شناسائی کند و به ھای بالقوۀ بحراننوننظام کارآمدتر که به موقع کا

ھای دخيل اّطالعات بخواھد.  دوم، الزم است روی اصول سرعت از ھمۀ طرف
و مقّرراتی که بايد در موارد مربوط به اختالفات مرزی و ارضی به کار گرفته 

ً غير از شورای شوند، به توافق برسيم.  سوم، يک ھيئت بين المللی، ترجيحا
نامۀ جديد و اختيارات الزم برای بهيت و دادگاه جھانی،  بايد با يک نظامامن

کارگيری اين اصول و مقّررات منصوب بشود.  چھارم، يک روال برای به 
کارگيری نيروی قھری که اطاعت طرفين يک اختالف ارضی يا مرزی را از 

دارد، تضمين المللی که وظيفۀ حل اين اختالفات را تصميم نھائی اين ھيئت بين
 کند.

المللی اولين قدم در ايجاد اين نظام آن است که يک کميسيون مرزی بين
اش بررسی دقيق ھمۀ دعاوی متضاّد ارضی و ايجاد شود که تنھا وظيفه

ً به آن انضمامی (دعاوی که خواستار بازگشت سرزمين ھائی است که سابقا
شويق شوند که ھمۀ اين دعاوی را اند) باشد.  ملل و اقوام بايد تکشور تعلّق داشته

به اين کميسيون تسليم نمايند تا با بررسی شواھد مربوطه و صدور احکام الزم
ای ھشدار ھای منطقهاالجراء به حل اختالفات بپردازد.  به عالوه شبکۀ آژانس

قبلی که در باال پيشنھاد شد بايد به طور منّظم کميسيون را از مشکالتی که در 
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تر شدن است، مّطلع سازند.  اين کميسيون بايد اختيار در حال وخيممنطقۀ خود 
داشته باشد که از طرفين بخواھد، و در صورت لزوم آنھا را مجبور کند، که 

  اختالفات خود را برای يافتن راه حل به آن تسليم کنند. 
قدم دوم اين است که اصول و قوانين روشنی در ارتباط با تعيين مرز وضع 

کميسيون بتواند آنھا را به نحوی عادالنه، ثابت و منّظم در مورد ھمۀ شود تا 
اند، به کار گيرد.  اين اختالفات مرزی، صرف نظر از محلی که از آن برخاسته

برد.  نامۀ کنونی دادگاه عدالت که وسيع و مبھم است، فراتر میامر ما را از نظام
گيری در تمام موارد به نگام تصميمنامه اين دادگاه بايد به ھمطابق با اين نظام
الملل، از جمله موارد مربوط به اختالفات ارضی و مرزی، کارگيری قانون بين

قانون  ٣٨از منابع خاّصی از قانون استفاده کند.  اين منابع قانونی در مادۀ 
المللی، قوانين عرفی بيناند و شامل معاھدات بينالمللی عدالت آمدهدادگاه بين

شده به عنوان قانون ھستند، ی به ميزانی که بازتابی از روال عمومی پذيرفتهالملل
اند و اصول کلّی قانون که از سوی کشورھای غيرنظامی به رسميت شناخته شده

ب الملل در کشورھای ترين متخّصصين حقوق بينتصميمات قضائی و تعاليم ُمَجرَّ
تواند در مورد اشند، دادگاه میشوند.  به عالوه، وقتی طرفين موافق بمختلف می

آن اختالف با استفاده از اصول عدالت تصميم بگيرد.  وسعت و عموميت اين 
خواھد در بارۀ دعوائی، از منابع قانونی مستلزم آن است که ھر بار که دادگاه می

جمله يک اختالف مرزی، حکم بدھد، مردابی از قوانين و اصول را زير و رو 
ترين شکل در مورد آن مصداق دارند.  ھا به مناسبد که کدامکند تا تصميم بگير

ھای در نتيجه، دادگاه حتی وقتی با دعواھای مرزی سر و کار دارد ترکيب
گيرد.  در مقابل اگر مجموعۀ مشّخصی مختلفی از قوانين و اصول را به کار می

يار اين از اصول و قوانين را که فقط مربوط به اختالفات مرزی ھستند، در اخت
شود که شود و ھمچنين تضمين میکميسيون بگذاريم، کار کميسيون تسھيل می

ً قوانين و اصول يکسانی در مورد ھمۀ اختالفات مرزی به کار گرفته  عموما
اند که با شود.  در نتيجه احتمال بيشتری دارد کشورھائی که به اين باور رسيده

ا ساير کشورھا رفتار خواھد شد، آنھا عادالنه و بر اساس معيارھائی يکسان ب
  چنين اختالفاتی را به کميسيون ارجاع دھند.

در سومين گام به سوی امنيت بيشتری که از توافق روی مرزھا حاصل می
طرفانه ھمۀ دعاوی را که در مقابلش قرار شود، کميسيون بايد با دّقت و بی

ين عصر اطالعات دارد، بررسی کند و از غنای اّطالعاتی که خوشبختانه در ا
در اختيار خود داريم، کمک بگيرد.  اين اّطالعات بايد شامل واقعيات تاريخی 

اند باشد، مثالً با به ارث رسيدن در بارۀ اين که مرزھای کنونی چگونه ايجاد شده
مرزھای اداری قبل از استقالل که از سوی يک نيروی استعماری سابق يا در 
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بوده به کشورھای تازه استقالل يافته.  ايجاد شده اثر اعمال نفوذ يکی از طرفين
اند، مسئلۀ اما اين عوامل سّنتی که از سوی قانون عمومی معاھده تکميل شده

المللی عدالت تاکنون ترجيح کنند.  دادگاه بينمرزھا را به طور کامل حل نمی
سه داده است که موارد مربوط به مرزھای زمينی را درست با اّتکاء به ھمين 

کنند، نتايج حاصله گران استدالل میعامل حل کند.  اما ھمان طور که پژوھش
 ١۶٠پذيری را که دادگاه به دنبال آن بوده، به بار نياورده است.بينیثبات و پيش

کميسيون مرزی بايد از اين رويکردھای قانونی فراتر برود و عوامل حياتی 
ھا و ساير ھا، اقيانوسھا، رودخانهکوهديگر مانند جغرافيای منطقه شامل رشته

شناسی نظير وجود مواد خام و منابع با ارزش ھای آب؛ مالحظات زمينتوده
ھا؛ زيربنای اقتصادی نظير نفت، طال، الماس و چوب در آن سرزمين يا راه آب

ھای حمل و نقل داخلی و بينآن منطقه نظير کشت زمين، صنعت يا معدن ؛ راه
آھنھا، جاده، راهگيرد شامل لولهمل کاال مورد استفاده قرار میالمللی که برای ح

ھا و بندرھا و ترکيب قومی مردم و فرھنگ آنھا شامل زبان، مذھب و ساير 
مشّخصات فرھنگی را به حساب بياورد.  کميسيون بايد پس از بررسی ھمۀ اين 

ن کند و نامۀ مستدلّی را منتشر و مرزھای قابل اجراء را معيّ عوامل توصيه
 ھای خود را توضيح دھد.مبنای توصيه

ھمين که کميسيون برای ھمۀ اختالفات ارضی بالتکليف مرزھائی را 
ھای کميسيون را بررسی و تأييد کنند و توصيه نمود، رھبران جھان بايد توصيه

ھا روی آن توافق آن را در جامۀ يک معاھدۀ مرزی جديد درآورند که ھمۀ ملّت
با گذشت زمان ممکن است به علت تغيير شرايط، مثالً به علّت  داشته باشند. 

تغيير مسير يک رودخانه اختالفات جديدی پيش بيايد.  برای اطمينان از اين که 
چنين اختالفاتی به موقع حل خواھند شد، اين کميسيون پس از کار اّوليۀ خود که 

ات جديد به طور شود بايد بخواھد که اختالفمنجر به ايجاد معاھدۀ مرزی می
ساالنه برای بررسی به آن تسليم شوند.  عالوه بر آن بايد بر ھشدارھائی تکيه 

ھای شبکۀ ھشدار قبلی خود در بارۀ اختالفات مرزی تازهکند که از سوی آژانس
ھايش شود.  اين کميسيون بايد توصيهای که در حال بروز ھستند، به آن داده می

ھد تا بررسی کنند و ھر پنج سال يک بار تصميمات را به رھبران عالم ارائه د
 ای به معاھدۀ مرزی منتشر سازند. خود را به عنوان ضميمه

قدم پنجم و آخر آن است که اطمينان حاصل شود تصميمات مرزی اجراء 
ای که در نتيجۀ اين جريان برای تعيين شوند.  برای اين منظور، معاھدهمی

شود بايد به شورای امنيت اختيار بدھد که یمرزھا در سراسر جھان تنظيم م
مداخله کند و در صورت لزوم از نيروی نظامی که در اختيار دارد (چه 

المللی) برای اجرای ای باشند و چه نيروی نظامی دائمی بيننيروھای منطقه
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نامۀ قھری اين تصميمات استفاده کند.  نقض معاھدۀ مرزی نيز بايد در نظام
روند و جمله شرايطی به حساب آيد که نقض صلح به شمار می شورای امنيت از

دھند که در صورت لزوم برای بازگرداندن صلح از به شورای امنيت اختيار می
  نيروی قھری استفاده کند.
اند که اگر مردم را تشويق کنيم که مثل گران پيشنھاد کردهبرخی از پژوھش

سازند خودشان را اعضای يک یشھروندان کشورھائی که اّتحاديۀ اروپا را م
ای بدانند که در عين حال منابع نظامی را که در دسترس سازمان گروه منطقه

ھای ارضی و مرزی کاسته خواھد شد.  کنند، از تنشملل قرار دارند تقويت می
ھا به ای اقلّيتھای منطقهکنند که در اين گروهگران چنين استدالل میاين پژوھش

رسند و اين آرزوی خود را که جدا شوند و به صورت ی میرشد و بالند گ
ھا و سياستدھند.  اّتحاديۀ اروپا برنامهکشورھای کوچکی درآيند، از دست می

طلبانه در ھا و فشارھای تجزيهھای متعّددی را دقيقاً برای کمک به کاھش ِکِشش
ن درون و مابين برخی از کشورھای عضو درپيش گرفته است.  درست ھما

طور که اّتحاديۀ اروپا از جوامع اقليت که در غير اين صورت ممکن بود 
کند، اند، پشتيبانی میھای ملّی خود سرکوب شدهاحساس کنند در درون حکومت

ای ممکن است ثمرات مشابھی به بار ھای منطقهبندیھمين طور ھم ساير گروه
  ١۶١آورند.

ھای اجتماعی، يکی از شھای فرھنگی و قومی و ساير تنعالوه بر تنش
علل اصلی اختالفات ارضی و مرزی رقابت بر سر منابع طبيعی است.  يک 
راه برای کاھش تمايل به غلبه و دستيابی به مواد خام و ساير منابع حياتی مانند 
نفت، اورانيوم و آب آن است که آنھا را تحت اختيار يک ھيئت َفراملّّيتی شبيه 

ا قرار دھيم تا توزيع عادالنۀ آنھا را در بين ھمۀ جامعۀ ذغال و فوالد اروپ
کشورھای دنيا تضمين کند.  اين توصيه را به زودی به تفصيل مورد بحث قرار 

شد از آن اجتناب ای از اختالفی که به کمک چنين اقداماتی میخواھيم داد.  نمونه
عادن کرد، اختالفی بود که بين ليبی و چاد بر سر نوار آزو که شايع است م

از  ١٩٩٠اورانيوم دارد و در چاد شمالی است، ايجاد شد.  اين اختالف در سال 
المللی گرديد و سرانجام دادگاه به نفع چاد سوی ھر دو کشور تسليم دادگاه بين

  ١۶٢رأی داد.
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 بازبينی دادگاه جھانی

المللی داوری يا يک دادگاه جھانی نيرومند بايد نقشی محوری يک ھيئت بين
المللی بايد بتواند بر ھر گونه نظام مؤّثر امنيت جمعی ايفا کند.  جامعۀ بينرا در 

ثباتی چنين دادگاھی اّتکاء کند تا اختالفات را قبل از اين که به درگيری و بی
منجر شوند، حل و صلح را حفظ نمايد.  برای اين که اين دادگاه مؤّثر باشد بايد 

المللی را جلب نمايد.  اگر اين دادگاه ن بيناعتماد و احترام کشورھا و ساير فعاال
المللی را به سرعت و به به نحوی که شايسته است عمل کند و اختالفات بين

المللی طور مؤّثر و عادالنه حل کند، اعتماد آنھائی را که در آينده شکايات بين
دارد که برای حل اختالفات خواھند داشت جلب خواھد کرد و آنھا را بر آن می

  بردن به نيروی نظامی از اين دادگاه کمک بگيرند.خود به جای پناه
حل و فصل «وقتی اين دادگاه برای اّولين بار ايجاد شد، اميد آن بود که 

در  87اما ھمان طور که قاضی شوبل».  المللی جانشين جنگ بشودقضائی بين
ن در سخنرانی خود خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل خاطرنشا ١٩٩٨سال 
حل و فصل قضائی  ١۶٣»بينانه بوده است.معلوم شد که اين اميد غيرواقع«کرد 
المللی صلح ايجاد نکرده است.  برعکس صلح باعث حل و فصل اختالفات بين
المللی بوده است.  الگوئی که ظاھر شده اين است المللی از طريق داوری بينبين

ھا معموالً از حل و فصل قضائی المللی باال بوده، کشورکه وقتی ميزان تنش بين
اند، اما وقتی ميزان اين تنش پائين بوده، کشورھا تمايل بيشتری اجتناب کرده

  اند تا برای حل اختالفات خود به دادگاه رو کنند.داشته
ارزيابی قاضی شوبل ممکن است به درستی نقش تاريخی دادگاه جھانی را 

رسيم کند، اما ما محکوم به تکرار اين ھای گذشته تالمللی دھهدر نظام ناقص بين
توانيم از تاريخ بياموزيم که چه  تغييراتی الزم تاريخ نيستيم.  برعکس، می

توان طوری اصالح است.  سئوال واقعی اين است که آيا دادگاه جھانی را می
کرد که وقتی ميزان تنش باالست و صلح جھانی بيش از ھميشه به خطر افتاده 

گويد آرمانی که به ھنگام ايجاد ه آن روکنند؟  اين کتاب میاست، کشورھا ب
المللی عدالت در نظر کسانی بود که به چھارچوب منشور سازمان ملل دادگاه بين

شکل دادند، ھنوز قابل دستيابی است، به شرط آن که معايبی که در فصل قبلی 
  خطوط کلّی آن آمد، اصالح شوند.

شروع شود که رھبران ما به صراحت  اصالح اين معايب بايد از آن جا
تصديق کنند اين دادگاه در ساختار فعلی خود ديگر در جھت منافع بشريت نيست 
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المللی ايفا و اگر قرار باشد نقشی محوری در ايجاد و حفظ صلح و امنيت بين
کند، بايد اصالح و تقويت گردد.  رھبران ما بايد ھمچنين مايل باشند که تغييرات 

کارگيری اصول محوری که در بارۀ آن به اّتفاق نظر رسيدهم را با بهاساسی الز
اند، صورت دھند.  اين اصول شامل اند و قبالً در اين کتاب مشّخص شده

طرفی و رفتار منصفانه، اين که نيروی قھری بايد در خدمت وحدت، عدالت، بی
شود.  اين میعدالت قرار گيرد، و لزوم کاستن از حاکميت بی قيد و شرط ملّی 

  اصول اشاره به پنج مرحله دارند که بايد درپيش گرفته شوند.
اّول، اين دادگاه بايد دوباره اعتماد و احترام آنھائی را که موضوع قضاوت 

المللی آن ھستند، به دست آورد.  آنھا بايد به آن به عنوان نمايندۀ جامعۀ بين
کند، بنگرند.  در عمل می کشورھا که عادالنه و بر اساس مصلحت جمعی آنھا

واقع بدون چنين اعتمادی، ھر گونه تالش برای تقويت اين دادگاه با مقاومت دائم
ھای فيليپ سندز که التزايدی رو به رو خواھد شد.  اين مقاومت در نگرانی
گويد ظھور يک نظام دانشگاھی و وکيل حقوقی است بازتاب يافته است که می

کند، مانند اين که رت فزاينده سئواالت مھّمی را ايجاد میالمللی با قدقضائی بين
شوند، و چه چيز قدرت آنھا را قضات آن چه کسانی ھستند، چگونه منصوب می

از ضروريات اساسی چنين اعتمادی بايد اين باشد که   ١۶۴کند.محدود می
ل ھائی توانا و از نظر اخالقی غيرقابالمللی نه تنھا قاضیقضات دادگاه بين

طرف باشند.  يک مطالعۀ دانشگاھی که اخيراً صورت سرزنش، بلکه به کلّی بی
گرفته است در مورد اين که ترکيب گذشتۀ اين دادگاه به اين ھدف رسيده باشد، 

دادن الگوھای رأی 89و جان يو 88ترديد ايجاد کرده است.  استادان اريک پوزنر
کنندۀ آنھا ند که کشورمنصوباقضات را در اختالفاتی مورد مطالعه قرار داده

درصد موارد قضات به  ٩٠نيز در آنھا درگير بوده است.  آنھا دريافتند که در 
درصد  ۵٠اند، ساير قضات فقط در کنندۀ خود رأی دادهنفع کشور منصوب

ھا آنقدر نامطبوع بود که اين يافته ١۶۵اند.موارد به يک کشور ديگر رأی داده
يق از خود پرسيدند چرا اصالً کشورھا به استفاده از اين دھندگان اين تحقانجام

دھند.  و در واقع آنھا دريافتند که استفاده از پروتوکل اختياری دادگاه ادامه می
سال است که در  ٢٠شود، حدود که در آن قضاوت الزامی اين دادگاه پذيرفته می

 ١۶۶حال کاھش بوده است.
شدن، قضات دادگاه بايد از ختهطرف شنابودن و بیطرفعالوه بر بی

ھا و مردمانی که در تصميمات فشارھای سياسی کشورھای خود و حکومت

                                                 
88 Eric Posner 
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  ميبساز ديپس با نيآنچه از ا

181 

دادگاه درگير ھستند، آزاد باشند.  اين موضوع مورد بررسی دقيق  دانشگاھيان 
ھای بيناند که دادگاهنيز قرار گرفته است.  برخی از آنھا به اين نتيجه رسيده

دالت اروپا و اعضای ميزگرد حل اختالف تحت معاھدۀ المللی شامل دادگاه ع
ھای گمرکی و تجارت و سازمان تجارت جھانی، اغلب تصميمات عمومی تعرفه

دھند زيرا اين ھای طرف اختالف شکل میخود را مطابق با واکنش دولت
دانند که ِصرف اعتبار دادگاھشان بستگی به پذيرش حکم دادگاه از قّضات می
شود که آميز باعث نمیاين انگيزۀ انحراف ١۶٧درگير دارد.ھای سوی طرف

نسبت به استقالل يک نظام قضائی که قرار است بر اساس حکومت قانون و 
  ای صادر کند، اعتماد ايجاد شود. طرفانهھای بیمصلحت کّل جامعه حکم

بنا بر اين روشن است که رھبران ما بايد نظام جديدی را به منظور انتخاب 
المللی طراحی کنند که شفاف باشد و قّضاتی را انتخاب برای دادگاه بين  قاضی

ً نمايندۀ جامعۀ بين ھای حقوقی مناطق مختلف آن المللی و نظامکند که ھم واقعا
طرف و مستقل از فشارھای ملّی و سياسی.  به عالوه، ھمه بايد باشند و ھم بی

در کّل بدانند و نه منفعت يک يا  المللیانگيزۀ احکام آنھا را منفعت جامعۀ بين
  دھندۀ آن.ھای تشکيلچند بخش از بخش

دھند.  طبق اين آثار بھائی رھنمودھائی را برای اين نظام جديد ارائه می
رھنمودھا، پارلمان ھر کشوری به نسبت مستقيم با اندازۀ جمعيت آن کشور بايد 

بايد اّطالع کافی از روابط و ھا دو يا سه نمايندۀ ملّی انتخاب کند.  اين نماينده
المللی و از نيازھای جاری دنيا داشته باشند و در کشور خود بسيار قانون بين

محترم و ممتاز باشند.  انتخاب آنھا از سوی پارلمان بايد از سوی ھمۀ اجزای 
دھندۀ قوۀ مقننه و ھمچنين قوۀ ُمجريه و رئيس حکومت، چه رئيس جمھور تشکيل

ه، تأييد شود. آن گاه مجموع کّل اين نمايندگان که از سراسر دنيا باشد و چه پادشا
کنند.  اگر اند، اعضای دادگاه جھانی را از ميان خودشان انتخاب میانتخاب شده

ً نمايندۀ مردمان جھان  از اين رھنمودھا پيروی شود، اعضای دادگاه ھم واقعا
را به اجراء درخواھند ھای آنان، و اصل وحدت خواھند بود و ھم نمايندۀ دولت

   ١۶٨آورد.
ساله باشد تا  ١٠انتخاب اعضای دادگاه جھانی بايد برای يک دورۀ حدوداً 

ھائی بدھند که برای انتخاب مجّددشان به مقام قضائی حمايت وسوسه نشوند حکم
جلب کند.  بعد از آن تقاضای مشاغل يا انتصابات دولتی بايد برايشان ممنوع 

آوردن يک مقام ُپرَدرآَمد، برای يک دولت دستند به اميد بهباشد تا وسوسه نشو
خاّص خودشيرينی کنند.  به عالوه ھمين که انتخاب شدند بايد به طور کامالً 

ھا و مستقل عمل کنند و بدون توّجه به محبوبيت تصميماتشان فقط به مشورت
ی عدالت، ندای وجدان خود اّتکاء داشته باشند.  انجام چنين کاری اصول محور
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کند. اين اصول بايد در طرفی و رفتار منصفانه را به عرصۀ عمل وارد میبی
قانون دادگاه جھانی گنجانده شوند.  ھمچنين بايد برای برکنار ساختن قاضی که 

طرف نبودنش آشکار است از سوی پارلمان جھانی (که به زودی در بارۀ آن بی
سرانجام، ھمۀ تصميمات دادگاه بايد  ھائی شده باشد. بينیبحث خواھد شد) پيش

پذير نباشد و برای پرھيز يا به اّتفاق نظر حاصل شود، يا در صورتی که امکان
  َبست، با دوسوم آراء. از ُبن

گام دوم در جھت تقويت دادگاه جھانی و کسب اعتبار برای آن اين است که 
ه صلح جھان را به المللی کرھبران جھان توافق کنند که روی ھمۀ اختالفات بين

خطر اندازند، حّق قضاوت اجباری داشته باشد و ھمۀ کشورھا و برخی فعاالن 
المللی در حوزۀ قضاوت آن باشند.  ھای بينغيردولتی، از جمله سازمان

کميسيون در باب ادارۀ جھان ضرورت تالش در جھت ايجاد حّق قضاوت 
ن دادگاه را ديگر نمیاما پذيرش حّق قضاوت اي ١۶٩اجباری را تشخيص داد.

المللی سپرد.  توان به تصميم داوطلبانۀ ھر کدام از کشورھا يا ساير فعاالن بين
در آزادی «ھمان طور که دبير کّل سازمان ملل در گزارش خود تحت عنوان 

که در نيويورک  ٢٠٠۵و ھمچنين رھبران جھان در ھمايش سپتامبر » بيشتر
ھا بخواھيم در آن گذشته است که از دولت اند، زمانبرگزار شد، توصيه کرده

بارۀ به رسميت شناختن حّق قضاوت اجباری اين دادگاه به بررسی 
ھا بايد حاضر باشند در آن از قسمتی ای است که دولتاين حوزه ١٧٠بپردازند.

پوشی کنند.  اگر تر چشماز حّق حاکميت خود به نفع صلح جھانی و مصلحت کلّی
کارآمد جھانی با مسئوليت حفظ صلح داشته باشيم و با  بخواھيم يک دادگاه

گرفتن توانائی اين که به نحوی مؤّثر، کارآمد و عادالنه عمل کند و از اوج
ھای ُپرخشونت جلوگيری نمايد، بايد به آن اختيارات اختالفات به سوی درگيری

ن معتبر و ابزارھای الزمه را بدھيم.  اگر قرار است اين دادگاه در نظر جھانيا
َکرد شايسته نياز دارد، به خود جلب کند، ھمۀ باشد و احترامی را که برای َعمل

المللی بايد در حوزۀ قضائی آن قرار داشته باشند و قانون کشورھا و فعاالن بين
المللی بايد به نحوی برابر در مورد ھمه به کار گرفته شود.  به ھيچ کدام بين

صميم خود از حوزۀ قضائی اين دادگاه خارج شود.  به نبايد امکان داد که بنا به ت
طرفی و رفتار منصفانه مستلزم کمتر از اين کارگيری اصول وحدت، عدالت، بی

ای المللی تمرين آموزندهنيست.  جالب است که ايجاد نسبتاً اخير دادگاه جنائی بين
ۀ کشورھا را المللی که حّق قضاوت در مورد ھمدر اھّمّيت ايجاد يک دادگاه بين

تواند انتظار داشته باشد که ساير اعضای داشته باشد، بود.  ھيچ کشوری نمی
المللی مسئول شناخته شوند، در حالی المللی در مورد نقض قوانين بينجامعۀ بين

کند.  ھمۀ کشورھا که خودش را از عواقب اعمال غيرقانونی خود حفاظت می
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رابر رفتار شود، زيرا در غير اين صورت بايد راضی شوند که با آنھا به طور ب
 بدخواھی و سوء ظّن ايجاد خواھد شد.

قدم سوم در جھت اصالح و تقويت دادگاه جھانی افزايش توان آن از دو 
دادن به دامنۀ موارد قابل بررسی توّسط دادگاه بنا به طريق است: اول، وسعت

غيرحکومتی برای ظاھر شدن در نيازھای جديد و دوم، اعطای جايگاه به فعاالن 
ھای مقابل دادگاه.  اين فعاالن غيرحکومتی دارای جايگاه بايد برای نمونه شاخه

ھا و افراد را دربر بگيرند.  مختلف سازمان ملل و شايد در موارد مناسب شرکت
بخشيدن به حوزۀ قضاوت اين دادگاه مّدتھاست که الزم بوده است.  در وسعت

ھای المللی جديدی انجاميده است تا به گروهھای بينبه ايجاد دادگاهواقع، فقدان آن 
المللی را درگير مھّم و جديدی از موارد که دامنۀ رو به افزايشی از فعاالن بين

ھا دائمی،  بدون محدوديت اند، بپردازند.  تعداد روزافزونی از اين دادگاهساخته
  ھستند.زمانی، يا محدود به يک واقعۀ خاّص تاريخی 

اند.  بنا بر اين، المللی دائمی جديد معموالً موضوعی بودهھای بيندادگاه
المللی دائمی برای المللی به عنوان يک دادگاه بينبرای مثال، دادگاه جنائی بين

المللی گيری و اجرای عدالت در مورد افرادی که مرتکب جنايات جدی بينِپی
اند، ايجاد يت، جنايات جنگی و تجاوز شدهُکشی، جنايت بر عليه بشرنظير َنسل

قضائی آن به شد.  سازمان تجارت جھانی و ميزگردھای حل مشکل شبه
المللی پردازند و ھيئت داوری بينالمللی میموضوعات مربوط به تجارت بين

برای قانون دريا به موضوعات مربوط به اجرای معاھدات قانون دريا می
الساعه ھای دائمی خلقداشت که ھرچند اين دادگاهپردازد.  اما بايد توّجه 

المللی گيری قانون بيناند، اما نفوذ آنھا در شکلنيازھای مھّمی را برطرف کرده
اند، محدود شده است.  در ھای معاھدات مختلفی که تحت آنھا ايجاد شدهبه برنامه

المللی بين گيری قانونالمللی عدالت نقش مخصوصی در شکلمقابل، دادگاه بين
تواند المللی است که میبر عھده داشته است.  اين دادگاه نه فقط تنھا دادگاه بين

المللی بيانيه صادر کند، بلکه در عمل بيانيهدر مورد مسائل عمومی قانون بين
المللی اھميت زيادی دارد و معموالً ھای بينھای آن برای ساير نھادھا و دادگاه

و ھم از سوی جامعۀ دانشگاھی مورد بحث و تجزيه و ھا ھم از سوی حکومت
  گيرد.تحليل قرار می
رساند که رھبران ما بايد المللی ما را به قدم چھارمی میھای بينتعّدد دادگاه

ھای داوری.  نوعی ھا و ھيئتبردارند، يعنی تعيين روشن سلسله مراتب دادگاه
ظام غيرمتمرکز از دادگاهسلسله مراتب الزم است تا تضمين کند که در يک ن

افتد.  برای مثال خيلی المللی به خطر نمیالمللی يکپارچگی قانون بينھای بين
ھا به طور اھّمّيت دارد که با اطمينان حاصل کردن از اين که مقّررات و اولويت
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شوند، تضمين کنيم با موارد مشابه به صورت يکسانی تعبير و به کار گرفته می
بودن به تيجه به طور عادالنه، برخورد خواھد شد.  يکسانمشابه، و در ن

کند.  به عالوه ھيچ تداخلی نبايد در المللی کمک میمشروعيت نظام حقوقی بين
ھا وجود داشته باشد.  درغير اين صورت طرفين يک ھای قضائی دادگاهحوزه

ادگاه دعوا ضمن تضعيف حّس عدالت و رفتار منصفانه خواھند کوشيد به دنبال د
ترين حکم را صادر خواھد کرد.  يک کنند مطلوبمناسبی بروند که تصّور می
المللی عدالت به يک دادگاه َفراگير تبديل شود که کار نظر اين است که دادگاه بين

تر، چه آنھا که از قبل وجود دارند و چه آنھا که ھای موضوعی پائيندادگاه
صيص مواردی که بايد به آنھا بپردازند، ممکن است ايجاد شوند، را مثالً با تخ

ھماھنگ کند.  رھبران ما بايد ايجاد يک حّق نھائی برای استيناف دادن از دادگاه
ھای تخّصصی، مانند ميزگردھای حل اختالف سازمان تجارت جھانی، ھيئت 

المللی برای قانون دريا، دادگاه جنائی بين المللی و مانند آن را به داوری بين
ترين دادگاه المللی به عالیجھانی بررسی کنند.  دادگاه جھانی در نظام بين دادگاه

تر را خواھد ھای پائيناستيناف بدل خواھد شد و اختيار بررسی تصميمات دادگاه
يافت.  به عالوه شايد رھبران ما بخواھند ايجاد چند دادگاه موضوعی جديد را ھم 

المللی انسان، مواد مخّدر و تروريسم نبرای پرداختن به  مسائلی نظير قاچاق بي
  المللی بررسی کنند.بين

شوند.  در حال گام پنجم تضمين اين است که احکام دادگاه جھانی اجراء می
ھا و احکام اين دادگاه حاضر ما فاقد يک فرھنگ جھانی ھستيم که برای بيانيه

ر که کميسيون به عالوه، ھمان طو ١٧١اقتدار کامل و  خود به خود قائل بشود.
منشور سازمان  ٩۴در باب ادارۀ جھان  خاطرنشان کرده، روشن است که مادۀ 

برای تنفيذ احکام [دادگاه جھانی] «دھد ملل که به شورای امنيت قدرت می
 ١٧٢، به کلّی ناديده گرفته شده است.»ھائی بکند يا اسبابی را اختيار کندتوصيه

اه و افزايش احترام به قانون، چيزی برای تضمين اطاعت از احکام اين دادگ
ھای برداشتن گام ١٧٣بيش از حمايت ظاھری اعالميۀ ھزاره الزم است.

مشّخصی الزم است.  رھبران جھان بايد توافق کنند که عدم اجرای حکمی که 
اين دادگاه بر خالف ميل کشوری صادر کرده است، از سوی آن کشور، قانوناً 

نامۀ مرده شود.  در واقع، اين بايد در نظامنقض صلح و ثبات نظم جھان ش
شورای امنيت به عنوان يکی از شرايطی که بايد نقض صلح دانست، گنجانده 

المللی شود.  به عالوه عواقب بيان شدۀ چنين خالفی بايد آن باشد که جامعۀ بين
به عنوان يک ھيکل مّتحد و در صورت لزوم با استفاده از نيروی نظامی دائمی 

ای که گوش به فرمان شورای امنيت ھستند، برای اجرای يروھای منطقهيا ن
 قھری حکم  دادگاه به پا خيزد.
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تمام احکام دادگاه جھانی بايد به طرفين مھلت مشخصی برای اجراء بدھند.  
دادگاه ملزم است ھمين که اين مھلت بدون اين که اطاعتی صورت بگيرد، تمام 

لع سازد.  شورای امنيت بايد به نوبۀ خود با يک شود، فوراً شورای امنيت را مط
ھشدار نھائی و دادن يک مھلت ديگر کار را دنبال کند يا از نيروی نظامی برای 
تضمين اطاعت و حفظ نظم جھانی استفاده کند.  اگر قرار باشد دادگاه جھانی 
جدی گرفته شود و احترام کشورھا را جلب کند، ايجاد روالی که تصميمات آن 

کارگيری آشکار اين اصل است قابل اجرا سازد اھّمّيت حياتی دارد.  اين به را
که نيروی نظامی بايد در خدمت اجرای عدالت قرار گيرد.  بايد با ھمۀ کشورھا 
به طور يکسان رفتار شود و ھمۀ تصميمات بايد به طور مساوی اجراء شوند تا 

اين که مجازات گردد از  شود بدونتصّور نشود به ھيچ کشوری اجازه داده می
  قوانين سرپيچی کند.

قدم ششم در جھت تقويت دادگاه جھانی تعريف روشن رابطۀ آن با ساير 
المللی مانند مجمع عمومی و شورای امنيت است.  در بھترين حالت، نھادھای بين
المللی به صورت قوای جداگانۀ حکومت جھانی از جمله يک قوۀ مقننه، نظام بين

المللی در حال رشد و توسعه که ھر کدام حوزۀ نفوذ و قوۀ قضائيۀ بين قوۀ مجريه
به روشنی تعريف شدۀ خود را داشته باشد، شکل خواھد گرفت.  اما، يکی از 

ھا اين است که ھا و ميزانگيری در مورد ايجاد کنترلمباحث کليدی برای تصميم
صميمات شورای امنيت را با المللی بايد حّق داشته باشد مطابقت تآيا دادگاه بين

قانون بررسی کند يا خير.  اگر نه، چه مانعی در مقابل شورای امنيتی وجود 
کند؟  در عين حال، خواھد داشت که خارج از حوزۀ اختيارات خود عمل می

ھای مختلف حکومت به ايجاد يک رابطۀ محترمانه و بدون خدشه بين حوزه
آميز کار جاد يک سيارۀ مّتحد و صلحطوری که بتوانند برای ھدف مشترک اي

  کنند، نيز به ھمين اندازه اھّمّيت دارد.

 تدوين قانون امنيت جھانی

برای تنظيم و تدوين تودۀ مقّررات و قوانين جھانی که در حال حاضر بر 
باشند، روابط بين کشورھا حاکم ھستند، به خصوص آنھائی که چندجانبه می

دارد.  يکی از اين دالئل، که برخی از آنھا قبالً  دالئل گريزناپذير بسياری وجود
المللی کشورھا نسبت به يک ديگر و در تر کردن فھم تعّھدات بينذکر شده، آسان

نتيجه افزايش احتمال انجام اين تعّھدات است.  تنظيم قوانين به خصوص در 
ت، اھّمّيت المللی پيچيدۀ زيادی بر آنھا حاکم اسھای بيننامهھائی که توافقحوزه
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ھا محيط زيست است که در حال حاضر حياتی دارد.  يک نمونه از اين حوزه
المللی در زمينۀ آن وجود دارد که ای و بينمعاھدۀ چندجانبۀ منطقه ۴٠٠بيش از 

ِزدائی، تغيير آب و ھوا، و تنّوع زيستی را در موضوعات مختلفی از جمله بيابان
ھای چندگانۀ حذف وظيفۀ ارائۀ گزارش تنظيم مقّررات با ١٧۴گيرد.بر می

کننده ھستند، اجرای تعّھدات را برای کننده و ھم خستهغيرضروری که ھم گيج
کند.  عالوه بر آن وقتی به روشنی مشّخص شود که چه تر میکشورھا آسان

کسی متعّھد است چه کاری انجام دھد، نظارت بر اطاعت کشورھا از قوانين بين
شود.  تدوين قوانين ھمچنين شفافيت تر میعۀ جھانی آسانالمللی برای جام

ھای کند که فضای اطمينانی را که برای کارآئی ھمۀ نظامخاّصی را ايجاد می
آورد.  به عالوه، تدوين و تنظيم امنيت جمعی اھّمّيت بسيار دارد، فراھم می

تکۀ تکه سازد که از يک ساختارالمللی را قادر میروشن تعّھدات، جامعۀ بين
تر و کارآمدتر که در آن اجزای مؤّسساتی به سوی يک ساختار يکپارچه

کاری اجتناب شود، پيش برود.  اند تا از دوبارهمؤّسساتی به خوبی ھماھنگی يافته
ھای تنگاتنگ را بر سر قلمرو اداری، که ھميشه اتالفاين به نوبۀ خود رقابت

المللی چگونه بايد کار عظيم امعۀ بينبرد.  جکارانه و مخّرب است، از بين می
تنظيم و تدوين مقّررات را انجام بدھد؟  با توّجه به عظمت مطلق اين کار که 

المللی المللی را که ھم در معاھدات چندجانبه و ھم در ُعرف بينانبوه قوانين بين
که  ھائی آغاز کنيمگيرد، بايد کار را با شناسائی حوزهاند، دربر میتجسم يافته

ھا بايد حوزهبرای صلح و امنيت جھانی اھميت حياتی و فوری دارند.  اين حوزه
ھای عدم گسترش و کاھش تسليحات، حقوق بشر، محيط زيست، تروريسم، 

  يافتۀ َفراملّّيتی، فساد و تنظيم منابع جھانی را دربر بگيرند.جنايات سازمان
د، شناسائی شدند، مسئلۀ ھائی که بايد برای آنھا اولويت قائل شوقتی حوزه

بعدی اين است که مسئوليت عظيم تنظيم و تدوين قوانين را به چه کسی بايد 
الملل گرفتن اين کار کميسيون قانون بينُعھدهسپرد؟  ھيئت مناسب برای به

(ILC)  برای تدوين  ١٩۴٨است که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ً دقيقا
 ٣۴ت.  اين کميسيون که در حال حاضر از المللی تأسيس کرده اسقانون بين

اند، عضو که به علّت تخّصص و عدم تعلّق به يک دولت خاّص انتخاب شده
ھائی از قانون به غير از امنيت المللی در حوزهتشکيل شده، در تدوين قوانين بين

نامۀ رھبران جھان المللی مھارت بسيار زيادی به دست آورده است.  توافقبين
اين کميسيون بخواھد که نيروی خود را در حال حاضر روی تدوين و  بايد از

ً به امنيت جمعی مربوط تنظيم قوانين در حوزه ھائی که قبالً ذکر شد و مستقيما
   ١٧۵شوند، متمرکز سازد.می
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شده در بارۀ ھر نويسی از قوانين تدوينالملل بايد پيشکميسيون قانون بين
تھيه و مطرح کند.  آن گاه رھبران جھان بايد موضوعی که به آن سپرده شده، 

نويس جمعی را تشکيل دھند.  در گيری در مورد ھر پيشبرای بررسی و رأی
شد که امضای آن الملل در معاھداتی گنجانده میگذشته کار کميسيون قانون بين

توانستند تصميم بگيرند که از آنھا پيروی داوطلبانه و آزاد بود و کشورھا می
ھای بودن و عموميت در اين حوزهيا نکنند.  اما با توّجه به لزوم يکسان کنند

شده کناره حياتی از امنيت جمعی نبايد به کشورھا اجازه داد از اين قوانين تدوين
شود، ھمۀ بگيرند.  در واقع بايد اول که وظيفۀ تدوين به اين کميسيون سپرده می

نويس اين کميسيون را تأييد ت پيشکشورھا از قبل توافق کنند که اگر اکثري
نويس از سوی شده پيروی کنند.  در واقع اگر اين پيشکردند،  از قوانين تدوين

اکثريت رھبران جھان که در اين مجمع حاضر ھستند تأييد شود، ھمۀ کشورھا 
  ملزم به اجرای قوانينی که جديداً تدوين شده خواھند بود.

توانيم به تعّھدات اساسی بايستند.  ديگر نمیھمۀ کشورھا بايد قوياً پشت اين 
ھای نامهخواھند به موافقتَتک کشورھا واگذار کنيم که تصميم بگيرند آيا میَتک
المللی خاّصی که برای تضمين صلح و امنيت جھانی حياتی ھستند، نظير بين

ھای کشتار جمعی يا معاھده بر عليه َنسلمعاھدات مربوط به عدم گسترش سالح
ُکشی، بپيوندند يا خير.  تجربه بارھا و بارھا به ما نشان داده است که يک نظام 

برد.  در واقع ھمان طور که دبير کّل سابق سازمان داوطلبانه کاری از پيش نمی
خاطرنشان ساخته، برخی از معاھدات » در آزادی بيشتر«ملل در گزارش خود 

اند، حتی به ضای آن مخالفت کردهمھّم به علّت اين که بسياری از کشورھا با ام
حال وقت آن است که رھبران ما با  ١٧۶مورد اجراء ھم گذاشته نشده است.

کردن اخالقی و حقوقی پيوستن ھمۀ کشورھا به چنين معاھدات اساسی الزامی
  ساز بعدی را در جريان رشد و بلوغ جامعۀ ما بردارند.گام سرنوشت

 نۀ منابع حياتیبه سوی حکومت جھانی و توزيع عادال

کنيم که دچار دوگانگی است.  از يک سو کشورھا ما در جھانی زندگی می
ھايشان به نحو گريزناپذيری شوند و سرنوشتتر میروز به روز به ھم پيوسته

گرائی ھنوز اَفکن ملّّيتخورد، و از سوی ديگر نيروھای جدائیبه ھم گره می
م شوند.  ھرچند ھم الزم و ھم ُمحکَم سنگر گرفته و حاضر نيستند تسلي

گرائی مفرط تسليم اّتحاد فراملّّيتی بيشتری شود، دنيا گريزناپذير است که ملّّيت
ھنوز حاضر نيست گامی را که منجر به ايجاد يک اّتحاديۀ جھانی خواھد شد، 
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بردارد.  در واقع ھر پيشنھادی در جھت ايجاد يک اّتحاديۀ جھانی يا اََبردولت 
مقاومت شديد رو به رو خواھد شد و محکوم به شکست خواھد  بدون شک با

بود.  اما رويکرد روزافزون به سوی يکپارچگی رو به گسترش سياسی و 
طلبی جمعی، و اقتصادی جامعۀ کشورھا که ترکيبی از ضرورت عملی، منفعت

راند، ممکن است ھمان طور که در اروپا موفق گرائی آن را به پيش میآرمان
ای ت، در اينجا نيز موّفق باشد.  ھرچند تجربۀ اروپا ممکن است تجربهبوده اس

ھا مورد تقليد قرار دھد، نباشد که کّل جھان بتواند، يا درست باشد، از ھمۀ جنبه
  دھد.ھای سودمندی به ما میاما درس

جويد تا ھای تجربۀ اروپا بھره میبخش نھائی اين کتاب از برخی از جنبه
مّدت در پيش بگيرند، ما را ه کند که اگر رھبران ما در کوتاهمراحلی را توصي

گرفتن برد.  برای تصميمدر جھت ايجاد يک نظام امنيت جمعی بسيار پيش می
ھائی از تجربۀ اروپا کمک گرفته شود و ھمچنين در مورد اين که از چه جنبه

التی ترين مشکبندی اضطراریمراحل خاّصی که بايد طی شود، برای اولويت
ھای اند و ھمچنين ميزان احتمال پذيرش راه حلکه بشر را به ستوه آورده

پيشنھادی از سوی عموم رھبران ما در اين مرحله از تاريخ نوع بشر، تفکّر و 
  بررسی زيادی به عمل آمده است.

 ايجاد يک مرجع فراملّيّتی برای کنترل، تنظيم و توزيع 
 عادالنۀ منابع حياتی

رفاه مردم و رشد اقتصادی با چنين شّدتی به برخی منابع در دنيائی که 
ای و آب بستگی دارد، ديگر منطقی نيست حياتی نظير نفت، گاز، انرژی ھسته

اند که ھمه به که کشورھائی که از قضای روزگار روی منبع خاّصی واقع شده
 ً  آن نياز دارند، در بارۀ اداره و توزيع اين منابع تصميم بگيرند.  مسلّما

رسد که بقيۀ دنيا اسير کشورھائی باشند که شرايط را غيرعادالنه به نظر می
طلبی در حال نوسان تعيين کنند.  مّدت و فرصتطلبی کوتاهاغلب بر مبنای منفعت

ھای ھمچنين منطقی نيست اجازه دھيم که يکی از علل عمدۀ اختالفات و جنگ
آميزتر آن دنيا را به مکانی صلحمرزی در کّل ادامه يابد وقتی که از بين بردن 

کند.  وقت آن است که رھبران جھان برای تأسيس يک مرجع َفراملّّيتی بدل می
که مسئول کنترل، تنظيم و توزيع اين منابع حياتی باشد، با يک ديگر مّتحد 

ھا و منافع شوند.  ھرچند احتمال دارد رھبران ما با مخالفت شديد ملّت
اين منابع را در دست دارند، رو به رو شوند، اما  خصوصی که در حال حاضر
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کارگيری اصول محوری که در بخش اّول فصل الزم است تشخيص دھند که به
طرفی و رفتار اين کتاب پيشنھاد شد، شامل وحدت اقوام و ملل، عدالت، بی ٣

منصفانه با تمام اقوام، محدود کردن حاکميت مفرط ملّی و ھمکاری و وحدت 
لمللی مستلزم آن است که منابع حياتی تحت کنترل، تنظيم و توزيع يک اعمل بين

مرجع َفراملّّيتی قرار گيرند.  متمرکز کردن منابع حياتی جھان در دست يک 
مرجع مستلزم اين نيز ھست که رھبران ما يک نظام مناسب نظارت، شفافيت و 

  جلوگيری کند.گوئی ايجاد کنند تا از بروز فساد احتمالی در اين نظام پاسخ
اين مرجع فراملّّيتی بايد به صورت يک مرجع فراگير که چھار شاخۀ 
جداگانه داشته باشد، طراحی شود.  اولين شاخه روی منابع عمدۀ انرژی طبيعی، 
نظير نفت و گاز، کنترل خواھد داشت.  خوشبختانه رھبران ما نمونۀ بسيار 

لگو در مقابل دارند.  در اين موّفق جامعۀ ذغال و فوالد اروپا را به عنوان ا
ھای ذغال و فوالد بين شش کشور اّوليۀ عضو تحت جامعه حاکميت بر بخش

شد، تقسيم گرديد.  سرپرستی يک مرجع عالی که به طور مشترک کنترل می
يکی از اھداف آن اين بود که بازارھای فرانسه و آلمان يکپارچه شود تا تأمين 

رايط مساوی تضمين گردد.  اين نيز به ھمين ذغال و فوالد ھر دو کشور با ش
آسانی که ممکن است به نظر بيايد نبود، زيرا آلمان از تسھيالت توليد فوالد و 

مند بود.  اما با اين حال رھبران تری بھرهتر و بزرگمعادن ذغال بسيار ارزان
ھای قديمی حسادت و اسباب مادی جنگ آن روز مزايای از بين بردن سرچشمه

دادند.  به ھمين حانه بين اين دو کشور را برای ھر دوی آنھا تشخيص میمسلّ 
منوال يکی از اھداف شاخۀ انرژی مرجع پيشنھادی َفراملّّيتی تضمين آن است که 
منابع حياتی نفت و گاز با شرايط مساوی و عادالنه برای ھمۀ کشورھا تأمين 

ظارت خواھد داشت تا خواھد شد.  اين آژانس بر سطح عرضه و تقاضا ھر دو ن
شود.  اطمينان حاصل کند نفت و گاز کافی برای تأمين نيازھای جھان توليد می

اين امر از بروز مشکالتی مانند نوسانات شديد در قيمت که ناشی از تالقی 
اش را در افزايش کند که نمونهعرضۀ کم و تقاضای زياد است، جلوگيری می

ھای اخير از سوی ھر دو کشور ھند و سالزياد و غيرمنتظرۀ تقاضای نفت در 
توان ديد.  جالب است که تشخيص لزوم ايجاد شفافيت بيشتر در بازار چين می

المللی انرژی گرديده است که در آن ھم نفت اخيراً منجر به ايجاد گردھمائی بين
کشورھای تشنۀ انرژی و ھم کشورھای بزرگ توليدکنندۀ نفت شرکت دارند.  

وزير نفت عربستان سعودی، علی النائمی در تشريح لزوم اين  ھمان طور که
فقدان اّطالعات روشن و صحيح، به خصوص در مواردی نظير «پروژه گفت: 

عرضه، تقاضا، توليد و ذخيره، يکی از بزرگترين مشکالتی است که در مقابل 
ھائی که از طريق آن اين يکی از راه ١٧٧»بازارھا و صنعت نفت قرار دارد.
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گزاری کافی در انس عرضۀ کافی را تضمين خواھد کرد تضمين سرمايهآژ
ھای آن، شامل َسکوھای حّفاری نفت، ظرفيت پااليش، صنعت نفت و زيرساخت

 تانکرھا و اکتشاف ذخائر جديد نفتی است. 
ايجاد اين آژانس َفراملّّيتی انرژی مشکالت مھّم ديگری را نيز که در مقابل 

کند و مزايای مھّم ديگری را نيز به بار میر دارد حل میالمللی قراجامعۀ بين
آورد.  از آنجا که دو سوم ذخائر نفت جھان در پنج کشور خليج فارس تمرکز 

ثباتی يافته است، قيمت نفت، به خصوص در مقابل تغييرات ناگھانی مانند بی
ذير پھا و حمالت تروريستی به اين منطقۀ متمرکز بازار آسيبسياسی، تحريم

کند و منجر به افزايش است.  چنين تغييراتی در بازارھای انرژی ترس ايجاد می
گردد.  ايجاد يک آژانس انرژی َفراملّّيتی قيمت نفت را پايدار میقيمت نفت می

بخشد.  کنند، پايان میکند و به نوسانات شديدی که در اقتصاد اختالل ايجاد می
کند.  کشورھا ديگر از ترس اين را حل می »گرائی منابعملّّيت«ھمچنين مشکل 

که ممکن است نيازھای انرژی آنھا در درازمّدت برآورده نشود، خود را مجبور 
کنند که  تا حّد اکثر توان خود سھم بزرگتری از نفت را به دست حّس نمی

   ١٧٨آورند.
وجود يک آژانس َفراملّّيتی انرژی به اين رويۀ کشورھای دارای منابع غنی 

المللی از نفت و گاز به عنوان وسيلۀ دھد که در روابط بيننرژی پايان میا
کنند.  آنھا ديگر نخواھند توانست با پيشنھاد آشکاری برای معامله  استفاده می

معامالت سودمند برای دستيابی به منابع نفت و گاز طبيعی به برخی کشورھا و 
ھای کردن فعاليتبرای دنبال کردن آن از بقيه، حمايت سياسی کشورھا رادريغ

غيرُمجاز خود بخرند.  به ھمين منوال کشورھائی که به انرژی نياز دارند ديگر 
وسوسه نخواھند شد که از ترس اين که مبادا دسترسی خود را به منابع حياتی 
انرژی از دست بدھند، اصول خود را زير پا بگذارند و رفتار غيراخالقی 

ژی را نديده بگيرند.  داشتن چنين آژانسی ھمراه با کشورھای صاحب منابع انر
گوئی و نظارت صحيح جلوی مشکالت مربوط به فساد و پاسخ ھای دقيقکنترل

شود که کشورھای گيرد.  اين مشکالت وقتی ايجاد میو عدم کارآئی را می
گو نيستند نقش مھّمی را در بھرهجداگانه که در مقابل يک مرجع باالتر پاسخ

  کنند.ی از منابع نفتی بازی میبردار
تواند شاخۀ دوم اين مرجع َفراملّّيتی مسئول ادارۀ ھمۀ منابع کليدی که می

ای به کار رود، نظير اورانيوم و پلوتونيوم، برای توليد تسليحات و انرژی ھسته
ای است.  اين ھای ھستهھمراه با تسھيالت مربوط به پردازش آنھا و ھمۀ نيروگاه

ای نيز خواھد بود و به عنوان بانک ول توزيع عادالنۀ سوخت ھستهشاخه مسئ
کنندگان پذير برای استفادهذخيرۀ سوخت عمل خواھد کرد تا تأمين مواد شکاف
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ای را تضمين کند.  يکی ديگر از عملکردھای مھّم آن اجراء و غيرنظامی ھسته
ای و زائد ھستهالمللی در مورد رديابی و انھدام مواد ِاعمال معيارھای بين

ھائی نظير آن چه شده است.  برای جلوگيری از بروز موقعيتسوخت مصرف
تری ضروری است.  در اين سال گزارش شد، رديابی قوی ٢٠٠۵که در سال 

ای در شده از سه نيروگاه ھستهای رد سوخت مصرفمقامات انرژی ھسته
اند، گم گفته شد مفقود شده اياالت مّتحده در ورمونت، کانتيکات و کاليفرنيا را که

رديابی اين نوع مواد زائد برای اطمينان پيدا کردن از اين که به  ١٧٩کردند.
  افتند، ضروری است. دست فعاالن غيردولتی يا کشورھای خطرناک نمی

آب منبع ديگری است که برای سعادت مردمان سراسر جھان ضروری 
ميليارد نفر از مردم جھان به  ٨/١، ٢٠١۵شود که تا سال بينی میاست.  پيش

آب دسترسی نداشته باشند.  کنترل روی اين منبع حياتی بايد به شاخۀ سوم داده 
شده را زير نظر خواھد شود که ذخائر و نيازھای سراسر جھان به آب تصفيه

ای گرفت و مسئول تضمين اين خواھد بود که ھمۀ مردم جھان دسترسی عادالنه
 ه داشته باشند. شدبه ذخائر آب تصفيه

شاخۀ چھارمی ھم بايد برای تنظيم و نظارت بر معادن و استخراج منابع 
مند ايجاد شود.  الزم است اول رھبران ما روی فھرست چنين منابعی ارزش

ھائی گيریتوافق کنند.  و بھتر است برای انجام اين کار از اّطالعات و نتيجه
ھای کارشناسی متعّددی که در سالھای ميزگردھای کمک بگيرند که در گزارش

ھا ارتباط بين اخير از سوی شورای امنيت تشکيل شده، آمده است.  اين گزارش
ھا را، مانند جنگھائی که در ليبريا، جمھوری دموکراتيک کنگو، برخی جنگ

بر  ١٨٠اند.آنگوال و سيرالئون برپاست، با  استخراج منابع طبيعی نشان داده
 ١٨١ھای غيردولتیو ساير مطالعاتی که توّسط سازمان ھااساس اين گزارش

(NGOs) کنند، صورت گرفته، اين فھرست بايد که در اين زمينه کار می
شده که دادهکبالت و چوب را دربر بگيرد، زيرا نشان 90الماس، طال، کولتان،

شود.  استخراج و تجارت ميل به کنترل اين منابع باعث برپا شدن جنگ می
ھای در حال جنگ وسيلۀ تأمين مالی و ادامۀ ی منابع از سوی جناحغيرقانون
ھای داخلی در بسياری از کشورھا بوده است و به يکی از بزرگترين جنگ
ھای درگيری و خشونت در دنيای در حال توسعه بدل گشته است.  انگيزه

 اند.  يککشورھای آفريقائی به خصوص مستعّد ابتال به اين نوع درگيری بوده

                                                 
کدر که عناصر نيوبيوم و تانتالوم از آن استخراج می نوعی سنگ معدن فلزی به رنگ سياه  90

شود. تانتالوم حاصله اغلب درمحصوالت الکترونيکی مصرفی مانند تلفونھای سلولی، پخش 
  کننده ھای دی وی دی و رايانه ھا به کار می روند.
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ھاست آشوبگسيختۀ الماس سالنمونۀ آن آنگوالست که در آن استخراج زمام
کند، در حالی که استخراج نفت منبع مالی جناح را تأمين مالی می 91َگران يونيتا

که يکی از اقتصاددانان  92دولتی بوده است.  در واقع تحقيقات پاول کولير
آکسفورد است، به نحوی بسيار روشن رابطۀ بين غنای منابع طبيعی و بروز 

ساله احتمال گويد که در ھر دورۀ پنججنگ را نشان داده است.  اين گزارش می
اين که يک کشور آفريقائی دچار جنگ داخلی بشود از کمتر از يک درصد در 

رسد که چنين درصد در کشورھائی می ٢۵ه کشورھائی که منابع غنی ندارند ب
اما، جنگ بر سر منابع به ھيچ وجه به آفريقا محدود نمی ١٨٢منابعی را دارند.

شود.  ساير مناطق، نظير بلوچستان، برمه و پاپوآ نيز در حال حاضر طعمۀ 
  اند. چنين جنگی شده

ی ھای حّساس شاخۀ چھارم اين مرجع عالی وضع و اجرايکی از مسئوليت
شوند تا قوانين حاکم بر استخراج منابع طبيعی خواھد بود.  اين قوانين وضع می

کردن شفافيت و پاسخگوئی معامالت مربوط به معادن يا برای مثال با ضروری
ھای مربوط به استخراج، تضمين کنند که اين منابع برای تأمين مالی فعاليت
فت.  اقدامات اوليه برای ھای َسرکش و يا شورشيان به کار نخواھند رگروه

گوئی از قبل صورت گرفته است ولی الزم تضمين اين نوع از شفافيت و پاسخ
دولت 93است که شديدتر شود و بيشتر اصالح گردد.  برای مثال َرَوند  کيمبرلی

ھای کننده، فعاالن صنعت الماس و برخی از سازمانھای توليدکننده و مصرف
کن سازند.  را ريشه» ھای جنگیالماس«تا جريان غيردولتی را ِگرد َھم آورد 

ای را امضاء کردند که کشورھای توليدکننده را ُملَزم مینامهھا توافقاين طرف
ھای خام را از معدن تا صادرات دنبال و گواھی کنند الماسکند رد ھمۀ الماس

ھائی که از کشور آنھا خارج می شود، آلوده به جنگ نيست.  کشورھای 
ھائی را بخرند که گواھی شده با کننده نيز موافقت کردند فقط الماسفمصر

شده ھای الماس فقط به خريداران الماس تراشيدهجنگ ارتباطی ندارند و شرکت
ھائی را خريداری کنند که به استناد گواھی که برای ھر دھند الماساجازه می

در معاھدۀ ابتکار عمل  اند،  ارتباطی با جنگ ندارند. قطعه الماس تھيه کرده
، کوشش 94(EITI)سازی صنايع استخراج نفت، گاز و مواد معدنی برای شفاف

ھم از شرکت EITIتوان يافت.  ديگری را که در اين جھت صورت گرفته می
ھای منّظم و مفّصلی از ھمۀ دريافتخواھد که گزارشھا میھا و ھم از دولت
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اند، منتشر کنند ھای مذکور داشتهر زمينهھای فعال دھا از شرکتھائی که دولت
رسی دقيق باز نمايند.  ابتکار عمل ديگر و تمام دفاتر خود را به روی حساب

برای تضمين شفافيت معامالت مربوط به منابع ابتکار تجارت، اداره و اجرای  
کوشد به وسيلۀ اّتحاديۀ اروپاست.  اين اّتحاديه می  95(FLEGT)قانون جنگل 

تکار چوب قانونی را در کشور مبدء شناسائی و به آن اجازۀ صادرات به اين اب
عالوه بر وضع و اجرای مقّرراتی نظير اين برای  ١٨٣اّتحاديۀ اروپا بدھد.

استخراج و تجارت منابع طبيعی، سوء استفاده از منابع و نقض مقّرراتی که از 
رم محسوب شده المللی جُ سوی مرجع عالی وضع شده است بايد تحت قانون بين

المللی که به اين کار تخصيص خواھد يافت قابل تعقيب و از سوی دادگاه بين
  باشد.

ھای محيطی کاری و استخراج معادن بايد آسيبآژانس َفراملّّيتی معدن
کاری و استخراج نادرست را نيز بررسی کند و بکوشد برای حاصل از معدن

.  برای مثال، در زمينۀ استخراج فلز و ھائی بيابدھا راه حلکاستن از اين آسيب
طال، استفادۀ رايج از محلول سيانيد برای جدا کردن طال از سنگ، برخی از 

ً شبيه محل ً بايد ھای ھستهھای دفن زبالهمعادن را تقريبا ای کرده است که دائما
م کنيم در ميزان آسيب وقتی معلوم می ١٨۴تحت مراقبت باشند. شود که ُمَجسَّ

ميليون ُتن خاک را جا به جا چيان روزانه نيماز بزرگترين معادن معدنبرخی 
 ١٨۵کنند.ھای خاک حاصله را با محلول سمی سيانيد خيس میکنند و تلمی

ھای آژانس معدن شايد بخواھد اين روش را ممنوع کند و به مطالعۀ جايگزين
يست کمتر ديگری بپردازد که از نظر اقتصادی به صرفه بوده و به محيط ز

  آسيب برسانند.
المللی به ھنگام ايجاد اين شاخۀ چھارم بايد از تجربۀ خود در جامعۀ بين

ھای مربوط دادن و کنترل فعاليتالمللی برای سازمانايجاد برنامۀ معاھدات بين
بخشيدن به المللی دريا کمک بگيرد که شامل نظمبه منابع معدنی در بستر بين

شود.  از نحوۀ ق دريا میکاری و استخراج منابع مناطق عمياکتشاف، معدن
المللی بستر دريا و المللی مربوطه، يعنی مرجع بينايجاد و عمل  ھيئت بين

المللی دھد، يعنی ھيئت داوری بينجمعی که در مورد اختالفات مربوطه حکم می
برداری شود.  ھائی گرفته شده که بايد از آنھا بھرهبرای قانون دريا درس

ھا و ھم نقاط قوت ھا و ھم ضعفھا و ھم پيروزیرھبران ما بايد ھم شکست
المللی بستر دريا را بررسی و از آن درس بگيرند.  سرانجام منطقی برنامۀ بين
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خواھد بود که کنترل روی استخراج منابع دريای عميق و منابع آب زمينی و 
  ساحلی زير چتر يک سازمان َفراملّّيتی قرار گيرد.

  ايجاد يک پارلمان جھانی 

شدن و ه دنبال جنگ سرد دو نيروی محّرکه ظاھرشده است: جھانیب
شدن.  و عجيب است که با وجود ھياھوی مردم ھمۀ نقاط جھان بر دموکراتيزه

ھائی را که بر زندگی آنان تأثير دارد گيریسر اين که بايد حّق شرکت در تصميم
و دموکراتيک گزاری ھستيم که به نحداشته باشند، ھنوز فاقد يک مجلس قانون

انتخاب شده باشد.  زمان آن فرا رسيده که يک گروه مرکزی از رھبران ما پيش
ھای قدم شوند و تأسيس يک پارلمان جھانی که نمايندۀ ھم شھروندان و ھم دولت

آنان باشد را پيشنھاد دھند، و سخت بکوشند تا حمايت ھمۀ رھبران ھمتای خود 
يا با اصالح منشور سازمان ملل، يا با يک را جلب کنند.  پارلمان جھانی بايد 

المللی در معاھدۀ جھانی جداگانه، ايجاد شود.  با توّجه به تجربۀ اخير جامعۀ بين
المللی که ھر دو از آميز اّتحاديۀ اروپا و دادگاه جنائی بينمورد تشکيل موّفقيت

بينانهو واقعپذيرتر اند، راه دوم ممکن است گزينۀ امکانطريق معاھده ايجاد شده
  تری باشد.

شدن اروپا، بايد اين مجلس را نمايندۀ واقعی ھم با توّجه به تجربۀ يکپارچه
ھای آنان ساخت و به اين ترتيب از اّول مشروعيت اين ھا  و ھم دولتملّت

ھای جھان تضمين نمود.  از ھمان ابتدا اعضای پارلمان پارلمان را از نظر ملّت
 ً ھای از سوی مردم ھر کشور انتخاب و از سوی دولتجھانی بايد مستقيما

مربوطۀ خود تأييد شوند.  رھبران جھان نبايد يک مرحلۀ ميانه ايجاد کنند و به 
انتظار اين که به تدريج اين پارلمان مستقيماً از سوی مردم انتخاب شود، در ابتدا 

ی که اّتحاديۀ ھای ملّی تشکيل دھند، يعنی ھمان راھآن را از نمايندگان پارلمان
اروپا پيمود.  به ھر حال الزم است رابطۀ بين پارلمان جھانی و مجمع عمومی 

ھاست و به سازمان ملل روشن شود.  از آنجا که مجمع عمومی نمايندۀ دولت
طور مستقيم از سوی شھروندان انتخاب نشده است، يک رويکرد جايگزين اين 

جلسی آغاز کنيم که در آن مجمع خواھد بود که با ايجاد يک قوۀ مقننۀ دو م
ھا باشد و پارلمان جھانی نمايندۀ شھروندان آنھا.  اين امکان عمومی نمايندۀ دولت

در مقاله 97و اندرو اشتراوس 96الملل ريچارد فالکاز سوی استادان قانون بين
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اند، مطرح شده برای نشريۀ امور خارجه نوشته ٢٠٠١ای که در سال 
توانند يکی شوند و به صورت اين دو ھيئت میدر طول زمان  ١٨۶است.

ً از سوی شھروندان ھمۀ کشورھا انتخاب و از سوی  مجلسی درآيند که مستقيما
  ھای آنان تأييد گشته است.دولت

المللی بايد از قبل روی حّد اقّل شرايط عضويت برای به ھر حال جامعۀ بين
شرايطی شبيه آنچه که خواھند در اين پارلمان شرکت کنند، کشورھائی که می

برای عضويت در اّتحاديۀ اروپا الزم است، به توافق رسيده باشد.  اين شرايط 
خواھند اعضای پارلمان جھانی را انتخاب برای کشورھائی که شھروندانشان می

کنند بايد شامل شرط برگزاری انتخابات به طور منّظم، عمومی و با رأی سّری 
ً تصديق کنند که میبشود.  دست َکِم َکم آنھا ب کوشند به اين معيارھا ايد صريحا

اند.  به عالوه، دست بيابند و نشان بدھند که پيشرفت ملموسی در اين جھت کرده
  ١٨٧نبايد معيارھای اساسی حقوق بشر را نقض کنند.

پرداختن صريح و صادقانه به نظری که اخيراً خيلی در بارۀ آن صحبت می
ارد، يعنی افزايش نقش جامعۀ مدنی در مذاکرات شود نيز اھّمّيت زيادی د

ھای مترادف با سازمان» جامعۀ مدنی«سازمان ملل.  اصطالح 
شود.  اما واقعيت اين است که سازماندر نظر گرفته می  (NGOs)غيردولتی

ھائی غيرانتخابی و خودجوش ھستند که لزوماً ھای غيردولتی در نھايت سازمان
ھای غيردولتی دستور کار اقلّّيتی از مردم نيستند.  سازماننمايندۀ اکثريت يا ھيچ 

گرانی که آنھا را مطالعه میو منابع مالی خود را دارند و بنا به قول پژوھش
ً غيرممکن از کار درآمده  کنند، ارزيابی ماھيت و تأثير و عالئق آنھا تقريبا

کردن و بسيجکهکنند و با شبھای فشار عمل میآنھا بيشتر شبيه گروه ١٨٨است.
گيرندگان و شکلتوانند نفوذ بيش از حّدی روی تصميمکردن اعضايشان می

ھای خودجوش به ھای جھانی داشته باشند.  چرا بايد اين سازمانگيری سياست
المللی دسترسی داشته باشند و صدايشان را به گوش آنھا گيری بينمراجع تصميم

توانند؟  اصول وحدت، عدالت، بینمیبرسانند، در حالی که عموم شھروندان 
شدن داشته باشند.  طرفی و انصاف مستلزم آن است که ھمۀ سخنان فرصت شنيده
ھای غيردولتی و در نھايت، َصرف نظر از ارزش بدون شک مشارکت سازمان

توانند در افزايش آگاھی و آموزش بدون کوچک شمردن اھّمّيت نقشی که می
توانند جانشينی ھا نمیھا بازی کنند، اين سازمانهعموم مردم و دفاع از گرو

ً نمايندۀ مردمان جھان بوده و با رأی  برای  يک پارلمان جھانی گردند که حقيقتا
مستقيم آنان انتخاب شده باشد.  پارلمان جھانی بايد حقوق خاّصی، ھرچند در 
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آور الزام ابتدا محدود، داشته باشد تا قوانينی برای جامعۀ جھانی وضع کند  که
ً از توان مشاوره ای اين پارلمان استفاده شود.  با توّجه به باشد.  نبايد صرفا

گزاری اين پارلمان توان در ابتدا حوزۀ محدودی را برای قانونتجربۀ اروپا می
گزاری خود آموزد قدرت قانونتعيين کرد و بعد ھمين طور که اين پارلمان می

توان اين حوزه کنند، میم جھان به آن اعتماد پيدا میرا به کار بندد و ملل و اقوا
را توسعه داد.  با گذشت زمان  کشورھای عضو که شھروندان آنھا در پارلمان 

ھای آنھا نيز يا به عنوان اعضای يک مجموعۀ دو مجلسی نماينده دارند و دولت
زايای بی يا با تأييد نمايندگان منتخب شھروندان خود در آن مشارکت دارند، به م

ً بين دولتی به قانون چون و چرای رويکرد َفراملّّيتی نسبت به رويکرد صرفا
کنند که برند.  در نتيجه به طور روزاَفزونی تمايل پيدا میگزاری جھانی پی می

اختيارات بيشتری به اين پارلمان بدھند و از حاکميت انحصاری در برخی از 
ن حاکميت را با ديگران تقسيم کنند.  ھا ايھا بگذرند و در ساير حوزهحوزه

َمکش گيری پارلمان جھانی بازتابی باشد از دنبالۀ ِکشرود که شکلاحتمال آن می
گيری اّتحاديۀ ميان رويکرد بين دولتی و رويکرد فراملّّيتی که مشّخصۀ شکل

رود که مانند آنچه که ظاھراً در اروپا بود.  اما به موقع خود احتمال آن می
  ا واقع شد، در اينجا نيز نيروھای َفراملّّيتی غلبه پيدا کنند.اروپ

 به سوی اتّحاديۀ جھانی

ايجاد يک پارلمان جھانی که به صورت يک قوۀ مقّننۀ جھانی تحّول خواھد 
المللی است که برای تضمين ھای مؤّسساتی بينيافت، صرفاً بخشی از زيرساخت

ھائی که در ن زيرساخت در توصيهامنيت جمعی ما الزم است.  ساير اجزای اي
ھا اگر به اند.  در واقع اين توصيهآخرين فصل اين کتاب آمده است، تجّسم يافته

تمامه اجرا شوند چھارچوب و اسکلت نظام در حال ظھور دولت جھانی را 
تشکيل خواھند داد.  ما، يعنی جامعۀ جھانی، با وادار کردن رھبران خود به اين 

شده را ستقيم  به سوی نوعی از دولت جھانی، مراحل توصيهکه به جای جھش م
کنيم که به تدريج نظام جھانی الزم را بر اساس درک طی کنند، به آنھا کمک می

شده نبايد ھای توصيهلزوم ايجاد آن به وجود آورند.  در نتيجه برداشتن اين گام
از افراد شدن موضوع حکومت جھانی در بسياری دليلی را که مطرحترس بی
  کند، به وجود آورد.ايجاد می

دھد، اما اگر قرار باشد به مشکالت امنيتی متعّددی که ما را رنج می
شده در بپردازيم، داشتن نوعی دولت جھانی گريزناپذير است.  مراحل توصيه
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کند که دولت جھانی که ظاھر خواھد ھای قبلی به تضمين اين امر کمک میبخش
قدرت که برای تضمين تفکيک و تعادل نيروھا و َعمل شد سه مرکز جداگانۀ

َکردھا الزم است و ھمچنين يک نظام مناسب برای  کنترل و توازن داشته باشد.  
يکی از اين مراکز قدرت قوۀ مقّننۀ جھانی خواھد بود که در باال در بارۀ آن 

ئول کنترل، بحث شد.  اين قوۀ مقّننه به موقع خود بر کار مرجع َفراملّّيتی که مس
تنظيم و توزيع منابع حياتی سياره است، نظارت خواھد داشت.  ھمچنين بر کار 
کميسيون مرزی که در اين کتاب توصيه شده و کميسيونی که تغيير و اصالحاتی 

ھای عدم گسترش و کاھش تسليحات پيشنھاد خواھد داد، نظارت را در برنامه
  خواھد کرد.

ی خواھد بود.  اعطای اختيارات شديد به مرکز دوم قدرت قوۀ مجريۀ جھان
شورای امنيت تا با قاطعيت عمل کند و در شرايط خاّص از نيروی قھری 

ھای عملی مناسب برای کردن رھنمودھا و روالاستفاده نمايد و ھمچنين فراھم
آن، اين شورا را تقويت و آن را قادر خواھد ساخت که رشد کند و به يک قوۀ 

بدل گردد.  لغو حّق وتو و تضمين اين که شورای امنيت  مجريۀ مناسب جھانی
ھای جھان است، مشروعيت و کارآئی آن را افزايش به نحو مناسبی نمايندۀ ملّت

کردن ابزاری که شورای امنيت برای عمل به مسئوليتدھد.  به عالوه فراھممی
ات و المللی اّطالعھای اجرائی خود به آن نياز دارد، از جمله آژانس بين

ای که برای المللی و منطقهبازرسی که توصيه شده است و نيروھای نظامی بين
المللی قدرت کمک اجرای تصميماتش به آن احتياج دارد، به تقويت اين مرکز بين

  زيادی خواھد کرد.
المللی مرکز سوم قدرت دادگاه جھانی خواھد بود.  اصالح دادگاه بين

خاب قُضاتش و اعطای حّق قضاوت اجباری عدالت، به خصوص تغيير نحوۀ انت
به آن و تضمين اين که احکام آن در صورت لزوم به کمک نيروی قھری به 
اجراء درآيد، آن را تقويت کرده و بر اعتبار آن خواھد افزود و به اين ترتيب 
وجود يک مرکز سوم َقوی قدرت را تضمين خواھد کرد.  الزم است رھبران ما 

يکی شکل المللی يکیه اين سه مرکز قدرت در نظم بينتضمين کنند ھمين ک
گرفتند و تقويت شدند، با ھماھنگی و به طور نزديک با يک ديگر کار کنند و 

  متقابالً يک ديگر را تقويت نمايند. 
طلبی، طرفی، از بين بردن فرصتاصول محوری وحدت، عدالت و بی

رفتن نيروی قھری در محدود کردن حاکميت بی قيد و شرط ملّی، به خدمت گ
جھت اجرای عدالت و وحدت در فکر و عمل اساس نظام امنيت جمعی است که 
در اين کتاب پيشنھاد شده، و ھمچنين مالتی است که آن را به صورت يک کّل 

چسباند.  در واقع اين کتاب اين اصول محوری را در مورد ھماھنگ به ھم می
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گيرد.  اند به کار میه اثر گذاشتهترين مشکالتی که بر امنيت اين سيارجدی
ھائی است که اين کتاب برای ايجاد يک نظام کارآمد، حاصل اين کار توصيه

کند، نظامی که صلحی را به ارمغان میمؤّثر و عملی برای امنيت جمعی می
 ھاست بشر در انتظار آن بوده است.آورد که مّدت
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  گيری تيجهن

ھدف اين کتاب اين بوده است که شھروندان عادی، زنان و مردان سراسر 
طور نامنظم در مورد  دنيا را به گفتگوئی وارد کند که بيش از يک قرن است به

شکل و جھتی که نظام در حال رشد امنيت جمعی و نظم جھانی بايد داشته باشد 
ھای جداگانه و مختلف در جريان بوده است.  اين کتاب کوشيده است که رگه

ھا را گرد ھم آورد و آنھا را در چھارچوب وسيع منظری فکری افراد و گروه
دھد، بررسی کند.  ضمن اين کار اين ست میکه آثار بھائی از امنيت جمعی به د

کتاب کوشيده است نشان دھد که چگونه کار ظاھراً پراکندۀ مردان و زنانی که 
اند، مانند ھائی برای مشکالت بشريت بودهدر سراسر دنيا مشتاق  يافتن راه حل
ای را که به نشينند تا نقشۀ عمومی جادهقطعات يک جورچين در کنار ھم می

شود فراھم سازند.  اين افکار که متقابالً يک ديگر را تقويت میتھی میصلح من
توانند به ايجاد يک نظام جديد و کارآمد امنيت جمعی کمک کنند.  کنند، می

گيری از نظراتی که در آثار سرانجام اين کتاب با الھام از منظر بھائی و با بھره
ھای مربوط به امنيت جمعی بھائی ارائه شده و نظرات متفکّرانی که در حوزه

  ھای عينی برای عمل دارد.ای از توصيهکنند، مجموعهکار می
با جلب مشارکت مردم ھمۀ نقاط جھان، از طريق استفاده از نظرات آنھا و 

توانيم نظام امنيت جمعی جديدی به وجود دعوت آنھا به شرکت در اين بحث، می
ب کند و به اين ترتيب رھبران جھان آوريم که اعتماد و حمايت مردم دنيا را جل

ھای شھروندان را بر آن دارد تا اقدامات الزم را برای تأمين نيازھا و خواست
گفت:  ١٩۵٩در سال  98خود به عمل آورند.  ھمان طور که دوايت آيزنھاور

ھا در ترويج صلح خواھند کوشيد.  در در درازمّدت مردم بيشتر از دولت«... 
کنم مردم آنقدر خواھان صلح ھستند که بھتر است يکی از ھمين واقع، فکر می
ھا از سر راھشان کنار بروند و بگذارند آنھا به صلح خود روزھا دولت

 ١»برسند.
 

                                                 
98 Dwight Eisenhower 
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  .در ھمان ٢۵يادداشت دبيرکل، پاراگراف  –٢٢
  .١۶ص (A/59/565)» تر، مسئوليت مشترک مانايجاد يک دنيای ام« –٢٣
  ١ھمان، ص –٢۴
   ٢–١ھمان، صص  –٢۵
  ١٧ھمان، ص –٢۶
  ١٨ھمان، ص –٢٧
  ۴ھمان، ص –٢٨
  ٣–٢ھمان، صص  –٢٩
  ١٧ھمان، ص –٣٠
  ٣ھمان، ص –٣١
   ١٩ھمان، ص –٣٢
  ٣٢ھمان، ص –٣٣
  ٣ھمان، ص –٣۴
  ۶٢ھمان، ص –٣۵
  ٣٨ھمان، ص –٣۶
  ٣۵ھمان، ص –٣٧
  ھمان.  –٣٨
  ھمان. –٣٩
۴٠– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005).  
  ۶ھمان، ص –۴١
  ۵۶ھمان، ص –۴٢
  ٣ھمان، ص –۴٣
  ۶ھمان، ص –۴۴
  ھمان. –۴۵
  ھمان. –۴۶
  ٢۵ھمان، ص –۴٧
  ٣١ھمان، ص –۴٨
  ٣٣ھمان، ص –۴٩
  ھمان.  –۵٠
  ٣۵ھمان، ص –۵١
  ٣۴ھمان، ص –۵٢
  ٢۵ھمان، ص –۵٣
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  ٢٩–٢٨ھمان، صص  –۵۴
  ٣۶ھمان، ص –۵۵
  ٣٨صھمان،  –۵۶
  ۴٨ھمان، ص –۵٧
  ۴٠ھمان، ص –۵٨
  ٢٣ھمان، ص –۵٩
  ۴٠ھمان، ص –۶٠
  .(A/60/L.1)سند نتيجۀ ھمايش جھانی سران  –۶١
۶٢– ‘UN Assembly Approves Weakened Summit Blueprint’, 

Reuters, 13 September 2005; and Lederer, ‘Annan Appeals 
to World Leaders at Summit’, Associated Press, 15 

September 2005.  
افسوس که به علت اين که نامزدی برای عضويت در شورای جديد حقوق  –۶٣

طلبی صورت گرفته اين شورا قبالً در برخی محافل  اعتبار بشر از روی نفع
  خود را از دست داده است.

۶۴– Shaw, International Law, p. 357.  
  ٣۵۴ھمان، ص –۶۵
  ٣۵۵ھمان، ص –۶۶
ديگری ھست که طرفين يک اختالف مرزی می توانند به کمک آن راه  –۶٧

بدون رفتن به دادگاه در حل اختالف خود بکوشند.  اين روش شامل توافق 
بين طرفين برای ايجاد يک کميسيون مرزی مستقل است که در مورد 

کند و حکم نھائی را که قابل استيناف دادن نيست، صادر اختالف داوری می
ھمان روندی است که اتيوپی و اريتره به عنوان بخشی از  می کند.  اين

  توافق صلح الجزاير با آن موافقت کردند.
تعيين حدود دريائی و مسائل مرزی بين قطر و بحرين (پروندۀ قطر  –۶٨

درمقابل بحرين)؛ و تعيين حدود دريائی و مسائل مرزی (پروندۀ قطر در 
  مارچ). ١۶( ۴٠لی عدالت المل، دادگاه بين٢٠٠١مقابل بحرين)، سال 

ھای مرزی (پروندۀ بلژيک/ھلند)؛ حاکميت بر حاکميت بر برخی سرزمين –۶٩
، دادگاه بين١٩۵٩ھای مرزی (پروندۀ بلژيک/ھلند)، سال برخی سرزمين
  .جون) ٢٠( ٢٠٩المللی عدالت، 

معبد پريا وی ھير (پروندۀ کامبوج در مقابل تايلند)؛ معبد پريا وی ھير  –٧٠
 ۶المللی عدالت، ، دادگاه بين١٩۶٢دۀ کامبوج در مقابل تايلند)، سال (پرون

 جون). ١۵(
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المللی از سوی وزارت امور خارجۀ اياالت متّحده، مطالعۀ مرزھای بين –٧١
 .١٩۶۶نوامبر  ٢٣شده)، (اصالح ۴٠شمارۀ 

مقابل  مرزھای آبی و خشکی بين کامرون و نيجريه (پروندۀ کامرون در –٧٢
 داخلۀ گينۀ استوائی)؛ مرزھای آبی و خشکی (پروندۀ کامرون درنيجريه؛ م

المللی عدالت، ، دادگاه بين٢٠٠٢مقابل نيجريه؛ مداخلۀ گينۀ استوائی)، سال 
 اکتبر).  ١٠( ٣٠٣

  : مراجعه کنيد به –٧٣
http://en.wikipedia.org/wiki/Bakassi; and 

http://www.answers.com/topic/bakassi; ‘NIGERIA: 
Rehabilitation, harassment concerns mar Bakassi pullout’ 

at http://www.irinnews.org; and ‘Nigerian troops leaving 
Bakassi’ at http://news.bbc.co.uk/2/hi/Africa).   

پروندۀ مربوط به اختالف ارضی (پروندۀ جمھوری عرب ليبی / چاد)؛  –٧۴
 ۶المللی عدالت، ، دادگاه بين١٩٩۴ليبی/چاد)، سال اختالف ارضی (پروندۀ 

 فوريه). ٣(
٧۵– Asia Times, 8 March 2005. 
المللی نامۀ دادگاه بيناز اساس ٢۶اعالميۀ استراليا تحت بند دوم مادۀ « –٧۶

  مارچ در نيويورک تسليم شد. ٢٢، که به تاريخ »١٩۴۵عدالت 
)، ١٩٩١( ۶٨٧نامۀ شورای امنيت سازمان ملل قطع –٧٧

(S/RES/687(1991))  
٧٨– Basic Facts about the United Nations, p. 102.  
٧٩– Evans, ‘Responsibility to Protect’, in Progressive Politics.  
٨٠– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 6.  
٨١– Kagan, ‘The Crisis of Legitimacy’, p. 1.  
 ھمان. –٨٢
  ھمان. –٨٣
٨۴– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 35.  
 ھمان. –٨۵
٨۶– Evans, ‘Meeting the Challenge of War’, p. 1.  
  ھمان. –٨٧
  ھمان. –٨٨
٨٩– Evans, ‘Responsibility to Protect’, in Progressive Politics.  
 .ICSS، گزارش کميسيون »مسئوليت دفاع«  –٩٠
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  ۶٩ھمان ، ص –٩١
  .٢٠٣، بند (A/59/565)» تر، مسئوليت مشترک مايای امنايجاد يک دن« –٩٢
٩٣– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 35.  
  ھمان. –٩۴
  .٣١، ص(A/60/L.1)سند نھائی ھمايش جھانی سران  –٩۵
  .۶۶، صلوح ابن ذئبحضرت بھاءّهللا،  –٩۶
–٣۴، صص نبذة من تعاليم حضرة بھاءّهللا حضرت بھاءّهللا، بشارات در  –٩٧

٣۵ .  
فوريه  ٩العدل اعظم الھی خطاب به يکی ازمحافل ملّی به تاريخ از پيام بيت –٩٨

  . ۵١۶–۵١۵، صص ١٣۵۴، شمارۀ ھدايت انوارنقل در  ١٩۶٧
  .٣۵، بند ١، بخش ICSS، گزارش کميسيون »مسئوليت دفاع« –٩٩
 . ٢ھمان، بخش  –١٠٠
١٠١– Solana, ‘Securing Peace in Europe’.  
١٠٢– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 4.  
  ٧ھمان، ص –١٠٣
  ۶ھمان، ص –١٠۴
  ٣ھمان، ص –١٠۵
، اثر حضرت ولی نظم جھانی بھائیحضرت عبدالبھاء ، نقل شده در  –١٠۶

  ۵۴امرّهللا، ص
١٠٧– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 6.  
  ٣ھمان، ص –١٠٨
  ٢۵ھمان، ص –١٠٩
  ٣٩ھمان، ص –١١٠
  ۶ھمان، ص –١١١
  ٢، صوعدۀ صلح جھانیالعدل اعظم الھی، بيت –١١٢
١١٣– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 3.  
١١۴– Basic Facts about the United Nations, p. 259.  
١١۵– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 51. 
 )١(١٠، مادۀ ایھای ھستهمعاھدۀ عدم گسترش سالح –١١۶
  ٣ھمان ، مادۀ  –١١٧
١١٨– Basic Facts about the United Nations, p. 103. 
١١٩– ‘Iran Says it’s not afraid of Security Council’, New York 

Times online, 8 November 2005.  
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 ٢٠٠۶دسامبر  ٢٣شورای سازمان ملل مورخ  ١٧٣٧نامۀ قطع –١٢٠
S/RES/1737)2006و (  

‘UN passes Iran nuclear sanctions’ at http://news.bbc.co.uk. 
 ٢٠٠٧مارچ  ٢۴شورای امنيت سازمان ملل به تاريخ  ١٧۴٧نامۀ قطع –١٢١

S/RES/1747  (2007) و  
‘Security Council tightens sanctions against Iran over 

uranium enrichment’ at http://www.un.org/apps/news.  
١٢٢– ‘Iranian Warns Against Added Nuclear Sanctions’, 

Associated Press, 6 June 2007, at www.nytimes.com.  
١٢٣– ‘The UN and Iran: Playing with fallout’, Economist, 24 

May 2007. 
  ۶ای، مادۀ ھای ھستهمعاھدۀ عدم گسترش سالح –١٢۴
١٢۵– Basic Facts about the United Nations, p. 112.  
١٢۶– ‘A More Secure World’ (A/59/565), p. 40.  
 در:» ھای شيميائیسازمان منع سالح«پايگاه اينترنتی   –١٢٧

http://www.opcw.org/factsandfigures.   
 . ٢ھای زيستی، مادۀ معاھدۀ سالح –١٢٨
  .  ھمچنين مراجعه کنيد به: ٢٠٠۶مارچ  ٢سی به تاريخ بیاخبار بی –١٢٩
 ‘Nuclear Confusion’, The Economist, 22 October 2005, p. 

31.  
 ١۴سران، نيويورک،  ٢٠٠۵سخنرانی دبير کل خطاب به ھمايش جھانی  –١٣٠

 ٢٠٠۵سپتامبر 
١٣١– New York Times, 31 October 2005 (see database under 

Arms Control).   
  منشور سازمان ملل ٢۴مادۀ  –١٣٢
  منشور سازمان ملل ٣٩مادۀ  –١٣٣
  شورای امنيت سازمان ملل 82؛S/1501مۀ ناقطع –١٣۴
  شورای امنيت سازمان ملل ۵٠٢نامۀ قطع –١٣۵
  شورای امنيت سازمان ملل ۵٩٨نامۀ قطع –١٣۶
  )١٩٩٠شورای امنيت سازمان ملل ( ۶۶٠نامۀ قطع –١٣٧
١٣٨– ‘A More Secure World: Our Shared Responsibility’ 

(A/59/565), p. 31.  
  ھمان.  –١٣٩
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١۴٠– Hill, ‘Military Staff Committee’, p. 2.   
  ۵–۴ھمان، صص  –١۴١
  شورای امنيت سازمان ملل S/1501)؛1950(82نامۀ قطع –١۴٢
  ) شورای امنيت سازمان ملل1990( 660نامۀ قطع –١۴٣
  ) شورای امنيت سازمان ملل1990( 667نامۀ قطع –١۴۴
  ) شورای امنيت سازمان ملل1990( 678نامۀ قطع –١۴۵
١۴۶– Shaw, International Law, p. 868, note 217.  
١۴٧–‘The UN gets tougher: After years of inaction, UN 

peacekeepers crack heads’, The Economist, 10 March 2005. 
See also www.un.org/ 

Depts/dpko/missions/monuc/facts.html. 
١۴٨– ‘A More Secure World: Our Shared Responsibility’ 

(A/59/565), p. 32. 
 ھمان.  –١۴٩
١۵٠– Press release SG/SM/8891 GA/10157, 23 September 

2003, and www.un.org and  
http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/sg2eng030923

.htm. 
اصول مسئوليت  –چکيده «، بخش تحت عنوان »مسئوليت مشترک دفاع« –١۵١

  ». رای مداخلۀ نظامیدفاع ب
   ٩٢منشور سازمان ملل، مادۀ  –١۵٢
  .٣۴المللی عدالت، مادۀ نامۀ دادگاه بيناساس –١۵٣
  .  ھمچنين مراجعه کنيد به: ٩٣منشور سازمان ملل، مادۀ  –١۵۴

Eyffinger, International Court of Justice.   
١۵۵– Shaw, International Law, p. 755.  
  ٧۶١ھمان، ص –١۵۶
١۵٧– Rosenne, Law and Practice, vol. 1, chapter 10. 
، ١٠۴٨المللی عدالت، سال دادگاه بين ھایپروندۀ کانال کورفو، گزارش –١۵٨

نامۀ شورای امنيت و قطع ٣۵۴، ٣۴٩صص  IRL15؛ ٣٢–٣١، ١۵صص 
ھا مورد خود کنند طرفکه توصيه می ١٩۴٨آوريل  ٩سازمان ملل به تاريخ 

  جھانی ارجاع دھند. را به دادگاه
، ١٩٧۴المللی عدالت، ھای دادگاه بين، گزارشایپروندۀ آزمايشات ھسته –١۵٩

  .۴٧٧ص
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  .٩۴منشور سازمان ملل، مادۀ  –١۶٠
١۶١– Shaw, International Law, p. 766.  
  ILR, p. 155 16؛۴، ص١٩۴٩المللی عدالت، ھای دادگاه بينگزارش –١۶٢
  ILR, p. 238 55؛ ٣، ص١٩٧۴المللی عدالت، ھای دادگاه بينگزارش –١۶٣
  ILR, p. 530 61؛ ٣، ص١٩٨٠المللی عدالت،ھای دادگاه بينگزارش –١۶۴
  ILR, p. 238 55 ؛٣، ص١٩٧۴المللی عدالت، ھای دادگاه بينگزارش –١۶۵
   ILR, p.350 57 ؛٢۵٣، ص١٩٧۴المللی عدالت، ھای دادگاه بينگزارش –١۶۶
   ILR, p. 562 60؛٣، ص١٩٧٨المللی عدالت، دادگاه بينھای گزارش –١۶٧
  ILR, p. 530 61؛ ٣، ص١٩٨٠المللی عدالت، ھای دادگاه بينگزارش –١۶٨
١۶٩– Shaw, International Law, p. 748. 
ھای دادگاه بين؛ گزارش٧۴٩، نقل شده در ھمان، صOdaقاضی اودا  –١٧٠

  .١۴٢، ١٣٩صص ILR ؛ و ٩٧، ١٣، ١٠، صص ١٩٨٧المللی عدالت، 
١٧١– Merrills, International Disputes Settlement, p. 126; and 

Brauer, ‘International Conflict Resolution’, 23 Va JIL, 
1982–3, p. 463; quoted in Shaw, International Law, p. 748.   

١٧٢– Shaw, International Law, p. 776. 
  منشور آتالنتيک –١٧٣
  ھمان، اصل ھشتم –١٧۴
 ھمان.  –١٧۵
١٧۶– Hoopes and Brinkley, FDR and the Creation of the U.N., 

p. 27.  
کمک و تشويق ھمۀ «نسخۀ نھائی با بيان قصد روزولت و چرچيل به  –١٧٧

، »طلب روشن کندطرق ديگر که بار خردکنندۀ تسليحات را برای مردم صلح
 به پايان رسيد.  منشورآتالنتيک.

١٧٨– Hoopes and Brinkley, FDR and the Creation of the U.N., 
pp. 45–6.  

 ١٩ھمان، ص –١٧٩
  ١١٠ھمان، ص –١٨٠
  ٢٠استناد شده در ھمان، ص –١٨١
  ۵۶ھمان، ص –١٨٢
  ۶۶–۶۵ھمان، صص  –١٨٣
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نويس بيانيۀ برنامهپيش«کند به که اشاره می ٧، پانويس ١١٣ھمان ، ص –١٨۴
ريزی بعد ازجنگ ، کميتۀ برنامه١٩۴۴ مارس ١۵، »ريزی بعد ازجنگ

 سی.، بايگانی ملّی، واشنگتن دی١۴١وزارت امور خارجه، صندوق 
١٨۵– Dinan, Europe Recast, p. xiii. 
١٨۶– Dedman, Origins and Development of the European 

Union, p. 61.   
 ،١٩۴۶سپتامبر  ١٩سخنرانی چرچيل در زوريخ به تاريخ  –١٨٧

http://www.ena.lu/mce.cfm.   
١٨٨– Dinan, Europe Recast, p. 24.  
١٨٩– Fontaine, New Idea for Europe, p. 12.  
١٩٠–Goormaghtigh, ‘European Coal and Steel Community’, 

International Conciliation, vol. 30, p. 348, note 48.  
ی از ناظران معاصر، را ، که شرح  روبرت ماريولين، يک۵٧ھمان، ص –١٩١

 کند.از جامعۀ ذغال و فوالد اروپا نقل می
١٩٢– Schuman Declaration, 9 May 1950. 
١٩٣–Dinan, Europe Recast, p. 98.  
 ١٩٩ھمان، ص –١٩۴

  فصل سوم

در ضيافت ناھاری در   ٢٠٠۵آوريل  ٢١سخنرانی ھنری کيسينجر به تاريخ  –١
  سی.باشگاه متروپوليتن، واشنگتن دی

  .٣٧، بند  وعدۀ صلح جھانی –٢
٣– Evans, ‘Responsibility to Protect’, in Progressive Politics, 

July 2003.  
۴– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 6.  
۵– Sands, Lawless World, p. xvi.  
، صص نبذة من تعاليم حضرة بھاءّهللا حضرت بھاءّهللا، کلمات فردوسيه، در  –۶

۵١–۵٢. 
٧– Kofi Annan in ‘Annan Opens World Summit with plea not 

to let down billions around the globe’.  UN News Centre, 
www.un.org/apps/news, 14 September 2005.  
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٨– Sanger, ‘Month of talks fails to bolster nuclear treaty’, New 
York Times, 28 May 2005.  

، رئيس دانشکدۀ حقوق دانشگاه ييل، که Harold Kohفسور ھارولد کو پرو –٩
گفت، در جلساتی که از الملل سخن میدر ميزگرد انجمن آمريکائی قانون بين

شد، اين سئوال سی برگزار میدر واشنگتن دی ٢٠٠۵آوريل  ٢مارچ تا  ٣٠
 »ست؟الملل برای اياالت متّحده مفيد اآيا قانون بين«را مطرح کرد که 

 ٨٣، صرسالۀ مدنيه  –١٠
 ٨۴ھمان، ص –١١
١٢– Evans, ‘Responsibility to Protect’, Progressive Politics, 

July 2003, www.icg.org.   
١٣– Levi and O’Hanlon, Future of Arms Control, p. 12. 
١۴– Blix, Disarming Iraq, p. 4. 
١۵– ‘In Larger Freedom’ (A/59/2005), p. 34. 
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