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  هدیکچ
 شور .تسا یللملا نیب هناتسودرشب قوقح رظنم زا کیتیلپوئژ یاهنارحب رد وتان یللملا نیب تیلوئسم نییبت ،شهوژپ نیا فده 
 هصرع رد یللملا نیب یماظن نامزاس کی ناونع هب وتان نوزفازور شرتسگ ،دهد یم ناشن دهاوش .تسا یلیلحت - یفیصوت شهوژپ
 یتاماهبا و تالکشم داجیا ثعاب رگید فرط زا و تسا هدش یللملا نیب تابسانم و طباور میکحت ثعاب فرط کیزا للملا نیب طباور
 ببس وتان صاخ تیهام نایم نیا رد .تسا هدیدرگ یللملا نیب داهن نیا طسوت تیلوئسم شریذپ نآ عبت هب و درکلمع یگنوگچ رد
 نامیپ نامزاس یماظن تیهام .تسا هدش یللملا نیب تیلوئسم دعاوق یارجا هنیمز رد صوصخ هب للملا نیب قوقح رد یرتشیب تاماهبا

 نیا هجیتن رد .تسا هدش نامزاس یاه تیلاعف هب یهد تهج و درکلمع رد ءاضعا شقن ندش رت گنررپ ببس (وتان) یلامش کیتنالتآ
 رد دوش یم داهنشیپ .دشاب رثؤم نامزاس و ءاضعا نامز مه تیلوئسم ای هناگود تیلوئسم یعون داجیا و لامعا باستنا رد دناوت یم هلئسم
 قوقح هغدغد دربهار زا یماظن نامزاس کی ناونع هب وتان تیلوئسم ات دوش داجیا یتارییغت دحتم للم روشنم داوم و للم راتخاس
  .ددرگ لیدبت دارفا قوقح هب اه تلم
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 همدقم
 تایلمع ماجنا هوحن هک تسا هناحلسم تامصاخم رب رظان یقوقح نیزاوم زا یشخب ،5هناتسودرشب یللملا نیب قوقح
 میظنت یللملا نیب ریغ و یللملا نیب هناحلسم تامصاخم (ندش یناسنا تیاغ یاتسار رد ار نامصاختم راتفر و یگنج
 و یماظن نیب کیکفت لصا دننام ینیداینب لوصا و تسا گنج زا یشان مالآ شهاک نآ یلصا فده و دیامن یم
 زا .(1195 ،نمتپ) دوش یم لماش ار هدوهیب جنر لمحت تیعونمم لصا و بسانت لصا ،ترورض لصا ،یماظنریغ
 سنارفنک ،گروبزرتپ نس 1015 هیمالعا هب ناوت یم هناتسودرشب قوقح عوضوم رد یللملا نیب تادهاعم عبانم نیرت مهم
 ،هداز یسوم) دراد یناسنا و ینادجو هاگتساخ رد هشیر هک درک هراشا ونژ هناگراهچ یاه نویسناونک و لسکورب 1715
 اب هاگ ،نوگانوگ فادها هب رشب یبایتسد روظنم هب ... و دیدهت ،باعرا ،تنوشخ ،روز یریگراک هب و لامعا .(9395
 دروآ یم راب هب ار یکانلوه عیاجف و ددرگ یم هارمه اه نآ تایح قح دننام اه ناسنا یساسا و هیلوا قوقح هدرتسگ ضقن
 یور ناهج رساترس رد هک یعیاقو یمامت زا تاطابترا شرتسگ اب هزورما هک یرشب رادیب نادجو .(1395 ،یورسخ)
 یساسا و هیلوا قوقح ضقن اب هلباقم راتساوخ هراومه و دنام یمن مارآ عیاجف نیا لباقم رد ،تسا هاگآ زین دهد یم
 ناونع هب 0 (وتان) یلامش کیتنالتآ نامیپ نامزاس شقن نیب نیارد .(1395 ،یلدگیب ییایض) تسا تاشقانم رد اه ناسنا

 نیمه اب یماظن تامادقا ماجنا رد ،هداد یاج دوخ رد ار یبرغ دنمتردق و گرزب یاه تلود یمامت هک یماظن ینامزاس
 هنحص رب طلسم یژولوئدیا ود مسینومک و مسیلاتیپاک ،مود یناهج گنج زا سپ یایند رد .تسا گنررپ رایسب هیجوت
 ییاهروشک اهنت هک یوروش داحتا و هدحتم تالایا تردقربا ود بلاق رد یژولوئدیا ود نیا .دندوب للملا نیب طباور
 نیا یلصا هنحص .دنتخادرپ مه اب تباقر هب ،دنتشاد تایح همادا یان ،گنج شتآ ندرک شکورف زا سپ هک دندوب
 و قرش هاگودرا ود هب اپورا میسقت ،یبرغ و یقرش ناملآ روشک ود هب ناملآ میسقت اب و دش عقاو اپورا هراق زین تباقر
 لباقم رد ذوفن دس داجیا و ییورایور ناوت هجو چیه هب هدش ناریو یاپورا .تفرگ دوخ هب یلمع لکش ،برغ
 هب ار وتان نامزاس نآ یبرغ نادحتم و اکیرمآ هدحتم تالایا ،عقاو رد .تشادن ار یوروش هنابلط هعسوت یاه تسایس
 ،ناراکمه و یعفرا) دنیامن داجیا یعنام یبرغ یاپورا هب مسینومک شرتسگ و یوروش داحتا لباقم رد ات دندروآ دوجو
 هدیمان هناتسودرشب تالخادم ًااحالطصا هچنآ مان اب ار دوخ رظندروم یماظن تامادقا هدومن یعس هراومه وتان .(0395
 9" هناتسودرشب هلخادم" .دشاب رادروخرب شتامادقا یارب یرتشیب یقوقح تاهیجوت زا دناوتب ات ،دهد ماجنا دوش یم
 و رشب قوقح زا تیامح نوچ یمهم یدیلک رصانع اب طابترا رد هراومه و للملا نیب قوقح ثحابم نیرت مهم زا یکی
 نیا رد هاگدید ود .(1395 ،زاتمم) دشاب یم اه تلود یلخاد روما رد هلخادم عنم و یلم تیمکاح زا عافد لاح نیعرد
 تینما یاروش زوجم اب زج ار هلخادم ،تیمکاح تیمها رب هیکتاب تسخن هاگدید دننک یم ییورایور رگیدکی اب هصرع
 هک تسا رشب قوقح زا تیامح تیمها رب ینتبم مود رظن و تسا هتسناد عورشمان یلبق همان تقفاوم کی بلاق رد ای و
 .(7395 ،روپ نسح و این ینیما و ییاز یسیع لگ) دوش یم هتفرگ رظن رد هلخادم یارب یطورش ضرف نیا رد یتح

                                                           
1 - International Humanitarian Law 
2 -North Atlantic Treaty Organization 
3 - Humanitarian intervention 
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 یا هقطنم و یللملا نیب یاه نویسناونک ،اه قاثیم رد هک یرشب قوقح دعاوق هلسلس و رشب قوقح یلومش ناهج هب هجوتاب
 دنوش یم بوسحم للملا نیب قوقح هرمآ هدعاق و هتفرگ مان رشب قوقح نیداینب دعاوق هک قوقح یاملع نیرتکد و
 یلم تیمکاح لصا اما ،دننز زابرس یرشب قوقح دعاوق یازجا زا یلم تیمکاح لصا هانپ رد دنناوت یمن اه تلود
 تلود هک هک یتروصرد و تسا تیمکاح هدهعرب تلم هافر و قوقح زا تیامح تیلوئسم و دشاب یم اکتا لباق نانچمه
 راذگاو یللملا نیب هعماج هب تیلوئسم نیا دنک لمع دهعت نآ هب دهاوخن دوخ ای و هدماینرب تیلوئسم نیا هدهع زا
 نآ ندناجنگ رد یعس هلخادم یماح یاهروشک و هدرکن ادیپ ییاج للملا نیب قوقح رد هناتسودرشب هلخادم .دوش یم
 رظنم زا وتان یللملا نیب تیلوئسم هک تسا حرطم یلصا شسرپ نیا شهوژپ نیا رد .دنراد تیامح تیلوئسم موهفم رد
 ؟تسا هیجوت لباق هنوگچ یللملا نیب هناتسودرشب قوقح
  یرظن درکیور
 و یکیتیلپوئژ ریغتم و تباث لماوع ةیاپ رب روشک ای تلود کی یارب تیعضو داجیا زا تسا ترابع یکیتیلپوئژ نارحب
 و لماوع دربراک اب اهروشک رگید یلم یژتارتسا و تسایس ندرک لعفنم یترابع هب .روشک نآ تسایس ندرک رثأتم
 هدش رثأتم یاضف رد نکاس نادنورهش یارب یددعتم یاهدمایپ یاراد یکیتیلپوئژ یاه نارحب .ییایفارغج یاه شزرا
 رد یکیتیلپوئژ یاه نارحب یاهدمایپ زا یفنم لئاسم رگید و یگتفاین هعسوت ،یگراوآ ،نکاس یاه ناسنا راتشک .تسا
  .(19 :1395 ،هداز یلقیلو)تسا هدز نارحب یاهاضف
 اب فرصم و زاین نیب لداعت مدع» :نارحب یارب فیرعت نیرت هداس .تسا هدیدرگ نایب 5نارحب یارب یتوافتم فیراعت
 :تسا اراد ار ریز تاصخشم نارحب دنیوگ یم اه نآ ،دننک یم فیرعت هنوگ نیا ار نارحب 9ناک و 0رنیاو .تسا دیلوت
 ...دنک ینانیمطا ان داجیا هک یطیارش .5
 .فادها هب تبسن یدج دیدهت دوجو .0
 .دیآ یم دوجو هب لمع یارب تیروف و اهراشف شیازفا اب هارمه هک یطیارش .9
 .دروآ یم لابند هب یا هرظتنمریغ یاهدمایپ هک اه شنک و اهدادیور رد شخرچ هطقن .1
 :هک تسا یطیارش نارحب ،دیوگ یم نینچ نارحب فیرعت رد زین 1یتراک کم نینچمه
 .تسا دودحم یریگ میمصت ای و یهد خساپ یارب دوجوم نامز .5
 .تسا کدنا تاعالطا رب اکتا اب ،دودحم نامز رد و میخو تیعقوم رد یریگ میمصت دنمزاین .0
 و تارثا توافت و اه نآ هدنروآ دوجو هب للع و اهنارحب ینوگانوگ تلع هب نارحب فیرعت رد رظن فالتخا نیرتشیب
 .تسا ناهج رساترس رد اه نآ یاهدمایپ
 ،درف یارب رادیاپان و کانرطخ یتیعضو هب و دهد یم خر هدنیازف یهاگ و یناهگان تروص هب هک تسا یدماشیپ نارحب
 تامادقا هب زاین نآ ندرک فرطرب یارب هک دوش یم یطیارش ندمآ دوجو هب ثعاب نارحب .دماجنا یم هعماج ای هورگ

                                                           
1. Crisis 
2. Winer 
3. Kahn 
4. McCarthy 
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 هک تسا هژیو و گرزب ییازراشف کی نارحب .دنا توافتم تدش و عون بسحرب اه نارحب .تسا هداعلا قوف و یساسا
 یاهزاین و اهرطخ ،اهدیدهت ،اه بیسآ و دوش یم هدرتسگ یاه شنکاو و فراعتم یاه هراگنا ندش هتسکش مه رد ثعاب
 .(19 :1395 ،هداز یلقیلو)دروآ یم دوجو هب یا هزات
 زا یضعب .دنا هدش هئارا هژاو نیا زا هک تسا ییاه عونت زا رتمک زونه ،دنوش یم هدناوخ نارحب هک ییاه هدیدپ رد عونت
 :تسا ریز تروص هب اه نارحب یاه یدنب هتسد
 یصخش نارحب .5
 یعامتجا نارحب .0
 یداصتقا نارحب .9
 یسایس نارحب .1
 یللملا نیب نارحب .1
 یطیحم تسیز نارحب .0

 :دوش یم یدنب میسقت یلک هتسد ود هب اهنارحب
 تخاس ناسنا یاه نارحب .5
 یعیبط یاه نارحب .0
 تخاس ناسنا یاه نارحب -5
 نیا .دنشاب ریگارف و اه ناسنا یلبق هشقن و حرط ای و درکلمع زا یشان هک دنتسه ییاه نارحب تخاس ناسنا یاه نارحب
 هک یداصتقا ای یعامتجا یاه نارحب لثم :دنتسه یعیبط یاه نارحب زا رت هدیچیپ رایسب و دنراد یددعتم عاونا اه نارحب
 تخاس ناسنا یاه نارحب .دوش یم هعماج ریگ نابیرگ هک تسا نانمشد هشقن و حرط ای و تسردان درکلمع زا یشان
 نارحب .«گنج نارحب» :لثم دوش یم یزیر حرط هنایوجدوس و هنامصخ ،یوق ،صخشم رایسب یاه هزیگنا اب یهاگ
 ،گنج نارحب لد رد .تسا هتخادنا هیاس یرشب ندمت خیرات رب هک تسا ینارحب نیرت هدیچیپ و نیرت گرزب گنج
 یخرب عویش و اذغ و بآ دوبمک نوچ یناسنا یاه نارحب و یتینما ،یداصتقا نارحب نوچمه یرگید مهم یاه نارحب
 .(37 :0395 ،نارگید و ینیسح)دوش یم نایامن ...رگید یاه نارحب و اهیرامیب

 یعیبط یاه نارحب -0
 تکرح لصاح هک هلزلز لثم .تسا تعیبط رب مکاح نیناوق یعیبط ثداوح تلع و تسا ادخ یعیبط ثداوح أشنم
 ثداوح هک هچنآ .دشاب یم یال و لگ و بآ زا یدایز مجح تکرح زا یشان هک لیس ای و تسا نیمز نیریز یاه هیال
 ثداوح مزال یاه ینیب شیپ و ندوب هدامآ تروص رد .تسا اه ناسنا یگدامآ مدع ،دنک یم نارحب هب لدبم ار یعیبط
 و عقوم هب ینیب شیپ اب ادتبا زا ناوتیم ار یعیبط ثداوح .دتفا یم قافتا تراسخ نیرتمک اب و دمایپ نیرتمک اب یعیبط
 .(30 :3195 ،روپ یلقماما و یروای)درک راهم هثداح زا لبق ینف و یصصخت تامادقا
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 یاهراتخاـس ، یناسنا  عبانم ،یگنهرف تیفرظ  یژولونکت  لثم  ماظن کی یمومع  یاه تیفرظ  هک  یماگنه ،دوش یـم هتفگ
  نازیم ،فعـض هطقـن ،یریذپ بیـسآ ،بیرخت تیفرـظ زا ،ییوگ خـساپ و فاطعنا نازیم ،رثؤم یژولوئدیا ،لوئسـم
 دقتعـم  یتراک کم .میراد راک ورس  نارحب  کی اب ، دشاب  رتمک هوقلاـب یاه نارحب مجح و ینوریب یاهریغتم  تلاخد
 حوطس رد اه نارحب . دنا هداـعلا  قوـف  عبانم صاصتخا و ینآ خـساپ مزلتسم هک دنتسه ییاه تیعقوم اه نارحب تـسا

 نایـم عازن اب اه نارحب ،درخ حطس و اه تلود  نایم   عازن لماش اه نارحب ، نالک  حطس  رد . دنهد یم یور نالک و درخ
 ، تصرـف  اـی  دیدهت  رصنع هس زا یا هزیـمآ ار نارحـب ره  زراب  یاه هصخشـم .دریگ یم رد درفنم نالماع ای اه هورـگ
 هـب ار یریگ میصت دحاو فادها ینارحب یاه تیعقوم .دنک یم نییعت هدراو یحور راشف نازیم و دوجوم  نامز   یهاتوک
 و دننک یم دودحـم  ار میمصـت  نداد رییغت زا شـیپ یهد خـساپ یارب دوجوم نامز تدم ،دنزادنا یم رطـخ
 .دننک یـم ریگلفاغ ار نازاس میمصت

 شیپ هلحرـم :دهد یـم خر  هلحرم دنچ رد نارحب وا هاگن زا .درگن یم یلاوت کی تروص هب نارحب هب (9035) 5سیوید
 نآ رد هک دیدهت ای راطـخا هلحرـم ؛درب یم رس هـب راجنهـب تلاـح رد هعماج نآ رد هـک  نوکس هلحرم ینعی ، نارحب  زا
 هب نارحب نآ رد هک رـثا هلحرـم ؛دوش یمـن دروخرب  اه نآ  اب یدج روط هب هشیمه اما دننک یم روهظ رطخ ناگناشن
 رد و ؛دریگ یم رارق  یبایزرا  دروم اه بیسآ نازیم نآ رد هـک رـثا دعـب اـم هلحرـم کـی ؛دوش یم رو هلمح ناهگان
0195 ،یعیبر)یبایزاب تدم  ینالوط  هلحرم ،تیاهن 00:). 

 هب ار یساسا شقن ییایفارغج لماوع ،یناسنا یاه هزاس و اهروشک نیب گنج و هعزانم ،شنت یاه هزیگنا اب طابترا رد
 ،اضف ،نیمزرس لیبق زا یناسنا یاه هزاس و اه تلم یعمج ای و یلم عفانم و اه شزرا ناونع هب هک یلماوع .دنراد هدهع
 تابجوم هک یا هنیمز لماوع نینچمه .دوش یم هتسیرگن نآ هب ...و یروانف و ملع ،هیامرس ،بآ ،یندعم عبانم ،زرم
 شنت زورب رد دنروآ یم دوجو هب ار یداژن و یبهذم ،یموق یاه هورگ ریظن یناسنا یاه هزاس نیب توافت و زیامت
 یایفارغج تیعضو رییغت و اضف یسایس راتخاس یدنب لکش و تیدوجوم ،سیسأت ،رییغت هلئسم نیا رب هوالع .دنرثوم
 نییعت هعزانم یسایس فده ناونع هب اه تموکح رظن زا ًااتدمع یناهج و یا هقطنم ،یلحم یاه سایقم رد یسایس
 دوجو اهروشک نیب هعزانم عوقو رد کیژولوئدیا و یتخانش ناور ،یرطف یاه هبنج دوجو لامتحا نینچمه .دنوش یم
 .(07 :3795 ،این ظفاح)دراد
 یعمج و یتایح عفانم و اه شزرا تشادرب اه نآ زا هک دنتسه ییاه نآ ینیع روط هب گنج هدننک دیلوت یساسا لماوع
 و لماوع نیا .دوش یم تردابم یگنج و یسایس مادقا هب اه نآ زا دیدهت عفر ای لرتنک ،فرصت یارب هک دیآ یم لمع هب
 لماوع یخرب هب تبسن اه تموکح ًاالومعم .دنراد رارق یژولوئدیا و تسایس ،ایفارغج یاه هزوح رد نیداینب یاه شزرا

 یاه تردق ای ناگیاسمه هاگدید اب راگزاسان یهاگدید دوخ ورملق نورد ای نوریب/ یناسنا ای یعیبط/ ییایفارغج
 ییایفارغج لماوع نیرت هدمع .دنک یم زورب اه نآ نایم هرجاشم یتلاح نینچ رد هک دنراد یناهج ای یا هقطنم رگ هلخادم
 :زا دنا ترابع اهروشک نیب هعزانم و شنت دیلوت رد راذگریثأت

                                                           
1. Davis 
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 و دنراددوخ ناگیاسمه هژیو هب نارگید ینیمزرس ورملق هب عمط مشچ ًاالومعم رت یوق یاهروشک :کاخ و اضف -5
 .دننک یم شالت اه نآ یضارا فرصت یتح ای و ییایفارغج یاضف رد ذوفن یارب
 مه یخرب .دنراد جراخ یایند اب طابترا هب زاین یکشخ رد روصحم یاهروشک هژیو هب اهروشک همه :یطابترا ریسم -0 
 شالت اذل .تسین اه نآ ورملق رد هک دندنمزاین ییاه هگنت و اه ههاربآ هب یگنج و یراجت یاه یتشک ددرت یارب
 یارب ییایرد و ییاوه ،ینیمز یاه هاگرذگ ناگدنراد شالت و اه هنیمز نیا هب یسرتسد یارب دنمزاین یاهروشک
 .(07 :3795 ،این ظفاح)دوش یم شنت ثعاب ،رتشیب یدنم هرهب

 ،دور رتسب شیاسرف ،دشاب روشک ود زرم رد یا هدیدپ نینچ هک یماگنه :اه هناخدور همشچرس و بآ میسقت طخ -9
 دشاب یم هیاسمه روشک ود یزرم فالتخا و شنت نآ دمایپ و دراد لابند هب ار زرم ییاجباج
 ار رذگ ریسم یاهروشک نیمزرس زا یشخب ای مامت اه نآ :دنرذگ یم روشک دنچ زا دوخ ریسم رد هک ییاه هناخدور -1
 ره و دنتسه بآ قح یعدم روشک ره نادنورهش نوچ .دنراد شقن اهروشک نیا نایم ییاز شنت رد و دننک یم باریس
 .دنزب نماد تافالتخا هب دناوت یم ... و ریسم رییغت ،رتشیب یرادرب هرهب ،دس ثادحا دننام اه هناخدور بآ رد یراک تسد
 اما ،دوش یم صخشم اهایرد قوقح یدالیم 6335 نویسناونک دافم ساسا رب هچرگ اهزرم نیا :کرتشم ییایرد زرم -1
 ای تیکلام هویش زین و نایزبآ ریاخذ ،هراق تالف یاه یناک زا یرادرب هرهب ،یزاس ورملق و زرم طخ میسرت یگنوگچ
 .دوش عفنیذ یاهروشک نایم شنت ثعاب دناوت یم ریازج فرصت
 .تسا نیرفآ هلئسم اه نآ یلحاس یاهروشک نایم یراذگ میژر یارب هک :یا هچایرد کرتشم یاهزرم نییعت -0
 رب ،عفنیذ یاهروشک نایم هچنانچ :دنا هدرک ادیپ شرتسگ زرم طخ یوس ود رد هک یزرم کرتشم ینیمزریز عبانم -7
 .(13 :1395 ،نافلج یناطلس)دماجنیب اه نآ نایم شنت هب دناوت یم ،دوشن لصاح یقفاوت اه نآ زا یرادرب هرهب هویش رس
 .نآ یارب یتینما هیشاح ندش لئاق لیلد هب :زرم اب روشک کی ساسح و گرزب رهش ای تختیاپ ترواجم -1
 دناوت یم نآ هدنراد و دنک یم نوگرگد ار یماظن تردق هنزاوم نآ زا یرادروخرب هک :کیژتارتسا تیعقوم کی -3
 .دراذگب دیدهت ای و راشف ریز ار بیقر روشک
 نآ هب یناهج و یزرم نورب دنمتردق یاهروشک ای هیاسمه روشک هک :ینغ و ریگمشچ یتخوس ای یناک ریاخذ -65
 .دنشوک یم نآ زا یرادرب هرهب ای فرصت یارب و دنزود یم مشچ
 یتنس لکش هب هلاس همه هک ییاهروشک ضارتعا اب تسا نکمم هک :هدنرذگ یاهربا ندرک از ناراب یعونصم شور -05
 .دریگب رارق ،دنا هتشاد یا هرهب و مهس اهربا نیا یتبوطر هریخذ زا یعیبط و
 یکتم یرورپماد هب دوخ یاقب و تایح همادا یارب هک یریاشع :یللملا نیب زرم یوس ود رد ریاشع ییاجباج -95
 زرم یوس ود رد اه نآ ییاجباج ،دراد یگتسب قالشق و قالیی قطانم یاهراز فلع هب مه اه نآ یماد یگدنز و دنتسه
5 ،نافلج یناطلس)دشاب از شنت دناوت یم یللملا نیب 139: 13). 
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 نزو و هزادنا زا هچنانچ دنرقتسم اهروشک هیشاح رد هک یبهذم ای یموق یاه تیلقا :هاوخ ییادج تیلقا هورگ -15
 و دنشاب ردام روشک اب شنت أشنم دناوت یم ،دنک کمک اه نآ هب زین ینوریب لماوع و دنشاب رادروخرب یفاک یکیتیلپوئژ
 .دراذگب یفنم ریثأت دوخ نابیتشپ ای کرحم یاهروشک اب نآ طباور رب

 .دریگ یم رارق دوخ یماح لپورتم روشک تیامح دروم هک :ردام روشک یکشخ رد طاحم تیلقا هورگ -15
 ... و یبهذم ،یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،ییاضف تالماعت رگیدکی اب هک :زرم یوس ود رد هدنکارپ تیلقا هورگ -05
 ردام یاه تموکح هچنانچ .دنراد سناجت نآ اب و دنتسه رگید روشک تلم هلابند یا هنوگ هب .دنراد یزرم نایم
 هب نتسویپ و روشک نآ زا ییادج هب ار نانآ ای و هدافتسا هیاسمه هیلع راشف مرها ناونع هب اه نآ زا دنناوت یم ،دنهاوخب

 .دننک قیوشت دوخ
 اهروشک هیشاح تیلقا یاه هورگ یخرب :رگید لقتسم روشک هب روشک کی زا هتفای شرتسگ تیلقا هورگ -75
 یاههصیصخ تلع هب هیاسمه یاه تلم و یناسنا یاه هزاس یهاگ :یتیوه و یگنهرف یاهداضت و اه توافت -15
 کمک اه نآ نیب شکمشک و فالتخا ،شنت زورب هب هدیدپ نیا و دنرادن یراگزاس مه اب توافتم ینید و یگنهرف
 .دنک یم
 نیا .دنرادروخرب یسایس-ییایفارغج أشنم زا هک دنتسه یللملا نیب یاه نارحب زا یصاخ عون یکیتیلپوئژ یاه نارحب

 نکمم هک یسایس ای یداصتقا یللملا نیب یاه نارحب فالخرب .تسا کیتیلپوئژ یاه نارحب ی هصخشم نیرت مهم عوضوم
 لاح نیا اب ،دشاب یکیتیلپوئژ یاهنارحب صاخ عون زا رت هدرتسگ رایسب نآ یناهج یاهباتزاب و یفنم تاعبت تسا
 زا اهنارحب نیا .دنک یمن دیدهت ار اه تلم -تلود یدوجو یاه ناینب یکیتیلپوئژ نارحب دننام اهنارحب نیا زا مادک چیه
 اه شزرا فرصت و لرتنک رس رب یسایس نارگ یزاب و ییاضف -یسایس لکشتم یاه هورگ و اهروشک شکمشک و هعزانم
 رادروخرب یبسن موادت و یرادیاپ زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب .دریگیم لکش یناسنا و یعیبط زا معا ییایفارغج لماوع و
 ییاهنارحب نینچ رد هک تسا نآ نیا تاصخشم نیرت مهم زا .تسین ندش فرطرب و لح لباق یگداس هب و تسا
 یلقیلو)دنوشیم ریگرد نارحب اب طابترا رد یفلتخم نارگیزاب و دریگ یم لکش :یحطس دنچ ی هلخادم و یوگلا ًاالومعم
 .(09 :1395 ،هداز
  هناتسودرشب للملا نیب قوقح موهفم

 گنج قوقح زا یشخب ای هخاش رگید فرط زا و تسا رشب قوقح زا یا هخاش یفرط زا هناتسودرشب یللملا نیب قوقح
 و اه تیلوئسم هب فورعم زین 5"گنج قوقح هب هک هناتسودرشب للملا نیب قوقح .تسا یللملا نیب تامصاخم قوقح ای

 قوقح ،تفگ ناوت یم .دزادرپ یم یماظنریغ دارفا اب طابترا رد هژیو هب فرط یب یاهروشک و گنج ریگرد نیفرط قوقح
 رد اهروشک و یناسنا دارفا قوقح نییعت نمض هک تسا یللملا نیب یقوقح دعاوق هعومجم ،هناتسودرشب یللملا نیب
 رد .دنک یم نشور زین ار تامصاخم نآ رد اهروشک فیلاکت ،یللملا نیب ریغ ای یللملا نیب زا معا هناحلسم تامصاخم
 و گنج نامز رد هیاعرلا مزال قوقح نیا .(1195 ،نایرکاذ) تسا گنج نامز یناسنا قوقح ،هناتسودرشب قوقح ،عقاو

                                                           
1 War rights 
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 و بهذم و نابز ،داژن ،گنر هب هجوت نودب نآ تیاعر اریز ؛دراد یرشب قوقح تیهام وس کی زا ،هناحلسم یریگرد
 فلتخم یاه تلود نیب یاه نویسناونک بیوصت و دادرارق داقعنا اب نوچ ،رگید یوس زا و تسا رظندروم تیلم
 یللملا نیب قوقح تیهام ،دنک ادیپ یللملا نیب فرع هبنج نآ تاررقم زا یخرب دوش یم شالت و ددرگ یم هیاعرلا مزال
 یصاخ عون هناتسودرشب قوقح هک تفگ ناوتب دیاش .دریگ رارق ثحبدروم نآ زا یا هخاش ناونع هب دناوت یم و هتشاد
 قوقح زا یا هخاش ؛تفگ و درک فیرعت "گنج یرشب قوقح رازبا "ناونع هب ار نآ راصتخا روط هب و تسا رشب قوقح
 هناحلسم تاعزانم رد ،دودحم و نیعم لاوحاو عاضوا یخرب رد و یللملا نیب هناحلسم تاعزانم رد هک تسا رشب
 و لوصا ؛دنا هدرک فیرعت هنوگ نیا ار هناتسودرشب قوقح ،یخرب هتکن نیا هب هجوتاب .دریگ یم رارق هدافتسادروم یلخاد
 تیامح :زا تسا ترابع نآ زا فده و دنک یم دودحم هناحلسم تاعزانم نارود رد ار تنوشخ زا هدافتسا هک یدعاوق
 ،ناگ هتسکش یتشک ،نارامیب ،اه یمخز ینعی ،دنتسین ریگرد رگید ای دنتسین گنج رد ریگ رد ًاامیقتسم هک یصاخشا زا
 یریگ ماقتنا زا زیهرپ ینعی) گنج فادها هب یبایتسد هب ،گنج رد تنوشخ راثآ ندرکدودحم و یماظنریغ دارفا و ارسا
 یا هعومجم هناتسودرشب قوقح ،رگید ریبعت هب .(1395 ،روپرهم) (درادن گنج فادها رد یریثأت هک یرازآ و تیذا و
 یللملا نیب هناحلسم تاعزانم رد مصاختم یاوق راتفر هب رظان ًااصخشم هک تسا یللملا نیب یفرع ای یدادرارق دعاوق زا
 نایرج رد دارفا اب راتفر و حلسم یورین زا هدافتسا رب هک یمومع للملا نیب قوقح زا یشخب .تسا یللملا نیب ریغ ای
 قوقح هک تفگ هنوگ نیا ناوت یم یلک فیرعت کی رد .(7395 ،این نابرق) دنک یم تموکح هناحلسم همصاخم
 دودحم ار یگنج یاه شور و اه حالس زا هدافتسا هک دوش یم قالطا دعاوق زا یا هعومجم هب ،هناتسودرشب یللملا نیب
 فده و دنک یم تیامح ،دنرادن رگید ای و هتشادن تکرش تامصاخم رد هک یناسک زا دعاوق هعومجم نیا .دنک یم

 نمض تسا گنج ماگنه رد جنر و درد زا نتساک و یناسنا تمارک زا تیامح انامه هناتسودرشب یللملا نیب قوقح
 نآ زا اهنآ هب هجوت و دعاوق نیا تیاعر .تسا هناحلسم یاه یریگرد قوقح ای و یگنج قوقح نآ رگید مان هک نیا
 قوقح .تسا تاررقم و نیناوق زا یرایسب هدننز مهرب دوخ یگنج تیعضو شیادیپ هک دیآ یم یرورض یور
 هب 1015 لاس رد ونژ نویسناونک نیلوا بیوصت اب ای 9015 لاس رد خرس بیلص سیسأت اب هناتسودرشب یللملا نیب
 مکاح نآ رب ،صخشم ای مهبم ،یدعاوق هنوگ چیه هک هتشادن دوجو یگنج زگره ،تقیقح رد .تسا هدماین دوجو
 یللملا نیب نیناوق نیرت مهم .دندرک یم نیعم ار اهنآ تیاده هوحن روط نیمه و اه گنج نایاپ و زاغآ دعاوق نیا ؛دشابن

 یاهورین نارامیب و ناحورجم تشونرس دوبهب دروم رد 3135 لاس رد ونژ هدهاعم راهچ هناتسودرشب قوقح رب مکاح
 زا ینابیتشپ و یگنج ناریسا اب راتفر ،ایرد رد یماظن یاهورین ناقیرغ و نارامیب و ناحورجم تشونرس دوبهب ؛یماظن
 یللملا نیب قوقح .دنا هتسویپ نآ هب اهروشک مامت ًاابیرقت نونکات هک تسا گنج نارود رد یماظنریغ صاخشا
 للملا نیب قوقح .تسا اهروشک نیب طباور رب مکاح دعاوق هدننک نییعت هک تسا للملا نیب قوقح زا یشخب هناتسودرشب
 اه تلود تامادقا هعومجم لماش هک یفرع نیناوق رد - اه نویسناونک ای تادهاعم - اه تلود نیب یاه همان تقفاوم رد
 هناتسودرشب یللملا نیب قوقح .تسا هدمآ للملا نیب قوقح یلک لوصا رد و ،دنراد رواب اهنآ ندوب روآ مازلا هب هک تسا
 زیمآ تنوشخ لامعا دننام ییاه یگتفشآ ای یلخاد یاه شنت اهراشف نیا .دوش یم لامعا هناحلسم تامصاخم رد طقف
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 هزادنا نامه هب سپس و ،دوش یم لامعا دوش یم زاغآ همصاخم هک ینامز طقف نوناق نیا .دهد یمن ششوپ ار یلخاد
 یللملا نیب قوقح .تسا هدرک زاغآ ار گنج یسک هچ هکنیا زا رظن فرص ،تسا یمازلا نآ تیاعر اه فرط همه یارب
 یللملا نیب هناحلسم تامصاخم .تسا لئاق زیامت یللملا نیب ریغ و یللملا نیب هناحلسم همصاخم نیب هناتسودرشب
 هلمج زا ،دنتسه یا هدرتسگ نیناوق عبات اهنآ .دنتسه ریگرد همصاخم نآ رد روشک ود لقادح هک دنتسه یدراوم
 ای یللملا نیب ریغ هناحلسم تامصاخم .تسا هدمآ اهنآ یقاحلا یاه لکتورپ و ونژ نویسناونک راهچ رد هک ینیناوق
 و مظنم حلسم یاهورین لماش هک تسا دحاو روشک کی یورملق هب دودحم دراوم ،یلخاد هناحلسم تامصاخم
 یارب نیناوق زا یرتدودحم هزوح .دوش یم رگیدکی اب حلسم یاه هورگ نیب یریگرد اب حلسم فلاخم ییاه هورگ
 لکتورپ رد نینچمه و ونژ نویسناونک راهچ یارب کرتشم 9 هدام رد هک دوش یم لامعا یلخاد هناحلسم تامصاخم
 .تسا هدش میظنت مود یقاحلا
 یللملا نیب تیلوئسم موهفم
 ،تیلوئسم یدوجو قطنم .تسناد للملا نیب قوقح رد تیحالص یارجا تنامض ناوت یم ار 5یللملا نیب تیلوئسم 
 ساسا رد یللملا نیب تیلوئسم تیصوصخ .درادن دوجو تیلوئسم نودب تردق هک تسا یمومع هدیقع نیا زا یشان
 قوقح عبات دیاب ،دنراد هک یللملا نیب یقوقح تیصخش یاضتقا هب یللملا نیب یاه نامزاس .تسا روشک اب روشک هطبار
 هدوب حرطم للملا نیب قوقح نویسمک رد هراومه یللملا نیب یاه نامزاس یللملا نیب تیلوئسم عوضوم .دنشاب تیلوئسم
 ) رطخ هیرظن و ینهذ تیلوئسم رطخ هیرظن ود بلاق رد ناوت یم ار تیلوئسم نیا أشنم و انبم .(6195 ،هسساک) تسا
 یللملا نیب تاررقم فلاخم لمع زا یراددوخ ای یلمع ره ماجنا هک بیترت نیدب .درک وجتسج (ینیع تیلوئسم
 ات دشاب هتفرگ تروص زین یراگنا لهس ای اطخ دیاب هکلب ،تسین یفاک یللملا نیب تیلوئسم یراذگ هیاپ یارب ییاهنت هب
 مور قوقح زا ار هیرظن نیا دوخ هک دش زاربا سویسورگ طسوت راب نیلوا یارب اطخ هیرظن .دوش ققحم تیلوئسم
 اطخ کیسالک هیرظن ناوت یمن رگید هلخادم مدع لصا ” لصا شریذپ رد اهروشک هدارا هب تیانع اب .دوب هدرک سابتقا
 هنوگره ،نآ قبط هک دنیوگ یم ینیع تیلوئسم ای رطخ هیرظن .تفریذپ ،یلخاد قوقح دننام ،للملا نیب قوقح رد ار
 ،هیرظن نیا قبط .ددرگ یم یللملا نیب تیلوئسم بجوم یللملا نیب یقوقح هدعاق کی هب تبسن روصق و فلخت
 یفاک اهتن و تسا راوتسا نامض هیرظن رب هک تسا یصخشریغ و ینیع ًاالماک یتیصوصخ یاراد یلملا نیب تیلوئسم
 .(1395 ،یمرک) ددرگ زرحم تیلوئسم ات دشاب یللملا نیب تادهعت و تاررقم فالخرب یباکترا لمع هک تسا

  وتان یللملا نیب تیلوئسم
 زین یفیلاکت زا قوقح رب هوالع ،هجیتن رد هدوب یللملا نیب یقوقح تیصخش یاراد ،یللملا نیب نامزاس کی ناونع هب وتان
 دیاب تهج ود زا نآ یللملا نیب تیلوئسم ،دوش ضقن وتان تامادقا رثا رب یللملا نیب تاررقم هچنانچ و تسا رادروخرب
 کی ناونع هب یللملا نیب تیلوئسم قوقح قبط هک هدوب میقتسم روط هب وتان تیلوئسم ،تسخن :دریگ رارق یسررب دروم
 لیلد هب زین وتان وضع یاه تلود ،هکنیا مود .دیآرب زین تاراسخ هدهع زا دیاب و هدوب لوئسم یللملا نیب نامزاس

                                                           
1 International responsibility 
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 تیانج فصو یاراد وتان نارومأم لامعا هچنانچ و دنتسه رادروخرب یدارفنا تیلوئسم زا نامزاس نآ درکلمع
 .(1395 ،یناخرگسع و یدمحم دوش یم حرطم للملا نیب قوقح رد زین اهنآ یصخش یرفیک تیلوئسم ،دشاب یللملا نیب
 ،نآ عبت هب و اه تلود یللملا نیب تیلوئسم ینابم تسا مزال وتان یللملا نیب تیلوئسم نازیم نییعت یارب ،اتسار نیا رد
 وتان یللملا نیب تیلوئسم ،یمومع للملا نیب قوقح رد ًاالومعم هچرگا .دریگ رارق یسررب دروم یللملا نیب یاه نامزاس
 زا لکشتم زین وتان لیبق زا یللملا نیب یاه نامزاس هکاجنآزا یلو ،تساه تلود هجوتم یللملا نیب تامصاخم رد
 ،نآرب هوالع .دوش یم زین یللملا نیب یاه نامزاس هنوگ نیا لماش یللملا نیب تیلوئسم ثحابم اذل ،دنشاب یم اه تلود
 زا یرایسب ناوت یمن هدام نیا زا قیضم ریسفت اب و تسا هتخادرپ عورشم عافد لصا هب 51 هدام رد للم نامزاس روشنم
 رد وتان یاه تیرومأم و تالوحت یسررب رد ،لاح نیااب .درک هیجوت عورشم عافد ناونع هب ار وتان یزرمارف تامادقا
 ضقن تابجوم دوخ هیلوا فادها زا رتارف نامزاس نیا هک دوش یم هظحالم یللملا نیب قوقح اب وتان تیلاعف قابطنا

 یقوقح تیفرظ تینما یاروش و دحتم للم نامزاس یلعف راتخاس ،یفرط زا .تسا هدروآ مهارف ار للملا نیب قوقح
 حالصا ،ور نیازا درادن ار وتان حطس رد للملا نیب قوقح نافلختم و یللملا نیب مئارج نابکترم تازاجم یارب مزال
 .دیآ رامش هب هنیمز نیا رد مهم یاهراکهار زا یکی دناوت یم دحتم للم نامزاس راتخاس و روشنم
 هناتسودرشب تالخادم ششوپ رد وتان یللملا نیب تیلوئسم
 ینتبم هکنآ زا شیپ هک تسا یا هیوسود یاه شرگن زا رثأتم یللملا نیب تالوحت لابق رد نآ شقن و وتان درکلمع نییبت 
 موهفم لوحت و درس گنج زا دعب وتان درکلمع یبایزرا .تسا یسایس یاه شرگن زا رثأتم ،دشاب یقوقح یاه هاگدید رب

 للم روشنم متفه و مشش لوصف زا دحتم للم نامزاس تینما یاروش عسوم ریسفت ثعاب یللملا نیب تینما و حلص
 تابثا هب ار وتان ضراعتم یاهدرکیور هک هچنآ اتسار نیا رد .تسا هدش یللملا نیب تینما و حلص موهفم و دحتم
 نییبت و ریسفت رد داهن نیا یراک یسایس نآ زراب قادصم هک تسا یللملا نیب یاه نارحب رد وتان درکلمع ،دناسر یم
 یاروش" :دحتم للم روشنم 91 هدام 5 دنب تاررقم ساسا رب .تسا للملا نیب ماظن رد یللملا نیب تینما و حلص موهفم
 هدافتسا دوخ رایتخا تحت ییارجا تایلمع یارب یا هقطنم تاسسؤم ای اهدادرارق نینچ زا یضتقم دراوم رد تینما

 هزاجا نودب یا هقطنم تاسسؤم طسوت ای یا هقطنم یاهدادرارق بجوم هب ییارجا تایلمع هنوگ چیه یلو .درک دهاوخ
 ره هیلع رب یا هقطنم یاهدادرارق بجوم هب ای 765 هدام یارجا رد هک یتامادقا .تفرگ دهاوخن تروص تینما یاروش
 فرط زا هناراکزواجت تسایس دیدجت هیلع رب ای تسا هدش فیرعت هدام نیا مود دنب رد هک یحرش هب نمشد روشک
 یریگولج تیلوئسم عفن یذ یاهروشک تساوخرد رب انب دحتم للم نامزاس هک ینامز ات دوش یم ماجنا یروشک نینچ
 نامزاس کی ناونع هب وتان نیاربانب ؛تسا ینثتسم هدعاق نیا زا دریگ هدهع هب ار یروشک نینچ رتشیب تازواجت زا
 للملا نیب قوقح رب مکاح فرع و دشاب یم دوخ تالخادم یارب تینما یاروش زا حیرص زوجم ذخا هب مزلم یللملا نیب
 طابنتسا وتان هب یزوجم نینچ ءاطعا رب ینبم ار یحیرصت چیه ،وتان دانتسا دروم همانعطق ود زا کی چیه زا زگره
 لالقتسا ای یضرا تیمامت هیلع روز یریگراک هب عنم فده اب هرمآ هدعاق لصا جیاتن رب انب .(7395 ،این نابرق) دنک یمن

 هدوب للملا نیب قوقح یساسا یاهداینب زا یکی لقتسم یاه تلود نیب ینیمزرس تیمکاح هب مارتحا ،تلود کی یسایس
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 زا یریگ هرهب اب وتان یللملا نیب تیلوئسم نیاربانب ؛(9395 ،هداز یسوم) تسین هشدخ لباق یهیجوت چیه اب و
 ضقن لیلد ار دوخ یا هدهاعم تادهعت یارجا دنناوت یمن اه تلود اریز ،تسا دمآراکان تینما یاروش یاه همانعطق
 یریگولج 1135 نویسناونک بجوم هب وتان وضع یاه تلود دنچره هجیتنرد و دنهد رارق للملا نیب قوقح هرمآ دعاوق
 تیعضو زین تینما یاروش یاه همانعطق و دنتسه یناسنا عیاجف نداد یور زا یریگولج هب مزلم یعمج هتسد راتشک زا
 نینچ دوجو اما تسا هدرک یقلت یدادخر نینچ هناتسآ رد ار فیعض یزکرم تلود اب یزکرم تلود دقاف یاهروشک
 هرمآ هدعاق و دشاب لقتسم یاه تلود تیمکاح نتشاذگ اپ ریز بجوم دناوت یمن زگره اهروشک نیا هدهعرب یمازتلا
 هک تسا ییاج ات اهنت دوخ یا هماندهع تادهعت هب اهروشک مازتلا هنماد ،رگید ترابع هب .دیامن ضقن ار رکذلا قوف
  .(1395 ،یمرک) ددرگن لقتسم یاه تلود ینیمزرس و یسایس تیمکاح کته بجوم تامازتلا نیا یارجا
 یموهفم عورشم عافد هکنآ لوا :دزاس جراخ روشنم لد زا ار ریز یقوقح هیجوت ود دراد یعس عسوم ریسفت اب وتان
 یاه شزرا ضقن ای دیدهت اب هلباقم ماقم رد دناوت یم و دراد نیمزرس ورملق هب یماظن زواجت اب هلباقم زا رت هدرتسگ
 یعون زین رشب قوقح ضقن زا یریگولج یارب یماظن یاوق یریگراک هب اذل و ددرگ حرطم زین یناهج هعماج کرتشم
 1 دنب 0 هدام رد جردنم تاررقم هکنآ مود و دشاب یم زاجم دحتم للم روشنم رظن زا و دوش یم یقلت عورشم عافد
 .دزاس یم عونمم ار تلود کی یسایس لالقتسا اب ینیمزرس تیمامت هیلع روز دربراک ای دیدهت هب لسوت اهنت روشنم
 جیار للملا نیب قوقح رد ،یرتسگداد یللملا نیب ناوید رظن زا .دوش یم دودحم یماظن هلمح تلاح هب اهنت عورشم عافد
 لمعلا سکع قح زگره اه تلود ،تسا دحتم للم ماظن قوقح ای یفرع للملا نیب قوقح زا ترابع هک زورما
 تاررقم عسوم ریسفت هب ندش لسوتم هجیتن رد .دنرادن ،دوش یمن یقلت یماظن زواجت هک یدراوم رد ار یعمج هتسد
 ار وتان هناتسودرشب تالخادم نیاربانب ؛دیامنب رما نیا هب ینادنچ کمک دناوت یمن وتان یماظن مادقا هیجوت یارب روشنم
  .دومن هیجوت و دناجنگ عورشم عافد ناونع لیذ زورما للملا نیب قوقح رد دناوت یمن
 رظن هب شودخم للملا نیب قوقح رظنم زا زین وتان طسوت روشنم عسوم ریسفت هب لسوت زین ،رگید یلالدتسا رد
 و تیمکاح ندرک راد هشدخ رب ینبم یمیمصت هلمح زاغآ زا شیپ وتان وضع یاه تلود هک رما نیا ًاالوا هکارچ ،دسر یم
 ینوناق ار نانآ لمع دناوت یمن ،دنا هتشادن تینما یاروش طوبرم یاه همانعطق قباطم ار یروشک ره ینیمزرس تیمامت

 ار اهروشک نیا نیمزرس تیمکاح ضقن موهفم ًااقیقد ،اهرارق و لوق نیا ضقن اب لمع رد اه تلود نیا اریز ،دزاس
 زا یماظن هلخادم دناوت یم یتلود هنوگچ هک دنا هدرک لالدتسا نینچ للملا نیب قوقح دیتاسا زا یا هدع .دنتخاس ققحم
 دراو نآ یضرا تیمامت و یسایس لالقتسا هب یا هشدخ چیه روز هب لسوت نیا و هدومن لمحت ار یجراخ ییورین هیحان
  .(1395 ،یبیبح هیقف) دزاسن
 دنا هدرک دانتسا روشنم نیودت تامدقم و هنیشیپ هب وتان هیجوت نیا در یارب زین للملا نیب قوقح دیتاسا زا رگید یخرب
 لالقتسا ای ینیمزرس تیمامت هیلع ترابع جرد هک دوش یم دافتسم نینچ روشنم نیودت تامدقم زا هک روط نامه
 یانبم رب روکذم ترابع نیا و دنک یم در ار صاخ یاه هزیگنا طسوت هدش هیجوت یاه تلاخد هیلک ،تلود ره یسایس
 نیاربانب ؛دوب هدش هفاضا ،ندوب گرزب یاه تردق لایما ربارب رد دوخ نیمضت نارگن هک کچوک یاه تلود تساوخ
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 ینیمزرس تیمکاح ضقن و روز یریگراک هب تیعورشم نآ زا و دیامن عسوم ریسفت دح نیدب ار روشنم دناوت یمن وتان
 .دریگب هجیتن ،هدش عونمم روشنم رد ًااتحارص هک ار لقتسم تلود کی یسایس ای
 دهد یم هئارا زین روز هب لسوت زیوجت یارب ار نیون رایعم نیا دوخ هناتسودرشب تالخادم هیجوت ماقم رد وتان نینچمه
 تموکح یللملا نیب کرتشم یاه شزرا مامت رب یناهج هعماج کرتشم شزرا نیرتالاب ناونع هب رشب قوقح ظفح هک
 وتان عقاو رد (7395 ،زاتمم) تشاذگ اپ ریز زین ار روز هب لسوت عنم هنارمآ هدعاق یتح نآ ظفح یارب ناوت یم و دراد
 و اهروشک ینیمزرس تیمکاح ضقن فده اب هن رگید یاهروشک کاخ رد وا هناتسودرشب تامادقا هک تسا دقتعم

 عورشمان یروز هب لسوت نینچ و هتفرگ ماجنا رشب قوقح زا عافد فده اب هکلب اهنآ ینیمزرس تیمامت هب ندز همدص
 نینچ ًااساسا ،رشب قوقح ندش یناهج نیون نارود زاغآ و درس گنج نایاپ زا شیپ ات .(1560 ،نمرپوک) دوش یمن یقلت
 هب تشادن دوجو نآ ندوب دودرم اب هطباررد ینادنچ دیدرت و تفرگ یمن رارق للملا نیب قوقح شریذپ دروم یلالدتسا
 رایسب ،یناهج یشزرا ناونع هب رشب قوقح زا تیامح موزل هب لسوت اب یتالخادم نینچ یقوقح هیجوت ناکما ،یترابع
 نایاپ اب اما .تسا هدوبن شریذپ لباق ،هلخادم مدع لصا رب هناتسودرشب هلخادم ناونع هب ییانثتسا و تسا هدوب دودحم

 یللملا نیب نانادقوقح زا یرایسب زین زونه هکنآ اب ،للملا نیب طباور هصرع رد دیدج ییاضف ندش مکاح و درس گنج
 ار رت میالم یا هیور زین نانادقوقح نیا زا رگید یخرب اما ،دنهد یم رارق داقتنا دروم تدش هب ار وتان لالدتسا نیا
 رد ار یتالخادم نینچ شریذپ ناکما و دنا هتفرگ شیپ رد هناتسودرشب تالخادم هیجوت هویش نیا اب هطباررد
  .(1560 ،یمالب) دنیامن یمن در ،نیعم ییاه بوچراهچ
 رشب قوقح شحاف ضقن زا یریگولج روظنم هب هناتسودرشب هلخادم ناکما شریذپ یارب نانادقوقح زا یخرب لیامت
 تلادع" ةیرظن یانبم رب هک هیرظن نیا ساسا رب .دنا هتخاس حرطم ار "نیون ییارگ هلخادم" هیرظن هک تسا یا هنوگ هب
 و دراد یلخاد تازواجت رد هشیر ،یللملا نیب شمارآ و تابث هیلع یلصا و هدمع تادیدهت هزورما ،تسا راوتسا "نیون
 نیاربانب ؛دشاب یم مزال و بسانم قیمع هلخادم ،تسا الاب رایسب هلخادم زا یراددوخ هناتسودرشب هنیزه هک یماگنه
 روصت نینچ دیابن و تسا هدش هئارا هناتسودرشب تالخادم زیوجت زا تیامح رد زین ینیون یقوقح تایرظن هزورما
 یلالدتسا نینچ نافلاخم دادعت مه زونه ،لاح نیااب .درادن یراد فرط ،نانادقوقح نیب رد ،وتان لالدتسا نیا هک دومن
 داقتنا تدش هب یتایرظن نینچ زا ،یللملا نیب نانادقوقح زا یرایسب و تسا دایز هناتسودرشب تالخادم هیجوت یارب
  .(7560 ،گند) دنیامن یم
 یسایس لالقتسا اب ینیمزرس تیمامت هیلع ترابع جرد هک دوش یم طابنتسا نینچ دحتم للم روشنم نیودت تامدقم زا
 دنک یم در زین ار هژیو یاه هزیگنا طسوت هدش هیجوت یاه تلاخد یمامت ،یللملا نیب دنس نیا 1 دنب 0 هدام رد تلود ره
 نارگن هک رت کچوک یاه تلود رارصا رب انب تارابع نیا هک دوش یم تابثا تیعقاو نیا هب هجوتاب تشادرب نیا و
 91 هدام رد .(1395 ،یورسخ) تسا هدش هفاضا ،دندوب گرزب یاه تردق لایما ربارب رد دوخ تیمکاح نیمضت
 یللملا نیب هعماج یوس زا هک دنتسه یدعاوق زا هتسد نآ هرمآ دعاوق ،تادهاعم قوقح دروم رد نیو 3035 نویسناونک
 ًاافرص و دشاب یمن زاجم اهنآ زا یفارحنا چیه هک دنا هدش تخانش تیمسر هب ییاهرایعم و طباوض ناونع هب اه تلود
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 رد اهنت نیاربانب تسا رییغت لباق دشاب رادروخرب هصیصخ نامه زا هک للملا نیب قوقح زا یرگید رایعم هلیسو هب
 یا هصیصخ نامه زا ریخا دروم هک داد رییغت رشب قوقح زا عافد هناهب اب ار روز هب لسوت عنم هدعاق ناوت یم یتروص
 یللملا نیب هعماج یوس زا رشب قوقح زا عافد موزل ینعی درب یم هرهب نآ زا روز هب لسوت عنم هدعاق هک دشاب رادروخرب
 یخرب هطبار نیارد .(9195 ،هداز یسوم) دوش هتخانش تیمسر هب تسین زاجم نآ زا یفارحنا چیه هک یا هطباض ناونع هب
 هرمآ دعاوق تروص هب رشب قوقح نیداینب قیداصم زا یخرب تیاعر موزل دندقتعم (1560 ،گربنلوتسا) دیتاسا زا

  .تسا هیاعرلا مزال اه تلود یمامت یارب و هدمآرد للملا نیب قوقح
 هتشاد زاربا "یشک لسن نویسناونک رب طرش قح " هب طوبرم هدنورپ رد دوخ یتروشم هیرظن رد زین یللملا نیب ناوید
 ضرف اب .تسا هیاعرلا مزال اه تلود همه یارب و هدش یفرع للملا نیب قوقح هرمآ دعاوق ءزج نویسناونک نیا هک تسا
 هجوت هتکن نیا هب دیاب ،هتفرگ رارق یللملا نیب یاهداهن زا یرایسب تیامح دروم یعیسو حطس رد هک رظن نیا شریذپ
 هب تسخن مازلا و هدوب توافتم رما ود اهنآ زا عافد موزل و رشب قوقح نیداینب قیداصم یخرب تیاعر موزل هک تشاد
 رد نآ زا ناوت یمن هجیتن رد و درادن روز هب لسوت مدع لصا اب یضقانت چیه ،هرمآ هدعاق کی هب ندش لیدبت ضرف

 تسا هدش دراو نیون ییارگ هلخادم هیرظن هب داقتنا نیا ،نینچمه .دومن هدافتسا هناتسودرشب تالخادم هیجوت تهج
 رت یوق یاهروشک هب هکارچ ددرگ یم یللملا نیب طباور رد رت کانرطخ ییاضف داجیا هب رجنم ،هیرظن نیا شریذپ هک
 یارب تالخادم هک دنچره ،دسر یم رظن هب .دنزاتب رت فیعض یاهروشک هب یعمج هتسد تروص هب ات دهد یم هزاجا
 ییارگ هلخادم هیرظن ،هجیتن رد .تسه زین تیعورشم دنمزاین ،تیقفوم تلادع اما دریگ یم ماجنا تلادع هب یبایتسد
 دیدج اهنت هن هیرظن نیا هکارچ دیآ باسح هب هناتسودرشب تالخادم هیجوت یارب دیدج ییانبم دناوت یمن زین دیدج
 ار نآ زین هیسور و نیچ دننام ییاه تردق یتح ای رت فیعض یاهروشک زا معا ناهج یاهروشک زا یرایسب هکلب تسین
 زا یرایسب رظنم زا زین وتان مود لالدتسا هک دومن هظحالم ناوت یم نیاربانب ؛(1395 ،ونورب) تفریذپ دنهاوخن

 لسوت عنم هدعاق للملا نیب قوقح رظنم زا مه زونه هکارچ تسین هتفریذپ و هدوب شودخم یللملا نیب نانادقوقح
 .دنا هدومن یراددوخ انثتسا نیا لوبق زا نانادقوقح بلغا و دروخ یمن انثتسا هناتسودرشب هلخادم اب زگره روز هب
 ار هلخادم نیا هن ،وتان هناتسودرشب هلخادم یقوقح لیلحت رد زین نانادقوقح زا یخرب هک دسر یم رظن هب ،لاح نیااب
 نیا عقاو رد .(1560 ،یمالب) دنا هدرک یبایزرا للملا نیب قوقح تاررقم اب قفاوم ار نآ هن و دنا هتسناد دودرم

 یوس زا و دنناد یم ریذپان بانتجا و یرورض ار هدز نارحب یاهروشک رد وتان یماظن هلخادم وس کی زا نانادقوقح
 روز هب لسوت عنم هدعاق رب هناتسودرشب ییانثتسا ندرکدراو تهج رد للملا نیب قوقح دعاوق رییغت هب یلیامت رگید
 هک دنیامن لوبق دنناوت یمن و دنریذپ یمن ار هناتسودرشب هلخادم لصا ،نانادقوقح نیا هک دسر یم رظن هب .دنا هدادن ناشن
 .تسا هدش دراو روز هب لسوت عنم لصا رب هناتسودرشب ییانثتسا
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یشان ،تیلوئسم یدوجو قطنم .تسناد للملا نیب قوقح رد تیحالص یارجا تنامض ناوت یم ار یللملا نیب تیلوئسم
 زا یراددوخ ای یلمع ره ماجنا هک بیترت نیدب .درادن دوجو تیلوئسم نودب تردق هک تسا یمومع هدیقع نیا زا
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 ای اطخ دیاب هکلب ،تسین یفاک یللملا نیب تیلوئسم یراذگ هیاپ یارب ییاهنت هب یللملا نیب تاررقم فلاخم لمع
 طیارش زا تفر نورب یارب زورما ناهج هدیچیپ طیارش رد .دوش ققحم تیلوئسم ات دشاب هتفرگ تروص زین یراگنا لهس
 زا یرایسب .دشاب هتشاد هدهعرب ار تیلوئسم نیا زا یشخب دناوت یم وتان ،یناهج تبثم هنزاوم داجیا و دوجوم

 .دنناد یم روشنم دافم اب راکشآ داضت رد ار هناتسودرشب هلخادم ،دحتم للم روشنم 0 هدام 1 دنب هب دانتسا اب نانادقوقح
 هب ،روشنم 51 هدام عسوم ریسفت اب و هناتسودرشب هلخادم و قوف دنب نایم یدابعتسا هنوگره در نمض یخرب ،لباقم رد
 یخرب .دنا هدرک کمک یفرع للملا نیب قوقح تایبدا رد هناتسودرشب هلخادم قح نتفای ماوق و تیوقت ،یریگ لکش
 یتیدودحم نینچ زین 90 لصا و دیآ یمن دوجو هب یروشک دض هلمح تروص رد ًاامازلا ،عورشم عافد قح دندقتعم
 روشنم 51 هدام عسوم ریسفت هب یدالیم 1335 ربماون بوصم همانعطق رد وتان یمومع عمجم .تسا هدرکن داجیا
  .تسا هتسج لسوت هناتسودرشب هلخادم یقوقح ینابم ناونع هب
 عافد نیا زا 60 ههد رخاوا زا ییاکیرمآ نانادقوقح یخرب ،روشنم 0 هدام 1 دنب زا ماع ریسفت یانبم رب ،رگید یوس زا
 ای ینیمزرس تیمامت هیلع هدش تیاده روز دربراک ای دیدهت هب لسوت طقف ،روکذم هدام رد جردنم تاررقم هک دنا هدرک
 و 5399 یاه همانعطق یانبم رب لمع دنیوگ یم هلخادم ناراد فرط .تسا هدرک عونمم ار تلود کی یسایس لالقتسا

 دوجو ناهج رسارس رد دارفا قوقح زا یدحاو فیرعت لوا ؛دنهد یم رظن مه نافلاخم .تسا تینما یاروش 5399
 هلخادم ناراد فرط مود و تسا تردق تسایس عبات لاح نیعرد و یبرغ هدیا کی هناتسودرشب هلخادم لصا و درادن
 هلخادم موس .دننک یم ییامن گرزب دارفا زا تظافح یارب روز زا هدافتسا هرابرد یناهج عامجا هرابرد هناتسودرشب
 داجیا ثعاب اهنت هن تیاهن رد .دراذگ یمزاب دوخ یلم عفانم دصاقم تهج رد اه تلود هدافتسا یارب ار هار هناتسودرشب
 هدز نارحب یاهروشک رد روز دربراک و هلخادم .دزادنا یم رطخ هب مه ار یللملا نیب تینما و حلص هکلب دوش یمن تابث
 لامعا ،هناتسودرشب هلخادم صوصخ رد رگید هتکن .دوش یم هجاوم فلتخم یاه هورگ و اه تلود یخرب تفلاخم اب
 هدیقع هب .تسا رشب قوقح ضقن دراوم اب دروخرب رد تینما یاروش و گرزب یاه تردق طسوت هناگود درادناتسا
 للملا نیب قوقح زا حیحص کرد یفرط زا .تسین عورشم هشیمه ،دشاب ینوناق روز هب لسوت ،نانادقوقح زا یخرب
 ناونع تحت دیدج یدرک راک ناوت یم ،اتسار نیا رد .تسا للملا نیب تسایس زا تسرد یلیلحت هئارا مزلتسم هراومه
 و اهراکهار داجیا و تایبدا اب وتان ،بیترت نیا هب .درک فیرعت وتان یللملا نیب تیلوئسم یارب ار نارحب تیریدم
 نانچمه دشاب رداق هکلب ،دنک یریگولج دوخ یدوجو هفسلف ندش گنر مک زا اهنت هن هک هدرک یعس ،دیدج تاراکتبا
 .دزادرپب دوخ یللملا نیب یاه تیلوئسم ماجنا و ینیرفآ شقن هب ناهج حطس رد یماظن یتینما ربتعم نامزاس کی ناونع هب
 عبانم
 گنهرف تاراشتنا ،نارهت ،یناهج نیون مظن رد دحتم للم نامزاس تینما یاروش هاگیاج و شقن (1395) دوواد دیس ،ییاقآ
 رتفد :نارهت ،یللملا نیب عماجم هاگدید زا رشب قوقح .(0395) دومحم ،یلئاسم و هنارت ،تسود نالیگ ؛رایرف ،روپ یناخلیا ؛هیلاع ،یعفرا 

 یللملا نیب و یسایس تاعلاطم
 نیسح ماما هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،نآ شرتسگ و وتان (1395) رداهب ،ناینیما
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 تامدخ رتفد یقوقح هلجم ،یمرهج یربنق رفعجدمحم همجرت ،روز زا هدافتسا یقوقح یاه هبنج و للم نامزاس ،وتان .(1395) امیس ،ونورب
  .10 هرامش ،ناریا یمالسا یروهمج یللملا نیب یقوقح

  615-905 صص ،5 هرامش مهدراهچ لاس ،رشب قوقح همانلصفود ،هعماج یاهزرم نییعت :یسارکومد و رشب قوقح (1395) انراب ،نمتپ
 تفگارف تاراشتنا :مق ،یللملا نیب مکاحم و عورشم عافد .(1395) ربکا یلع ،یورسخ
  یسانشاکیرمآ - یسانش لیئارسا هیرشن ،دحتم للم نامزاس و شوب یروهمج تسایر هلاس تشه یاه فاکش .(3195) یدهم ،نایرکاذ

  شناد جنگ هناخباتک تاراشتنا ،نارهت ،هناتسودرشب یللملا نیب قوقح (1395) اضردمحم ،یلدگیب ییایض
 ،مشش لاس ،مالسا ناهج یسایس یاه شهوژپ همانلصف ،یللملا نیب دانسا و مالسا رد هناتسودرشب قوقح هاگیاج .(1395) یلع ،یبیبح هیقف

  .965-51 صص ،0 هرامش
 .یمالسا هشیدنا و گنهرف هاگشهوژپ تاراشتنا نامزاس :نارهت ،هناتسودرشب قوقح و رشب قوقح .(7395) رصان ،این نابرق
 - یسایس تاعالطا ،یرورس رفعج همجرت ،یناهج هعماج رد زیمآرهق هناتسودرشب تامادقا یللملا نیب تیعورشم ،(6195) ،ینوتنآ ،هسساک

  .305 - 675 هرامش ،یداصتقا
 هجراخ روما ترازو تاراشتنا ،نارهت ،هناتسودرشب هلخادم و تینما یاروش (1395) ریگناهج ،یمرک
 ،ناتسناغفا زا وتان یاهورین جورخ یللملا نیب یقوقح تاعبت یسررب (7395) روپ نسح لیمج و این ینیما هفطاع ؛دمحم ،ییاز یسیع لگ

 یتراهم یزاسدنمناوت زکرم ،نارهت ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هزوح رد هعماج یزاسدنمناوت یللملا نیب سنارفنک نیمراهچ
  هعماج یعامتجا و یگنهرف

 دربهار) للملا نیب قوقح رد یتراظن میژر تیوقت ترورض و وتان یاه تیرومأم رد لوحت (1395) دمحموبا ،یناخرگسع ؛دومحم ،یدمحم
 51 هرامش ،مجنپ و تسیب لاس ،دربهار همانهام ،(وتان یریذپ تیلوئسم

  15 هرامش ،متشه لاس ،تسایس همانهام ،روز هب لسوت مدع لصا و وتان هناتسودرشب هلخادم (1395) دیشمج ،زاتمم
  نازیم رشن :نارهت ،یللملا نیب تادهاعم قوقح .(9395) اضر ،هداز یسوم
  تاعالطا تاراشتنا :نارهت ،رشب قوقح یللملا نیب ماظن .(1395) نیسح ،روپرهم
 نازیم رشن یقوقح داینب :نارهت ،هناتسودرشب للملا نیب قوقح .(7395) دیشمج ،زاتمم

Bellamy, Alex j., (2018) “The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention”, 
International Affairs, 98 (8).  

Deng, Francis M., (2017). Divided Nations: The Paradox of National Protection. Annals of American 
Academy of Political and Social Science, 631. 

Kuperman, Alan J., (2018). "The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: Lessons from the 
Balkans", International Studies Quarterly, Vol. 50, No.2.  

Stoltenberg, Jens (2015), NATO- Opinion: The Secretary General's Annual Report, Retrived 
in:https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127331.htm  

Terracino, Julio Bacio, 2017, “National Implementation of ICC Crimes: Impact on National 
Jurisdictions and the ICC”, Journal of International Criminal Justice, No. 5.  

Watsso. W, (2016). International Humanitarian law in non-international crisis, Saint couisr University 
press, Stockholm. 

 
 
 


