Preventive UN Diplomacy and International
Peace After the Cold War
Amir Hooshang Mirkooshesh
Corresponding Author, Faculty Member of Islamic Azad University of Shahrood, Iran.
amkooshesh@gmail.com

Ramatin Rezaei
Graduated in International Relations and University Lecturer, rezaeiramtin6@gmail.com

Abstract
With the end of the Cold War and the bipolar system of international relations
and consequently the establishment of international peace, the international
system has undergone profound changes and has experienced new features and
variables. According to this paper, the concept of international peace has been in
a very critical and deplorable state since the 1990s, and the mechanisms for
achieving peace, including the United Nations' preventive diplomacy as the sole
institution for the realization of international peace was both ineffective and
inefficient in preventing bloody conflicts and large-scale genocides in
comparison with the Cold War era. This article seeks to answer the question that
how is the performance of UN preventive diplomacy assessed in the post-Cold
War era? In response to this question, it is hypothesized that the performance of
UN preventive diplomacy in the post-Cold War era has not been successful due
to its weakness and inefficiency in resolving armed conflicts in order to achieve
international peace.
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چکیده
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل ،صلح بینالمللی نیز دستخوش
تحوالت ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است .به باور اینن
نوشتار ،مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهنه  0991منیددی بنه ایننسنو بنا وعنتیتی
بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقن صنلح ،از جملنه دیالماسنی
پیشگیرانه سازمان ملل متحد بنه عننوان نهناد انحرناری در تحقن صنلح بنینالملنل در
جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسلکشیهای گسترده درمجموع نسنبت
به دوران جنگ سرد با ناکامی و نا کارآمدی جندی همنراه بنوده اسنت .در اینن پنهوه
پرس

مهم طرح شده این است که «عملکرد دیالماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در

دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی میشود؟» و فرعیه مطرح در پاسخ به آن عبارت
بوده است از اینکه :عملکرد دیالماسی پیشگیرانه سنازمان ملنل متحند در دوران پنس از
جنگ سرد به دلیل عتف و ناکارآمدی در حنلوفرنل مخاصنمات مسنلحانه در راسنتای
تحق صلح بینالملل موف نبوده است.
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مقدمه
مسئله صلح ،بهویژه از نوع جهانی یا بینالمللی آن همواره از مهمترین دغدغههاا
تاریخ بشر و بهخصوص از زمان شکلگیر دولت -ملت مدرن وستفالیایای باوده
است .تعاریف و مفاهیم مرتبط با صلح در گذر زمان ،تفااو هاا و برداشاتهاا
گوناگونی را به خود دیده و بر اساس تحاوت

اتتصااد  ،سیاسای و اجتماا ی و

تکنولوژیک ،تعابیر مختلفی از صلح بینالمللی باه منصاه ظهاور رسایده اسات .در
دوران پیشا مدرن دست یابی به صلح در اخالتیا

دینی و مو اودگرایای خالصاه

میشد و با آغاز دوران مدرن بهتدریج رویکردها

لمیتر وارد رصاه شادهاناد.

به نوان مثال با ظهور ملت– دولت مدرن موازنه توا یاا صالح مسالح راهکارهاا

جلوگیر از جنگ و دستیابی به صلح شناخته میشد .با وتوع انقالب صانعتی و
تحول شگرف در فناور نظامی که نتیجه آن بروز جناگهاا خاونین و ویرانگار
بود ،بهتناوب سازمانها بینالمللی ،خلع سالح و نظایر آن طارح شادند .در ایان
میان ترویج دیپلماسی ،مذاکره و حل وفصل مسالمت آمیز اختالفا

میان دولاتهاا

به اصول اولیه و اساسی حقوق بینالملل بدل گشت .با پایان جناگ جهاانی دوو و
آغاز جنگ سرد که مصادف بود با دستیابی دو ابرتادر

باه ساالحهاا مهیا

هستها  ،مفاهیمی چون بازدارندگی و ساد نفاو  ،راههاا جلاوگیر از جناگ و
برترار صلح و ثبا

شناخته می شد .پس از پایان جناگ سارد ،مسااجل جهاان از

جنس دیگر شد و بهموازا

آن تعریف جدیاد از صالح را مایطلبیاد .مفهاوو

صلح مثبت در مقابل صلح منفی که صرفاً بر نبود جنگ تأکید داشت ،نگااه موساع
خود را متوجه رفع فقر و تبعیض در جهان ،رشد و توسعه اتتصاد و اجتماا ی و

631

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 5شماره  ♦ 1پیاپی  ♦ 11بهار 1111

بهبود وضعیت آموزشی با هدف ایجاد صلحی پایدار کرد.
بر اساس استدتت

خوشبینانه ،جهاان

این نوشتار ،برخالف برخی تصورا

پس از پایان جنگ سرد بیش از دوران نظاو دوتطبی و موازنه توا با خشاونتهاا
فزاینده و جنگها خونین دستبهگریبان بوده اسات اختالفااتی کاه جملگای باه
فجایع انسانی بدل شدند و همچنان نیز ادامه دارند بنابراین در دوران کنونی صالح
بینالمللی بیش از پیش از آرمانها خود فاصله گرفته است و جایگااه مناسابی را
به خود اختصاص نمیدهد.
سازمان ملل متحد و به ویژه رکن تدرتمند آن یعنی شورا امنیت کاه وظیفاه
انحصار حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر هده دارد ،باه اساتناد فصال ششام
منشور ملل متحد (ماده  33تا  )33موظف است از وتوع هرگونه درگیر مسالحانه
میان دولتهاا (و ساایر کنشاگران) پیشاگیر نمایاد .درواتاع مفهاوو دیپلماسای
پیشگیرانه که به معنا مدیریت یا کنترل تنشها بالقوه ،تحدید آنها و جلوگیر
از تبدیل آنها به جنگها تماو یار و خونین است در فصل ششم بهخاوبی تابال
رؤیت است .در دوران پس از پایان جنگ سرد تاا باه اماروز ساازمان ملال متحاد
برخالف دوران جنگ سرد و نظاو دوتطبی ملکرد موفقی در حوزه مهاار ،توتاف
یا کاهش مخاصما

متعدد نداشته و به همین دلیل مناز ا

متعدد کاه از اوایال

دهه  1991تا امروز در جهان به وتوع پیوساته ،باه بحارانهاا خاونین و فجاایع
انسانی بدل شده اند .این مقاله در پی پاسخ باه ایان پرساش اسات کاه « ملکارد
دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پاس از جناگ سارد در راساتا
تحقق صلح بین المللی چگونه ارزیابی می شود؟» در پاساخ باه پرساش فاوق ایان
فرضیه مطرح است که ملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملال متحاد در دوران
پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمد در حلوفصل مخاصما

مسالحانه

در راستا تحقق صلح بینالملل ،با موفقیت همراه نبوده است.
همان طور که پیشتر نیز بیان شد ،سازمان ملل متحاد در دوران پاس از جناگ
سرد در هر سه رویکرد مذاکره ،سازش و میانجیگر
توجهی در جهت جلوگیر یا تحدید مخاصما

ملکرد تابلتبول و درخاور

مسلحانه نداشته است و به همین
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لت از زمان فروپاشی نظاو دوتطبای تاا اماروز درگیار هاا مسالحانه ،ناهتنهاا
طااوتنیمااد

بلکااه بااه لحااات تلفااا

انسااانی و فجااایع رخداده در آن بساایار

بحثبرانگیز است .سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد ،هام باه لحاات
کمیت و تعداد در توسل به مذاکره با طرفین در گیار ،میاانجیگر و ساازش میاان
آنها سیر نزولی داشته و هم به لحات کیفی در ترغی

طرفین درگیر به پایاان دادن

به نزاع مسلحانه چندان موفق نبوده است به باار

دیگار ناکارآماد و ضاعف

دیپلماسی سازمان ملل و دیپلما هاا آن در دوران پاس از جناگ سارد مشاهود
است و ضرور

توجه به آن احساس میشود.

هدف این پژوهش نمایان ساختن رابطه میان دیپلماسی پیشاگیرانه ،باه ناوان
متغیر مستقل و صلح بین المللی دوران پس از جنگ سرد باه ناوان متغیار وابساته
است .به بارتی ،هدف این پژوهش با تأکید بر فرضایه مطارح ایان اسات کاه در
دوره کنااونی بااا تقویاات توانااایی دیپلماساای سااازمان ملاال متحااد ،توانااایی آن در
پیشگیر یا کنترل و تحدید مناز ا

نیز افزایش خواهد یافت.

در انجاو این پژوهش از روش کیفی اساتفاده شاده اسات روشای کاه در آن
برخالف روش کمّی ،ادراک محقق و برترار رابطه منطقی میان متغیارهاا اهمیات
فروانی دارد .در همین راستا تجزیهوتحلیل اطال ا
روش تحلیلی صور
دادهها بهصور

و دادهها در ایان پاژوهش باه

خواهد گرفت و روش جمع آور و گردآور اطال اا

و

کتابخانها و اسناد خواهد بود.

در این مقاله ابتدا دو مفهوو دیپلماسی پیشگیرانه و صلح بینالملال تعریاف و
تبیین خواهد شد و سپس ضمن بررسی رویکردها نظر مختلاف درباارص صالح
بینالملل شامل واتعگرایی و آرمانگرایی ،تالش میشود از طریاق ایان چاارچوب
نظر فرضیه پژوهش مورد اثبا

ترار گیرد .به این ترتی

که در آغااز دیپلماسای

پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد در مقایسها اجماالی باا
دوران جنگ سرد ترار میگیرد .بحث بعد به ویژگی تعاارضاا

باینالمللای در

دوران پس از جنگ سرد اختصاص یافته تا از ایان طریاق چاالشهاا دیپلماسای
پیشگیرانه در دوران جدید مورد شناسایی بیشاتر تارار گیارد .در اداماه دیپلماسای
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سازمان ملل در دوران بعد جنگ سرد در مقایسه اجمالی باا دوران جناگ سارد و
نظاو دوتطبی ترار میگیرد و دیپلماسی پیشگیرانه در دوران پس از جناگ سارد از
منظر مذاکره با طرفین درگیر در تخاصم مسلحانه ،میانجیگر و سازش میان آنهاا
بررسی و در پایان به نتیجه و اثبا

فرضیه پرداخته خواهد شد.

مسئله اساسی این پژوهش ،مناز اا

و مخاصاما

خاونین و گااه گساترده

دوران پس از جنگ سرد در جهان است .برخالف برخی خوشباور ها ،فروپاشی
نظاو دوتطبی نهتنها به تقابلها نظامی و مسلحانه پایان نداد ،بلکه شکل جدیاد
از مناز ا

در رصه جهانی بروز کرد که باه لحاات تلفاا

انساانی و گساتردگی

خشونت بسیار فاجعهبار بودهاند .جنگها بوسنی ،روانادا ،ساومالی ،افغانساتان و
در سال ها اخیر جنگ داخلی در سوریه ،راق ،یمن و اوکراین جملگی مناز اتی
خونین و به لحات انسانی مصیبتبار هستند .اگر باه ایان مجمو اه خشاونتهاا
تروریستی که در جهان پس از جنگ سرد واتعیتی انکارناپذیرند و بهصور

مداوو

و در نقاط مختلف جهان بهویژه خاورمیانه انسانها بیگناه را تربانی میکناد نیاز
اضافه کنیم ،باید گفت که صلح بینالملل در جهان کنونی کارنامه مثبتی را به خاود
اختصاص نمیدهد .جهان پس از جنگ سرد دوران اوج بنیادگرایی ،هویاتگرایای
تومی و فرتهگرایی توأو با خشونتطلبی است و دغدغه ایان پاژوهش چگاونگی
مهار یا کنترل این خشونتها مسلحانه فزاینده در جهان پس از جنگ سرد است.
از سو دیگر مطالعه و بررسی لل ناکامی سازمان ملل متحد و شورا امنیات در
مهار خشونتها مسلحانه از منظر بحث دیپلماسی پیشگیرانه است.
 .1چارچوب مفهومی
دو مفهوو اصلی و به بار

بهتر دو متغیار اساسای ایان پاژوهش باار اناد از

دیپلماسی پیشگیرانه و صلح بینالمللی که در این تسمت به تعریف هار دو مفهاوو
پرداخته میشود.
 .1-1دیپلماسی پیشگیرانه

در منشور ملل متحد اشاره مستقیم و آشکار باه باار

«دیپلماسای پیشاگیرانه»
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وجود ندارد اما نخستینبار «داگ هامرشولد» ،6دبیر کل سوجد سازمان ملل متحد،
در دهه  01میالد این مفهوو را مطرح کارد .و دیپلماسای پیشاگیرانه را مبناا و
اساس ملکرد سازمان ملل متحد برا تحقق هدف حفظ صلح و امنیت بینالملال
و جلوگیر از بروز مخاصما

مسلحانه و کنترل یا مهار آنهاا تارار داد .در یاک

تعریف ساده دیپلماسی پیشگیرانه ناظر بر کلیه اتداماتی است که هادف آن توتاف
مخاصما

مسلحانه پیش از تشدید و گسترش آنها اسات .دیپلماسای پیشاگیرانه

به نوان یک هنجار در دستور کار مجمع مومی و وظایف دبیار کال تارار گرفتاه
است (.)Stevenzyck & Robert Muggah,2012
از آنجا که وظیفه اتی و فلسفه وجاود ساازمان ملال متحاد جلاوگیر از
وتوع هرگونه برخورد مسلحانه میان کنشگران رصه نظاو بینالمللی اسات ،بارا
تحقق این وظیفه ناگزیر از تعریف و تبیین ابزارها مناسا

و ضارور باوده کاه

دیپلماسی پیشگیرانه میتواند یکی از مناس ترین آنها باشد .از این مفهاوو توسال
به دیپلماسی و مهار ها دیپلماتیاک تابال اساتنباط اسات و باه باار

دیگار،

توانایی و آموزش دیپلما هاا ساازمان ملال متحاد نقاش مهمای در اساتفاده از
دیپلماسی پیشگیرانه دارند .اختیارا

مطرح در ماده  99منشور برا دبیر کل بایش

از همه به واملی چون مهار  ،توانایی ،تدبیر ،شمّ سیاسای و نگااه فنای بساتگی
دارد .نقش پررنگ دبیر کلها ملل متحد در ترویج و توسعه دیپلماسی پیشگیرانه،
ناشی از همین رویکرد منشور است که همگای آناان ،باهویاژه هاامرشاولد نقشای
کلید در بهکارگیر و پیشبرد دیپلماسای پیشاگیرانه در هنگاماه وتاایع مختلاف
جهانی دارد (مصفا و شمس تهیجانی.)1391 ،
الوه بر این ،شورا امنیت و مجمع مومی نیاز نقشای مهام در دیپلماسای
پیشگیرانه ایفا میکنند .فرستادگان یاا نماینادگان ویاژه ساازمان ملال در مناز اا
مختلف را میتوان در راستا این مفهوو تفسایر کارد .باهطاورکلی کلیاه اتاداما
مسالمت آمیز سازمان ملل در راستا جلوگیر از وتاوع برخاورد مسالحانه میاان
بازیگران رصه روابط بینالملل را میتوان دیپلماسی پیشگیرانه دانست .ماده  33از
1. Dag Hammarskjöld
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فصل ششم منشور اتداماتی نظیر مذاکره ،میانجیگر  ،سازش و داور را در همین
راستا تجویز و در ماده  33از هماین فصال ناوان کارده اسات «شاورا امنیات
میتواند هر اختالف یا هر وضعیتی را که ممکن اسات منجار باه یاک اصاطکاک
بینالمللی گردد یا اختالفی ایجاد نمایاد ،باا ایان هادف کاه محتمال اسات اداماه
اختالف یا وضعیت مزبور صلح و امنیات باینالملال را باه خطار بینادازد ،ماورد
رسیدگی ترار دهد» (به نقل از موسی زاده ،1333،ص.)311.
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال  1991نیز ضمن توجه خااص باه
دیپلماسی پیشگیرانه ،آن را اتاداماتی در راساتا جلاوگیر از وتاوع مخاصاما
مسلحانه ،تشدید و گساترش آنهاا تعریاف کارده اسات (
1992

Un Secretary General

 )Report,اما باید گفت که در دوران پس از جناگ سارد مفهاوو دیپلماسای

پیشگیرانه با توجه به تحوت ِ محیط بینالمللی دستخوش تغییرا

جدید گشاته

و به دیگر سخن با تفسیر موسع مواجه شده است .در رویکرد «پطروس غالی» 6باه
دیپلماسی پیشگیرانه ،الوه بر پیشگیر از وتوع مناز ه ،از میان بردن ریشاههاا
ظهور و بروز تخاصم نیز در دستور کار تارار مایگیارد و اتاداماتی چاون توساعه
دموکراسی در همین راستا تجویز میشود
کلیه اتداما

)1992

 .(Ghali,در مجموع میتوان گفت

غیرخشونتآمیز (برخالف فصال هفاتم منشاور) شاامل گفاتوگاو،

میانجیگر و سازش برا جلوگیر از تبدیل یک اختالف به درگیر مسلحانه یا
در صور

وتوع حل وفصال ،کنتارل و جلاوگیر از گساترش آن در چاارچوب

مفهوو دیپلماسی پیشگیرانه تابلتعریف است.
 .2-1صلح بینالملل

مسئله صلح بینالملل از زمان تأسیس نظاو بینالمللی مدرن همواره در دستور کاار
ترار داشته است و حتی می توان اد ا کرد که کارآمد هر نوع نظاو بینالمللای باه
توانایی آن در برترار صلح ،امنیت و ثبا

بستگی دارد .با نگاهی کلی و اجماالی

به سیر تحول روابط بینالملل مشاهده میشود که نظااوهاا باینالملال در زماان
ناتوانی در ایجاد صلح و ثبا

پایدار با فروپاشی مواجه میشاوند و نظام جدیاد
1. Boutros Boutros-Ghali
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جایگزین آنها میگردد .به نوان مثال با وتوع جنگها ناپلئونی نظم باینالمللای
ناشی از معاهده وستفالیا جا خود را به نظاو موازنه مبتنی بر کنسر

اروپاا داد و

با وتوع جنگ جهانی اول نظاو امنیت دستهجمعی ویلسونی جایگزین شد و پس از
جنگ جهانی دوو نظاو دوتطبی مبتنی برحق وتو پنج ضو داجمی شورا امنیات
به منصه ظهور پیوست.
بنابراین ،همانطور کاه مالحظاه مایشاود تواناایی یاک نظام باینالمللای و
کارگزاران آن در برترار یا حفظ صلح در میان بازیگران ،نقش مدها در تاداوو
آن ایفا میکند .سادهترین و رایجترین تعریف از صلح که از آن به صلح منفای نیاز
تعبیر میشود بار

است از «وضعیتی که با جنگ و خشونت همراه نباشاد» .ایان

همان تعریفی است که در بسیار از فرهنگ لغا

تابل رؤیت است یعنی حاالتی

که بر اثر پایان گرفتن و نبود جنگ و ناآرامی پدید میآید (فرهنگ لغت آکسافورد،
 ،1331ص )391 .یا مل یا فرایند پایان بخشیدن به جناگ یاا اخاتالف را گویناد
(صدر افشار و حکمی ،1331 ،ص.)311.
تبل از تأسیس سازمان ملل متحد همین تعریف محدود درباره صالح باه کاار
می رفت (بیگزاده ،1339 ،ص )011 .با تأسیس سازمان ملل تعریف موسعتار از
صلح مدنظر ترار گرفت که بعدها به «صلح مثبت» تعبیر شد .ساازمان ملال متحاد
صلح را نهاد یک نظم مبتنی بر دالت توصایف کارد و هار اتاداو در تعاار

باا

دالت ،نظیر دو ر ایت حقوق بشر ،نسلکشی و توساعهنیاافتگی را از مصاادیق
تهدید صلح به شمار آورد (بیگزاده .)1339 ،مفهومی به ناو صلح مثبت صرفاً نبود
جنگ و خشونت مسلحانه را معیار مناسبی برا تعریف و تبیین صالح نمایداناد
بلکه به صلحی اشاره میکند که با ث حلوفصل زیربنایی جنگ میشود .بار ایان
اساس صلح تنها در تال

آتشبس توصیف نمیگردد و ناو ی تغییار و دگرگاونی

در روابط به شمار میرود.
برخی از طرفداران این رویکرد فقر ،گرسنگی و سرکوب را اشکال گونااگون
خشونت میدانناد زیارا مساببان ایان ناوع خشاونت و تعاار
اجتما ی است که تعداد تربانیان آن بهمرات

سااختار رواباط

بیش از یک جناگ تانباهتان اسات.
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هادف اصالی صالح مثبات از میااان باردن خشاونت سااختار در جامعاه اساات
(تواو ،1391،ص .)111 .امروزه مفهوو صلح چنان گسترش یافته که مالً میتواناد
مساجلی مانند توسعهنیافتگی ،تخری

محیط زیست ،بهداشت و آموزش و نظایر آن

را در بر گیرد .در یک جمله میتوان صلح مثبات را وضاعیت یاا شارایط مناسابی
توصیف کرد که بالندگی و شکوفایی ماد و معنو انسانی در آن امکانپذیر شود.
در ا المیه شورا امنیت در سال  1991تعریف جدید از صلح بر اساس رویکرد
مثبت آن خودنمایی می کند .در این ا المیه نوان شده اسات «اماروز دیگار نباود
جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت ها به معنی وجود صلح و امنیت باینالمللای
نیست بیثباتی و پایدار در زمینههاا اتتصااد  ،اجتماا ی و سیاسای و نقاض
حقوق بشر نیز تهدید

لیه صلح و امنیت جهانی به حساب مایآیاد» (

Security

.)Council, 1992
برا اراجه تعریفی تخصصیتر از صلح بینالمللی میتاوان گفات ،همزیساتی
مسالمت آمیز میان کشورها باا نظااوهاا مختلاف باه معناا ر ایات اصال حاق
حاکمیت ،برابر حقوق ،مصونیت ،تمامیت ارضی هر کشاور کوچاک یاا بازرگ،
دو مداخله در امور داخلی سایر کشاورها و فیصاله دادن باه مسااجل باینالمللای
است .از نظر روابط بینالملل منظور از صلح احتراز از اخاتالف و برخاورد شادید
با سایر کشورها است .از نظار حقاوق باینالملال ،صالح باا یاک ساند تعهادآور
ملتزوکننده کشورها و ر ایت یک سلسله ترتیبا

حاصل میشاود (میارکوشاش و

نور صفا.)1391 ،
بررسیها پژوهش حاضر ضمن تأیید مفهوو صلح از جنباه مثبات آن نشاان
می دهد که بر اساس وظیفه اتی سازمان ملل متحد ،جلاوگیر از باروز مخاصامه
مسلحانه یا مهار و کنترل آن در اولویت کارکردها سازمان مزبور ترار داشته است
و با نگاهی به فصل یکم (مواد  1و  )1میتوان بهخوبی ایان اولویات کاارکرد و
اتی را مالحظه کرد و به نظر می رسد تأکید فراوان بر صلح مثبت و اصرار بیش از
حد بر تفکیک دو مفهوو منفی و مثبت از صلح ،باهویاژه در ساطح باینالمللای در
دوران پس از جنگ سارد موجا

شاده اسات کاه ساازمان ملال متحاد تاا حاد
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تابلتوجهی وظیفه اساسی خود ،یعنی جلوگیر یا حلوفصل جنگ را به فراموشی
بسپارد .با توجه به این مهم ،پژوهش حاضر صلح بینالمللی را از جنبه مخاصاما
مسلحانه و نیاز مبرو و فور به مهار آنها مورد توجه و تمرکز ترار داده است.
 .1-2-1رویکردهای نظری نسبت به صلح بینالملل

رویکرد نظر نسبت به صلح بینالملل را میتوان یل دو رویکرد آرماانگرایای و
واتع گرایی بررسی کرد .نظریه واتعگرایی بهطور بنیادین با مفهاوو «صالح» چنادان
سازگار به نظر نمی رسد ،زیرا در مبنا هستیشناختی خاود و بار اسااس نگارش
«توماس هاابز» 6انساان را موجاود شارور و خودخاواه مایپنادارد و بار مبناا
معرفتشناختی خود جنگ را واتعیتی غیرتابال انکاار و تادر

ساختافازار را

دارا اصالتی خدشهناپذیر میداند و در روابط بینالملل نیز بر ماهیت آنارشایک و
نظم نیافتنی نظاو دولتها صحه میگذارد باا وجاود ایان ،بارخالف ایان تصاویر
غیرصلحطلبانه ،الته واتع گرایان به جلوگیر از مخاصامه مسالحانه و کنتارل آن
کمتر از آرمانگرایان نیست« .هانس مورگنتا» 1با تأکید بار امکاان وتاوع همیشاگی
جنگ اظهار کرده است که در طول تااریخ پانج روش بارا حفاظ نظام و صالح
بینالمللی به وجود آمده است .این روشها بار اناد از موازناه تادر  ،حقاوق
بینالملل ،سازمانها بینالمللی ،حکومت جهانی و دیپلماسی و موازنه تادر
و دیپلماساای را کارآماادتر از مااوارد دیگاار معرفاای ماایکنااد (مشاایرزاده،1333 ،
ص .)113.موازنه توا در نظریه واتعگرایی تاا تبال از جناگ جهاانی دوو جایگااه
باتیی داشت و آن را ضامن استقالل دولتها و امل ثبا

و مانعی جد بار سار

راه جنگ و خشونت در نظاو دولتها تلمداد میکردند.
از نظر واتع گرایان به هم خوردن موازنه تدر

با اث باروز جناگ در نظااو

بینالملل میشود( .میرکوشش و نور صافا .)1391،از ساو دیگار دیپلماسای را
ابزار میدانند که میتواند در خدمت صلح باشد .از دید واتعگرایای «دیپلماسای»
از نشانه ها مبارزه تدر

میان دولتها حاکمی است که میکوشند روابط منظم
1. Thomas Habs
2. Hans Morgenthau
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و مسالمت آمیز میان خود برترار کنند .در شارایطی کاه مناافع دولاتهاا باا هام
تعار

پیدا میکند ،مذاکرا

دیپلماتیک است که راه را برا چانهزنای و ساازش

باز میکند (مشیرزاده ،1333 ،ص .)113 .مذاکره ،هنر و توانایی دیپلماتیک ،تادر
چانه زنی ،سازش و مصالحه در نزد واتع گرایانی چون مورگنتا و «کیسینجر» اهمیت
فراوانی داشته است و بهخوبی آشکار میسازد که این رویکارد باهرغام تأکیاد بار
واتعیت جنگ ،احتراز از آن را با ابزار دیپلماسی بسیار ضرور تلقی مایکناد اماا
واتعگرایان در راستا صلح بینالملل و در چاارچوب مصاالحه و همکاار میاان
دولتها بر دو اصل مهم یعنی تدر
چارچوب اصل تدر

نسبی و امنیات نسابی تکیاه ماینمایناد .در

نسبی یا تعدیل تادر  ،واتاعگرایاان رواباط باینالملال را

رصه تعدیل خواستهها و منافع می دانند تا از طریاق آن باه نظام باثباا
توافق همگان دست یابند ) .(Howard, 1964این اصل تعدیل تادر

و ماورد

جاز از طریاق

همکار میان دولتها امکانپذیر نیست و هدف آن ایجاد صلح بینالمللی و ثباا
امنیتی بیشتر در آن است .مفهوو امنیت نسبی از دید کیسینجر ناظر بر این موضاوع
است که در نظاو بینالملل هیچ دولتی نمیتواند به امنیت مطلق دست یابد چراکاه
امنیت مطلق برا یک دولت برابر خواهد بود با نااامنی بارا دولاتهاا دیگار،
بنابراین دولتها باید بلندپرواز هاا مطلاق خاود را تعادیل کنناد و باه امنیات
تابلتبول بسنده نمایند (ماککاین ت و لیتال ،1331،ص« .)10 .کنات والتاز» در
نظریه نوواتعگرایی ساختار نظاو بین الملل را جایگزین ا

و طبع انسان مینمایاد

(.)Waltz, 1979, p.103
ساختار نظاو بینالملل از دید ناوواتاعگرایای ااملی بارا رفتاار خصامانه یاا
خودیار امنیتی دولتها به شمار میرود اما در نوواتعگرایای نیاز امکاان همکاار
میااان دولااتهااا در راسااتا جلااوگیر از بااروز جنااگ و کنتاارل آن وجااود دارد.
بازدارندگی متقابل میاان دو ابارتادر

در زماان جناگ سارد موضاو ی اسات کاه

نوواتعگرایان بر آن تأکید میکنند و آن را با ث صلح در آن دوران میدانناد (

Waltz

 .)& Sagan, 2010, p.91نوواتعگرایی امکان دستیابی باه صالح از طریاق همکاار
میان دولتها را در صورتی که به منافع ملی آنها خدشاها وارد نشاود از نظار دور
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نمیدارد

)2003, p.417

 .(Deshch,پس از جنگ جهانی دوو نظریه واتعگرایی رویکرد

جدیدتر را نسبت به ایجاد صلح بینالملل مطرح کارد .واتاعگرایاانی چاون «جاان
مرشایمر» 6و «رابر

جرویس» 1وجود هژمونی ایات متحده آمریکاا را بارا صالح

در رصه بینالمللی ضرور دانستهاند ).(Doyle, 1993, p.223
رویکرد آرمان گرایی بیشترین تمرکز را برا صلح در سطح باینالمللای تاجال
است .پاسیفیسم یا صلحطلبی اگرچه در ترن نوزدهم به اوج بالندگی خود میرسد،
اما ریشه آن را میتوان در ترن هجدهم و تفکرا

افراد چون «کانت»« ،روساو»،3

«منتسکیو» 4و «بنتاو» 1جستجو کرد .با پایان جنگ جهاانی اول تفکارا

«ویلساون»

موج جدید در آرمانگرایی لیبرالی ایجاد نمود .بر اساس آموزههاا و تجاار
آزاد و سازمانها بین المللی مروج و ابزار صلح و حفاظ آن باه شامار مایروناد
( .)Baldwin, 1993, p.12تجار
حقوق بین الملل و اخالتیا

آزاد ،همکار دولتها در تال

نهادها فراملای،

از اصول اساسی رویکرد آرمان گرایی به ویاژه از ناوع

لیبرال است که کمابیش در تفکرا

و آثار اندیشمندان این رویکرد تبلور مییابد و

خودنمایی می کند .اگر واتع گرایی جنگ را یک واتعیت می داناد ،در آرماانگرایای
صلح دارا اصالت و واتعیت است و به همین لت مفاهیم امنیت دساتهجمعای و
حکومت جهانی را در خود دارد .اگر واتع گرایان دیپلماسی ،مذاکره و توافاق میاان
دولتها را ابزارهایی برا حفظ ثبا

و وضع وجود میدانناد ،آرماانگرایاان ایان

متغیرها را ارزشهایی اخالتی و اجتنابناپذیر تلقی میکنند.
هسته مرکز و بسیار مهم رویکردها لیبرالی و نو لیبرالای در دوران پاس از
جنگ سرد نظریه صلح دموکراتیک است که ریشه آن باه آثاار کانات باازمیگاردد
)p. 88

 .(Levy,1989,این گزاره که نظاوها ماردوسااتر هایچگااه باه جناگ هام

نمی روند یا بهندر

چنین می کنناد (لینکلیتار ،1330،ص ،)133 .فحاوا کاالو و
1. John Mearsheimer
2. Robert Jervis
3. Rousseau
4. Montesquieu
5. Bentham
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محتوا اصلی این نظریه بهحساب میآیاد بناابراین بارا دساتیاابی باه صالح
بینالمللی باید حوزه لیبرال دموکراسی گسترش یافتاه و کشاورها بیشاتر را در
برگیرد .افراد مانند «دویل» 6و جرویس دموکراسیها را اتاً صلحطل

میدانناد و

معتقدند که تمایل آنها به جنگ بسیار محدودتر است ( )Jervis, 2002, p. 4با ایان
حال صلح دموکراتیک امکاان جناگ باا غیار دموکراتیاکهاا و غیار لیبارالهاا را
بههیچ نوان منتفی نمیدانند.
 .2ماهیت منازعات بینالمللی پس از جنگ سرد
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظاو دوتطبی ،نظاو بینالمللی نهتنها باه لحاات
محتوا و ساختار ،بلکه به لحات شکل و ماهیت مناز ا

و جنگها نیاز دساتخوش

تحول و دگرگونی شد .گفتنی است که روابط بینالملل دوران پس از جنگ سرد با
دورهها پیشین تفاو هایی درخور توجهی دارد .اگار در نظااوهاا باینالمللای
گذشته بهخصوص دولتها ملی وستفالیایی باازیگران یکاهتااز و مطلاق رصاه
سیاست و روابط بینالملال بودناد ،در جهاان پاس از جناگ سارد شااهد ظهاور
بازیگران جدید و مستقلی به ناو بازیگران فراملی و بازیگران فروملی هستیم که در
کنار دولاتهاا ملای باه ایفاا نقاش پرداختاه کاه ضارور

توجاه باه آنهاا

اجتنابناپذیر است (انتظااو .)1333 ،باازیگران فراملای دربرگیرناده ساازمانهاا
بینالمللی (دولتی و غیردولتی) ،شرکتها چنادملیتای و جنابشهاا اجتماا ی
بینالمللی است که در اواخر ترن بیستم و اوایل ترن بیست و یکم نهتنها به لحاات
کمیت و تعداد از رشد بسیار تابل توجهی برخوردار شادهاناد (هلاد و ماکگارو،
 ،1331ص ،)33 .بلکه به لحات کیفی ،تدر
ملی نیز تدر

تأثیرگذار و چالشگر برا دولت

غیرتابل انکار یافتهاند.

نهادها مدنی ،جنبشها اجتما ی ،جنبشها تومی و فرتها و نظاایر آن
را میتوان بازیگران فرو ملی نامید .بازیگران فرو ملی و فراملی صرفاً به این ماوارد
منحصر نمیشوند بلکه بهنو ی سازمانها تروریستی بینالمللای مانناد القا اده و
گروه ها جنایتکار داخلی مانناد دا اش و نظاایر آنهاا را نیاز در بار مایگیرناد
1. Doyle
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(ُ.)Security Council Officer Report, 2007
الوه بر این بازیگران نوظهور متغیرها جدید دیگر نیاز رصاه رواباط و
سیاست بینالملل را بهشد

متأثر ساخته است که پیش از این چندان تابل توجه و

ملموس نمی بودند .فرهنگ ،هویت و مذه

از جمله متغیرهایی هستند که رصاه

روابط بین الملل پس از جنگ سرد را بهشد

به خود معطوف داشتهاناد و تحلیال

تحوت

و رویدادها بدون توجاه باه آنهاا دشاوار اسات .برجساته شادن نظریاه

برخورد تمدن ها «ساموجل هانتینگتون» 6در دهه  91میالد میتواند نشاان دهناده
اهمیت متغیرها یادشده در روابط بینالملل پس از جنگ سرد باشد .از دهه  91به
اینسو مذه

نقش جد و پررنگی در تحوت

سیاسی داشته است و تقریباً هیچ

کشور را نمیتوان یافت که از این تا ده مستثنا باشاد (وایات و دیگاران،1331 ،
ص.)131 .
ورود بازیگران و متغیر ها جدید ،روابط بینالملل و حقوق باینالملال را باا
چالش و سردرگمی جد مواجه کرده است .ایان ساردرگمای از آنجاا جاد تار
میشود که حقوق بینالملل پس از جنگ جهانی دوو و منبع اصلی آن یعنی منشور
سازمان ملل متحد اساساً بهمنظور ایجاد نظم و تا دهمندساز روابط میان دولتهاا
تدوین شدهاند و بازیگران نوظهور بهویاژه فروملایهاا جایگااهی در آن نداشاته و
چندان مورد توجه ترار نگرفتهاند .بنا بر دتیال یادشاده نظااو باینالملال در حاال
شکل گیر پس از جنگ سرد در وضعیت سردرگم ،مبهم یا بهز م «جیمز روزناا»

1

یک جهان آشوبزده به شمار میرود .ورود پدیدهها فرهنگی و هویتی به رصه
تعامال

میان کنشگران سب

شده است که رهیافت پوزیتیویساتی در نظریاههاا

روابط بینالملل دیگر بهتنهایی پاسخگو تحلیل و تفهم تحاوت
در تکنولوژ ارتباطا
وتوع تحوت
تحوت

نباشاد .انقاالب

و رسانهها نیز پیچیدگی مزبور را دوچندان نموده و سر ت

و رویدادها را نیز افزایش داده است.
و متغیرها ناوین در دوران پاس از جناگ سارد ،شاکل و ماهیات
1. Samuel P. Huntington
2. James Rosenau
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مناز ا

را نیز با تغییر مواجه کرده و مالً کنترل و مهار آنهاا را باا چاالشهاا

میقی روبه رو ساخته است .از دهه  91میالد به بعد تقریبااً تماامی جناگهاا و
مخاصما

مسلحانه در تلمرو داخلای دولاتهاا و ناه میاان آنهاا باروز کارده و

جملگی دارا ماهیت تومی و فرتها باودهاناد )،(Druckman & Stern, 2000, p.12
درحالیکه از ابتدا شکلگیر نظاو بینالملل مدرن تاا پایاان جناگ سارد ماده
مناز ا

میان دولتها و ارتشها کالسیک و رسمی آنها بوده است .اگار پایش

از این منبع اصلی مناز ا
اکنون فرهنگ ،مذه

اختالفا

مرز  ،مناطق استراتژیک و منابع حیاتی باود،

و تومیت منبع مهم مناز ا

به شامار مایرود ).(Nye, 1995

مدهترین طرف ها درگیر باازیگران فراملای باا انگیازه و مطالباا

تاومی یاا

مذهبی ،غالباً از روش نبردها ناامنظم و گااه تروریساتی اساتفاده ماینمایناد .در
پارها از موارد مرزها رسمی بینالمللی معنا چندانی بارا شابهنظامیاان درون
ملی ندارد و همزمان میتوانند در دو یا چند کشور دست به اتداما

خشونتآمیاز

بزنند .گروه دولت اسالمی موسوو به دا ش مثاال باارز اسات کاه بارا ماد
طوتنی در دو کشور راق و سوریه دست به خشونت و ترور زده و باهتنااوب در
سایر کشورها نیز دست به اتداما
در مجموع اکنون مخاصما

تروریستی میزد.
مسلحانه نسابت باه گذشاته بسایار پیچیادهتار،

خونین و فاجعهبار و ابهاوآمیز بوده و مهار و کنترل آن بسیار دشاوارتر از نبردهاا
رسمی و چارچوبمند میان دولاتهاا اسات .منشاور ساازمان ملال متحاد و کلیاه
ساختارها آن که بار پایاه حال وفصال و جلاوگیر از تخاصام مسالحانه میاان
دولتها ملی و ارتشها کالسایک و مانظم آنهاا شاکل گرفتاه اسات ،بارا
مخاصما

مسلحانه امروز پایشبینای و تمهیادا

مشخصای نادارد .دیپلماسای

پیشگیرانه سازمان ملال متحاد در دوران پاس از جناگ جهاانی دوو نیاز بار پایاه
جلوگیر از نبرد مسلحانه میان دولتها و تحدید و کنترل آن تعریف و تبیین شده
است ،بنابراین بازتعریف مجدد آن بهمقتضا ماهیت نوین مخاصما

مسالحانه و

تربیت دیپلما ها ورزیده و متخصص در حوزه نبردها داخلی کشاورها بارا
کارکرد پیش رو سازمان ملل متحد ضرور

دارد.
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 .9دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل در دوران جنگ سرد
دیپلماسی پیشگیرانه در دوران نظاو دوتطبی موسوو باه جناگ سارد اوج موفقیات
خود را نیز در همان آغاز مطرح شدن توسط هامرشولد ،بهخصاوص در دهاههاا
 01و  11میالد تجربه کرد .مهار و کنتارل تعاداد از درگیار هاا و تخاصاما
مسلحانه بینالمللی در آن دوران از نشانهها موفقیت بیشتر دیپلماسای پیشاگیرانه
سازمان ملل متحد در مقایسه با دوران پس از جنگ سرد بود که غال

مناز ا

آن

مبدل به فجایع خونین بشر میشد .الوه بر ماهیت و ساختار نظاو دوتطبی که با
توجه به دکترینهایی مانند سد نفو  ،بازدارندگی و موازنه وحشت در رتابت میاان
دو ابرتدر

آن زمان میتوانست بهصور

بالقوه ثبا

بیشتر را ایجااد کناد و از

ظرفیت بیشتر برا مدیریت بحران برخوردار باشد ،مهار

دیپلماتیک و تادر

چانهزنی دبیران کل یا فرستادهها ویژه آنها هم نقش تعیینکننادها در ملکارد
بهتر دیپلماسی پیشگیرانه نسبت به دوران کنونی ایفا میکرد.
حضااور چشاامگیر و ایفااا نقااش فعاتنااه دبیاار کاال یااا نماینااده و سااایر
دیپلما ها سازمان ملل و تالشها پیگیر و مستمر آنهاا بارا حالوفصال و
پایان مخاصمه یا جلوگیر از گسترش بیشتر آن در کارنامه سازمان ملال در دوران
جنگ سرد مشهود است .توانایی دبیر کل و دیگر دیپلماا هاا در فیصاله دادن باه
اختالفا

در دوره مذکور نشان دهندص موفقیت نسبی دیپلماسی پیشگیرانه در دوران

نظاو دوتطبی جنگ سرد است .مهمتارین مشخصاه دیپلماسای پیشاگیرانه در ایان
دوران رسیدگی و در دستور کار ترار گرفتن یک اختالف توسط شورا امنیات یاا
مجمع پیش از وتوع یک جنگ تماو یاار باود .از ساو دیگار در هنگاماه نبارد
مسلحانه میان طرفین ،تاالشهاا پیگیار و مساتمر دبیار کال ،شاورا امنیات و
فرستادگان ویژه در نهایت به آن پایان میداد.
بخش مدها از بحرانها و مناز ا
دارا ابعاد و تبعا

دوران جنگ سرد کوتااهماد

و نسابتاً

محدود و کنترلشدها بود .در دستور کار ترار گرفتن مسائله

فلسطین در سال  1933و پیش از وتوع نخستین جنگ ا راب و اساراجیل در ساال
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 1933و میانجیگر «کنت برنادو » 6فرستاده ویژه دبیر کل جهت خاتمه دادن باه
جنگ میان طرفین ،اگر باه اشاغال سارزمین فلساطین منجار شاد ،اماا دیپلماسای
پیشگیرانه سازمان ملل از گسترش دامنه جنگ جلوگیر کرد و در نهایات طارفین
به ترک مخاصمه رضایت دادند (گنجی ،1301 ،صص .)113-111
در مسئله استقالل اندونز از هلند در سال  1933میانجیگر شاورا امنیات
میان طرفین و مذاکرا
آورد .در مناز ا

مستمر در نهایت اساتقالل کشاور انادونز را باه ارمغاان

میان هند و پاکستان بر سر مسئله کشامیر نیاز نقاش دیپلماسای

پیشگیرانه سازمان ملل در جلاوگیر از تبادیل آن باه مناز اه پاردامناه و خاونین
مشهود بود .بهرغم اختالف جد میان هر دو طرف ،ملکارد مثبات دبیار کال و
فرساتادگان آن و کمیساایون سااازش و میااانجیگر در کنااار اتااداما
شورا امنیت موج

دیپلماتیااک

مهار و کنترل مناز ه و ممانعت از گسترش آن گشت.

در بحران برلین ( )1939 -1933درگیر و فعالیت مساتمر شاورا امنیات و
دبیر کل وتت سرانجاو موج

توافق میان شورو و کشورها غربی باه رهبار

آمریکا شد و از وتوع درگیر نظامی میان هر دو طرف جلوگیر کرد .در بحاران
کنگو تالشها گسترده دبیر کل وتت داگ هامرشولد سرانجاو موجا
رفتن جان او شد اما دولت وحاد

از دسات

ملای در ایان کشاور تأسایس و سارانجاو در

 1911به درگیر ها پایان داد .در بحران موشکی کوباا ایفاا نقاش و تاالشهاا
پیگیر و دیپلماتیک دبیر کل وتت ،یعنی «اوتانات» 1در جلاوگیر از وتاوع جناگ
هستها میان دو ابرتدر
دبیر کل و در نهایت اتداما

بسیار چشمگیر بود .در بحران ساوجز  1901میاانجیگر
دیپلماتیک شورا و مجمع مومی نزاع مسلحانه میاان

مصر و اسراجیل ،فرانسه و انگلیس خاتمه داد و کاناال ساوجز ملای ا االو شاد .در
تمامی درگیر ها مسلحانه دوران جنگ سرد میتوان نقش دیپلماسای پیشاگیرانه
و تأثیر آن را در مهار یا کنترل نزاع و بحران مشاهده کرد (رضاایی ،1330 ،صاص.
 .)111-111در مجموع دو مشخصه کلی دیپلماسی پیشگیرانه در دوران جنگ سرد
1. Folke Bernadotte
2. U Thant

دیپلماسی پیشگیرانه ملل متحد و صلح بینالملل پس از جنگ سرد 616

بار

بود از
 -1در مراحل ابتدایی وتوع یک مخاصمه و پیش از گسترش دامنه آن شورا

امنیت ،دبیر کل یا نمایندگان آن وارد مل میشدند و تالش خود را برا رفاع یاا
تحدید آن به کار میگرفتند.
 -1مده مخاصما

مسلحانه در دوره جنگ سرد به دلیل تالشها مساتمر

و دیپلما ها و شخص دبیر کل و نیز چانه زنی و میاانجیگر آنهاا کوتااهماد ،
کمدامنه و تابلکنترل بودند .حتی در جنگها طوتنیمادتی مانناد جناگ ویتنااو
( )1930- 1913یا جنگ ایران و راق ( )1933- 1931نیاز حضاور مساتمر دبیار
کل ،نمایندگان و و میانجیگر آنها با جدیت تماو تابال رؤیات اسات (آتاایی،
 ،1331صص .)113-113 .ضمن اینکه میانجیگر ها شورا امنیت و ماذاکرا
دبیر کل در دوران جنگ سرد توانسته بود مناز اتی مانند ایریان غربای ،6رودزیاا و
نامیبیا را در همان ابتدا شکلگیر حلوفصل نماید.
 .1دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل در دوران پس از جنگ سرد
بر اساس مطال

پیشگفته ،مخاصما

مسالحانه باینالمللای پاس از جناگ سارد

نهتنها به لحات ماهیت باا دورههاا پایش از خاود متفااو
خشونت لجاو گسیخته و تلفا

اسات ،بلکاه از بعاد

انسانی نیز با زمان جنگ سرد تابلمقایساه نیسات.

باارخالف دوران جنااگ ساارد دسااتگاه دیپلماساای سااازمان ملاال متحااد در زمینااه
جلوگیر یا کنترل مناز ا  ،میانجیگر و سازش میان طرفین درگیر ،نقش بسایار
کمرنگ ی داشته و در بسیار از موارد در حاشیه ترار گرفته است .ضعف دبیر کال
و فرستادگان و در ایجاد مصالحه میان طرفین درگیر و ناکامی در حل و ممانعات
از وتوع و گساترش مناز اا

توساط آنهاا از ابتادا دهاه  91مایالد تااکنون

کمابیش تابل رؤیت است .بر اساس این پژوهش ،تأکیاد بایش از حاد بار حقاوق
بشردوستانه و مداخله بشردوستانه و بهطاورکلی تعریاف موساع از صالح موجا
فراموشی یا به حاشیه رفتن کارکرد اصلی دیپلماسی پیشگیرانه یعنای جلاوگیر از
وتوع درگیر مسلحانه و ممانعت از گسترش آن شد .به همین دلیل فصال ششام
1. West Irian
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منشور بهویژه ماده  39آن مالً در دوران پس از جنگ سرد به حاشیه رانده شاد و
مفاااهیمی چااون مداخلااه بشااردوسااتانه و حقااوق بشااردوسااتانه باادون توجااه بااه
سازوکارها مهار خشونت و مخاصمه مسلحانه در دستور کار و اولویات اساسای
ترار گرفت.
گزارش دبیر کل وتت در سال  1991بهصراحت اولویت صالح اجتماا ی بار
صلح نظامی و سیاسی را مورد تأکید تارار مایدهاد ) .(Ghali, 1992, p. 38شاورا
امنیت نیز در همین سال با تفسیر موسع از صالحیت خاود حقاوق بشار و مسااجل
مربوط به آن را بر مهار درگیر مسلحانه مرجح دانسته ،ناوان مایدارد «شاورا
امنیت امروز امل تهدید صلح را صرفاً تهدید نظامی نمیداند» (

Roberts, 1993, p.

 .)436این در حالی است که مسئله اصلی صلح باینالملال از آغااز دهاه  91باروز
خشونت ها فزاینده و فاجعه بار نظامی و شبه نظامی بهخصوص در منااطق کمتار
توسعهیافته جهان و در نتیجه نابود هزاران انسان بیگنااه و آوارگای آنهاا باوده
است و تاکنون نیز ادامه دارد.
مادامیکه نبردها خشاونتباار مسالحانه مهاار نشاود و طارفین درگیار باه
توافقاتی تابلتبول دست نیابند ،مالً حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیاز معناا
ملموسی برا خود نخواهند یافت بنابراین شاید بتوان گفت که در دوران پاس از
جنگ سرد دیپلماسی پیشگیرانه ساازمان ملال در معناا واتعای آن باه فراموشای
سپرده شد .در مناز ا

شکلگرفته از دهه  91میالد به اینسو این سازمان نهتنها

در مهار درگیر ها و جنگها موفقیت چنادانی کسا

ننماوده ،بلکاه در راساتا

تحقق ماده  33منشور نیز نقشی حاشیها و مالً غیرمستقیم را ایفاا نماوده اسات.
بهطورکلی از منظر دیپلماسی پیشگیرانه ،در ملکرد سازمان ملل متحد در مقابله باا
نبردها مسلحانه واتعشده در دوران پس از جنگ سرد میتوان دو ویژگی زیار را
برشمرد
 )1ورود دیرهنگاو شورا امنیت و شخص دبیار کال باه مناز اا

معماوتً

زمانی این دو رکن واکنش نشان دادهاند که یک درگیر چنان گسترش پیدا نماوده
که مهار آن بسیار دشوار گردیده اسات درحاالیکاه بار اسااس اصال دیپلماسای
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پیشگیرانه ،یک مناز ه باید در همان مراحال آغاازین از طارف شاورا و دبیار کال
به نوان امل تهدید صلح معرفی و طرفین به آتشبس و مذاکره د و

شوند.

 )1دو تداوو تالشهاا دیپلماتیاک دبیار کال یاا نماینادگان ویاژه و در
راستا ایجاد مصالحه میان طرفین اتاداما

صاور گرفتاه در چاارچوب فصال

ششم ،تداوو و استمرار تزو را نداشته و دیپلما ها سازمان ملل نیاز در نزدیاک
کردن مواضع طارفین مخاصامه ،پیشانهاد یاا طارحهاا چنادان مشخصای اراجاه
نکردهاند .ضمن اینکه تطعنامهها شورا امنیت نیاز بیشاتر نااظر بار کماکهاا
انساندوستانه و ر ایت حقوق بشر بوده است .نگاهی گذرا به مهمتارین مناز اا
بینالمللی در دوران پس از جنگ سرد باهخاوبی ضاعف و ناکارآماد دیپلماسای
پیشگیرانه این سازمان بینالمللی را آشکار میسازد.
جنگ بوسنی هرزگوین نخستین مناز ه بینالمللی پس از فروپاشی شورو و
یکی از بزرگترین نسلکشیها تاریخ مادرن باه شامار مایرود .در ایان جناگ
پنجساله ( )1990-1991تطعنامهها شورا امنیت صرفاً ناظر بر ایجاد مناطق امن،
ایجاد نیروها حافظ صلح آن هم در شرایطی که صلحی در بوسانی برتارار نباود،
تحریم تسلیحاتی و نظایر آن بود (آتایی ،1330 ،صص .)011-391 .دبیر کل وتات
حل وفصل مسئله را به سازمانها منطقه ا مانند شورا اروپا و ناتو واگذار کارد
و جنگ بوسنی روزبهروز ابعاد فاجعهآمیزتر به خود گرفت.
جنگ داخلی در رواندا در ساالهاا  1993تاا  1993باا بار جاا گذاشاتن
نزدیک به  311هزار نفر کشته ،یکی از بزرگترین نسلکشیها دهه پایاانی تارن
بیستم بود .تعلل بیش از حد سازمان ملال از پاذیرش نسالکشای در ایان کشاور
انتقادا

فراوانی را متوجه این سازمان کرد و ضرور

انجاو اصالحا

اساسای در

سازمان ملل از همین زمان مطرح شد .در اداماه ،اتحادیاه آفریقاا بارا مهاار ایان
بحااران تااالش کاارد و شااورا امنیاات صاارفاً تطعنامااههااایی دربااارص کمااکهااا
انساندوستانه و ا زاو نیروها حافظ صلح [به رواندا] صاادر نماود (

Un Security

.)Council, 1993
در خصوص جنگ داخلای و خاونین ساومالی نیاز جاا خاالی دیپلماسای
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پیشگیرانه سازمان ملل از طریق میاانجیگر  ،ساازش و ماذاکره محساوس باود و
اتحادیه رب بهصور

مقطعی در این خصوص ایفا نقاش مایکارد .در بحاران

سومالی تالشها اندک دبیر کل و نماینده ویژه و ثمره چندانی نداشت و مانناد
بحران رواندا شورا امنیت به ا زاو نیروها حافظ صلح و کمکها بشر دوستانه
اکتفا نمود (.)un Security Council, 1994
ناکااامی یااا ناااتوانی دسااتگاه دیپلماس ای سااازمان ملاال در متوتااف ساااختن
درگیر ها ،نزدیک ساختن مواضع طرفین به یکدیگر و اراجه پیشانهادها ساازنده
در دیگر جنگ ها اواخر ترن بیستم و آغاز ترن بیست و یکم تابل مالحظه است.
صرفنظر از جنگ داخلی در افغانستان که همچنان به صورتی فاجعهبار اداماه دارد
و صرفنظر از جنگ داخلی راق که ریشه اصلی آن تضاادها تاومی و فرتاها
بهویژه در سطح سیاستمداران است و دستگاه دیپلماسی سازمان ملل میتوانست باا
ورود به مسئله راق و ایجاد مصالحه میان گروها مختلف (شیعه ،سنی و کرد) تا
حد بسیار تابل توجهی از فجایع بعاد (ظهاور دا اش) جلاوگیر نمایاد .در دو
بحران فعلی سوریه و یمن که هر دو مورد آن (بهخصوص سوریه) فجاایع انساانی
در حال تجربه و تکرار هستند .فرستاده ویژه سازمان ملل در اماور ساوریه تااکنون
تادر به اتداو چندان مثبتی در وادار کردن یا اتناع طرفین درگیر به پایان خشونت
نبوده و در مجموع طرح و ابتکار جدید نیز برا وضاعیت آیناده ایان کشاور از
طرف این نماینده ویژه اراجه نشده است.
بیشترین حجم تالش دیپلماتیک سازمان ملل در مورد سوریه به کنفرانسها
ژنو ( 1و  )3مربوط می شود که تاکنون در پایاان دادن باه مناز اه و جناگ توفیاق
چندانی نداشته است .در جنگ داخلی یمان نیاز دبیار کال یاا نمایناده ویاژه و
می توانستند با مذاکرا

پیگیرانه و مستمر با طارفین درگیار خصوصااً ربساتان و

جمهور اسالمی ایران و نیز گفت وگو با حوثی ها و طرفداران دولت وتت ،آنهاا
را به ممانعت از تداوو نبرد مسالحانه ترغیا

ساازند اماا فقادان یاک دیپلماسای

پیشگیرانه کارآمد و غیاب دیپلما ها توانمند در بدنه این سازمان موج

شد که

جنگ داخلی یمن نیز مانند سوریه به جنگی طوتنی و یاک تاراژد انساانی بادل
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گردد .در سایر مناز ا

خونین ترن بیست و یکم مانناد دو جناگ غازه و جناگ

سیوسه روزه لبنان نیز از همان جرتههاا ابتادایی بحاران دیپلماسای پیشاگیرانه،
سازمان ملل میتوانست با ورود به مسئله و مذاکره باا طارفین اخاتالف و ترغیا
آنها به ممانعت از خشونت و میانجیگر و سازش میان آنها حاداتل از افازایش
حجم و شد

نزاع بکاهد و از گسترش تلفا

انسانی جلوگیر کند.

نتیجهگیری
پدیده صلح بینالملل از زمان فروپاشی نظاو دوتطبی تاکنون با چاالشهاا بسایار
جد مواجه بوده و بهرغم خوشبینیها اولیاه ایان دوران آکناده از جناگهاا
خونین و فجایع انسانی بوده است که همچنان اداماه دارد .بارخالف دوران جناگ
سرد و نظاو دوتطبی ،اکنون سازوکارها بینالمللی نیاز در مهاار یاا جلاوگیر از
گسترش مخاصما

مسلحانه مدتاً با ناکامی و ناکارآماد مواجاه شاده و ماالً

صلح بین الملل نه در شکل منفی و ناه در شاکل مثبات آن محقاق نگشاته اسات.
سرازیر شدن سیل جمعیت آوارگان از خاورمیانه و آفریقا به سمت اروپاا نشاان از
بحرانی انسانی در ترن بیست و یکم و هزاره سوو میالد دارد .سازمان ملل متحاد
به نوان اصلیترین نهاد در حفظ و ایجاد صلح بینالملال از ابزارهاا مختلفای از
جمله دیپلماسی پیشگیرانه برا تحقق این هدف برخوردار است .در فصل ششم و
ماده  33منشور ابزارها حل وفصل دیپلماتیک و مسالمت آمیز نزاعها بینالمللای
تصریح شده است ،با این حال دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملال در دوران پاس از
جنگ سرد نهتنها در ممانعت از وتوع درگیر ها تدابیر درخور و شایستها اتخاا
نکرد ،بلکه در جلوگیر از گسترش جنگ و تلفا

انسانی نیاز باا ناکاامی مواجاه

بود.
از یکسو تحول در ماهیات درگیار هاا مسالحانه کاه باه آن اشااره شاد
دیپلماسی پیشگیرانه را با سردرگمی مواجه ساخت و از سو دیگر اولویت یاافتن
حقوق بشردوستانه و مداخله بشردوستانه و توجه بایش از حاد باه مفهاوو صالح
مثبت موج

گشت کارکرد اصلی دیپلماسی پیشگیرانه که جلاوگیر از وتاوع یاا

گسترش نبرد مسلحانه است ،به فراموشی سپرده شود .بر اساس بررسایهاا ایان
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پژوهش ،ضعف ملکرد دستگاه دیپلماسی سازمان ملل از وامال مهام و اساسای
طوتنی و خونبار شدن جنگها دوران پس از فروپاشی نظاو دوتطبای باه شامار
می رود .در این راستا احیا مجدد دیپلماسی پیشگیرانه بار اسااس کاارکرد اصالی
خود و منطبق با فصل ششم منشور میتواند تدو مؤثر در جهت مهار ،کنتارل یاا
محدود ساختن مخاصما

مسلحانه باشد .برا دستیابی به هدف یادشده تربیات

دیپلمااا هااا ورزیااده و کارآمااد توسااط سااازمان ملاال و معرفاای و انتخاااب
دیپلما ها موفق و صاح ناو (نه صرفاً افراد فعال در زمینه اتداما
و صلحآمیز) به سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد یک ضرور
نباید از نظر دور داشت که تحوت

بشردوستانه

حیاتی است .البتاه

ماهیتی و سااختار نظااو باینالملال پاس از

جنگ سرد که همچنان در مرحله گذار خود به سر می برد ،خود امل مهم ضاعف
ملکاارد سااازمان ملاال متحااد در حفااظ و احیااا صاالح و در نتیجااه دیپلماساای
پیشگیرانه بوده است .ظهور بازیگران غیردولتی ،وتوع مناز ا
مرزها دولتها ،مبهم بودن ماهیت و ریشه مخاصما

گساترده در داخال

مسلحانه و باهویاژه کمتار

شناختهشده بودن طرفین نبرد و نظاایر آن ،جملگای مسااجلی هساتند کاه بایاد در
دستور کار سازمان ملل متحد ترار بگیرند و با توجه به تحاوت
پس از جنگ سرد ،اصالحا

نظااو باینالملال

ساختار تزو را به انجااو برساانند .همچناین بایاد

توجه داشت که اساساً مبحث صلحساز در این سازمان بیشتر بر مبناا مناز اا
میان دولتها با یکدیگر استوار است و به مناز ا
غیردولتی توجه چندانی نشده است.

درون دولتها و میان بازیگران
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