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Abstract: 

The situation in Afghanistan has a geopolitical status and its events attract the attention of the world's great powers. 

Military offensives, arbitrary detentions, forced relocations, intimidation, insecurity, and the disenfranchisement 

of Afghan women, children, and men were some of the actions that took place in August 2021 when the Taliban 

took control of Afghanistan.However, the sovereignty of a state must include a commitment to protect those under 

its authority. When a government does not fulfill this commitment, it must expect the reaction of the international 

community. This article seeks to describe the recent situation in Afghanistan in a descriptive and analytical 

manner, emphasizing the need for the Taliban to fulfill their human rights obligations to the Afghan people, Thus, 

to answer this fundamental question, how is the doctrine of the responsibility of support possible in the case of 

Afghanistan as a way to end the chaotic situation of Afghans by relying on the mechanisms of international 

relations? in order to make a positive commitment to the sovereignty of governments in the world., Finally, it 

becomes clear that the responsibility to protect requires a positive commitment inherent in the traditional concept 

of sovereignty of states. Sovereignty is not only a right but also a responsibility under which a state is committed 

to safeguarding and respecting the rights of those under its jurisdiction. In this way, in the dialectical relationship 

between sovereignty on the one hand and human values on the other, the antithesis of the responsibility of 

protection can be presented. 
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 چکیده 

  های، بازداشتهای نظامی کند. یورشهای بزرگ دنیا را جلب می سیاسی است و وقایع آن توجه قدرتافغانستان دارای جایگاه ژئووضعیت  

اقداماتی    ازجملهافغانی    سلب حقوق زنان و کودکان و مردان  تروریستی مکرر وی، رعب و وحشت، ناامنی، عملیات  کوچ اجبار  ،خودسرانه

از   تیدر بردارنده تعهد حما دیدولت با کی تی است که حاکم  یدرحال  نی. ارخ داد 2021افغانستان توسط طالبان در اوت  بوده که با تسلط

مقاله با روش    نیارا داشت.    یالملل نیانتظار واکنش جامعه ب  دیبا  کندیتعهد عمل نم  نیبه ا  یکه دولت  ی زمان  ؛آن باشد  تیصالح  تافراد تح

حقوق بشری تعهدات    تیرعابر لزوم  تأکیدبا    ،اخیر افغانستان و تسلط طالبان  تیدر صدد است با در نظر داشتن وضع  ی لیو تحل  یفیتوص

 عنوان به افغانستان    هیدر قض  ت یحما  تیمسئول  نیچگونه دکتر  که  پاسخ دهد  بنیادین  سؤال این  به   ،نسبت به ملت افغانستان از طرف طالبان

را    یجابیتعهد ا  بتواند  کهآن  برای   است؟  ریپذامکان  لالملنیروابط ب  سازوکارهای   بر  ابتنا  با  هانابسامان افغان  تیخاتمه به وضع  ی برا  ی کارراه

 ت دولت به مراقب  کیآن    موجببهاست که    یتیبلکه مسئول  ،حقیک    فقطنه  تیاکمح  کهحال آن  .در جهان نماید  هادولت  تیحاکممتوجه  

از   ی بشر  های و ارزش   طرفکیاز  تیاکمح  انیم  یکیالکتیدر رابطه د  بیترتنیابه   باشدیممتعهد  خود    تیحقوق افراد تحت صالح  تیو رعا

 است. ارائهقابل  تیحما تیمسئول  تزیآنت گریطرف د

 ، دیالکتیک افغانستان، های بشری ارزش حاکمیت،ئولیت حمایت،  مس  : واژگان کلیدی 
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 :مقدمه

با  سال  20از  پس  دموکراتیک  به شیوه غیر  گرای طالبانبنیاد  مجدد گروه  تسلط و  گیریقدرت  افغانستان    نقض   در 

بحران  مسلحانه  مخاصمات  ،بشرق  حقو   موازین تابستان    انسانیهایو  وه  2021در  مهاجرت  اجباری   مچون  کوچ 

ی گسترده حس ناامن ،مادی و  های معنویرفتن سرمایهازدست  تبعات چنین تحرکات گسترده نظامی  مراه بود.ه  هاافغان 

خروج نیروهای خارجی مستقر   با  زمانهمهای خارجی مقیم در خاک آن کشور  و اتباع دولت  در میان شهروندان افغان

زی  بر  طالبانگروه    تسلط  و   آنجا در ومناطق  افغانستان  در  بود  ادی  مستقر  مرکزی  دولت  بازتاب   خود که  سقوط 

نکته    .پی داشتایران در    ای همچونبرای کشورهای همسایه  غرب آسیا  ایسطح امنیت درون منطقهدر  ای راگسترده

ناهندگان  حمایت از پ  و  حقوق بشرموازین    و  نقض  نسبت به  ،و فوری  مؤثرالمللی در اقدام  جامعه بین  مسئولیت  ،مهم آن

تشکیل جلسه اضطراری    شورای امنیت بااین درحالی است که    .باشدمی  کشور این    ها برای خروج ازتالش آن  و  افغان

امنیت  2532قطعنامه    به صدور اطراف  به    2021اوت    28در    شورای  انتحاری صورت گرفته در  موضوع حمالت 

کادر   پرسنل و  28غیرنظامی و    نفر  300زخمی شدن بیش از    فرودگاه حامد کرزی )کابل( که منجر به کشته شدن و

  3و    2،1  ی و بندهاشور ملل متحد  مستفاد از مقدمه منپرداخت.    ،بودندنجا پناه برده  آجمعیت زیادی که به  و  نظامی

و  2آن،   2ماده   ترس  از  رهایی  چارچوب  در  متحد  ملل  واقعی  کاهش   و   نیاز  آرمان  برای  از   قربانیانتالش  ناشی 

ها  دولت تا نماید می تضمین مفهوم مسئولیت حمایت در این راستا ،است های گسترده حقوق بشراصمات و نقضمخ

ها را ایفا  المللی نقش آنجامعه بینرود  انتظار میخود حمایت کنند و جایی که چنین نکنند،    افراد تحت صالحیتاز  

رخت بربسته و بشر منزلت و جایگاه    یانسان  تمدنخشونت از    آن است تا   الملل معاصر برمساعی حقوق بینزیرا  ؛  کند

حمایت از حقوق بشر  موازین    اجرای  واسطهبه   افغانستانبحث مسئولیت حمایت در    رونیازا  .واقعی خود را بازیابد

 نیازمند بررسی است.

با روش توص  نیا تدق  بامطالعه  یلتحلی  –  یفیمقاله  ب  قیو  قطعنامه  ازجمله  المللنیدر نظام   یهامنشور ملل متحد، 

ای  ارائه مطالعه  یدر پای  یک رهیافت نوآورانه  و در  به نگارش درآمده  ن یو دکترالمللی  مراجع بین، سایر  سازمان ملل

  گر یکدیبر  با این رویکرد که گفتمان این دو عرصه    است  المللالملل و روابط بیناز زوایای حقوق بین  یارشتهان یم

 
منشور ملل متحد(، کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای   2ماده    1. سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد. ) بند    2

منشور ملل متحد(، کلیه اعضاء اختالفات   2ماده    2اند با حسن نیت انجام دهند. ) بند  ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته
 منشور ملل متحد(   2ماده    3المللی و عدالت به خطر نیافتد،حل خواهند کرد. ) بند  ح و امنیت بین آمیزبه طریقی که صل المللی خود را به وسایل مسالمتبین



   256 ی بشر یهنجارها کی الکتیطالبان بر افغانستان در پرتو د یالیاست و تیحما تی مسئول   

الملل است و در الملل مجموعه قواعدی است که ناشی از روابط بیندارند و حقوق بین  متقابلی  یریاثرپذ  اثرگذاری و

  تیوضع   یعقالن  ریتفس  منظوربه اسناد و منابع موجود    یبررس  نیبنابرا؛  ها نقش دارندها منافع و اراده دولتایجاد آن

 ی هر قاعده حقوق  یو قلمرو مفهوم  یرگیزمان و مکان در شکل  ازآنجاکهاما  ؛  است  قرارگرفتهموجود سرلوحه کار  

خود را از دست خواهد داد لذا    یواقع   یمعنا  ینظام حقوق  ییا یدو عنصر، پو  نیاست و بدون توجه به ا  رگذار یتأث

دور   ازنظرمسئولیت حمایت  ز در ارتباط با موضوع  ین  المللیدر عرصه بینها  و روابط دولت  المللینیجامعه ب  اتیواقع 

در   هامقاله   نظیرو معتبر    یمطمح نظر خواهد بود. منابع رسم  زنی  هادولت  هیعملکرد و رو  بیترتنیابهنمانده است.  

وجود دارند   نیو الت  یبه زبان فارس   عمومیالملل  نیاز موضوعات حقوق ب  یکی  عنوانبه مسئولیت حمایت  ارتباط با  

 یتیبا محور  را  افغانستانمسئولیت حمایت در  منابع موجود موضوع    هرچنداند.  موضوع پرداخته   نییبه تب  یکه به نحو کل

ارائه گرد  نیکه در ا ا  نی از هم   یرگیبهره  حالنیباا.  رندیگ یبرنمدر    ده، یمقاله  مقاله به    نیمنابع پراکنده در نگارش 

است که توسط    یامقاله : مطالعه موردی غرب آسیا عنوان  آمریکا تحول راهبرد پایگاهی  نموده است.  کمک    گرپژوهش

( نویسنده در قالب مطالعات راهبردی در بخش روابط خارجی  1400فصلنامه روابط خارجی به چاپ رسیده )طه،  

 متحده االتیا عملیاتی موضوع اختصاص داده که در این پیرامون    های پایگاهی و ه کنشگریب  متغیر مستقل بحث خود را

خته و اهتمام خود را مصروف آن متقاعد سا    به تحرکاتی با کاستن از حضور مستقیم نظامی خود در منطقه غرب آسیا

تار حاضر در قالب جایگاه  نوش  کهیدرحالمورد تحلیل قرار دهد    آن رافرا ساحلی    نماید تا با رویکرد استراتژیکیمی

اصول   ها را به تحلیل قواعد وآن  ،معرض زوایای تصمیمات عملیاتی  های درها در قبال دولتدولتپذیری  مسئولیت

ابت تصمیمات ب  یرانسانیغتلفات انسانی و    در کاهشها  درپی آن است که به الزام آن  المللی برده وحقوق مسئولیت بین

الملل کار پژوهشی  ق بینحقو   از منظرطالبان(  افغانستان ) شناسایی امارت اسالمی    کنند بپردازد.عملیاتی که اتخاذ می

مطالعات   فصلنامه  توسط  که  بوده  شد.المللبیندیگری  منتشر  آن1400)عزیزی،   ی  پژوهشگر  یافتن  ،  (  موجودیت 

توسط   2020سال    2513قطعنامه  صدور    و   یک گروه محلی موسوم به طالبان  یاز سو  افغانستان  در  ار  نوپاحکومتی  

 عنوانبه را    این گروه  المللیموضوع مسئولیت بین  و  شورای امنیت نشان از عدم رسمیت یافتن این تشکیالت دانسته

مجموعه تحقیقی حاضر   این درحالی است کهه جهانی معرفی کرده است  ها به جامع آن  یابیراهنهایی برای    یحلراه 

که طالبان  واسطه اینهدیگر ب  ییدرجاداند بلکه  تثبیت جایگاه سیاسی خویش الزم میدر    یک گروه را   فقطنه مسئولیت  

  آن   کنار  در  تفسیر از طرح مسئولیت   یبرمبنا  و   داندینمکافی    آن رادر سطح کلی قدرت را در اختیار گرفته است  

که در این میان اراده سیاسی    عهد دانستهنمودن حقوق مسئولیت حمایت مت   جامعه جهانی را به مشایعت در اجرایی

  به مذاکره با طالبان که  متحدهاالت یانیست تا جایی که    ر یتأثی بالملل  بر رویکرد حقوق بین  یرگذاریتأثها در  دولت

 پای میز مذاکره نشست. اندشدهعلیه بشریت  جنایاتی الملل کیفری مرتکباعضای برجسته آن در حوزه حقوق 
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 ر یپذامکان  افغانستان دکترین مسئولیت حمایت در قضیه  اصلی این خواهد بود که چگونه    سؤال  در این مقاله  رونیازا

  در افغانستان بعد از استیالی طالبان   امکان و عدم امکان اعمال دکترین مسئولیت حمایت  نحوه  برای بررسی  است؟

  مفهوم مسئولیت شینه تاریخی  یپ  مبانی نظری و  کلیدی مرتبط به موضوع و بررسی  به ماهیت واژگان  نگاه اجمالی  ضمن

پرداخته خواهد   شورای امنیتبر قطعنامه    تأکیددر قالب پیشگیری و با  قسمت اول( اشکال این مسئولیت  )   حمایت

قسمت ) گیرد  قرار می  یموردبررس  افغانستانعناصر الزم برای اعمال مسئولیت حمایت در    تیدرنهاو  قسمت دوم(  ) شد  

 . م(سو

 مبانی   و   شناسی   مفهوم   . 1

روشن شدن هر موضوعی نیازمند تعریفی روشن و مختصر از آن موضوع است و نگاهی اجمالی به مبانی نظری و  

در این قسمت بررسی    بیترتنیابهکند.  پیشینه یک پدیده امکان ارزیابی و بررسی تحوالت آن پدیده را بهتر فراهم می

 است. آغازشده موضوع با ارائه تعریف واژگان مرتبط با موضوع، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن

 تحلیل مفاهیم   1-1

 های انسانی پرداخته خواهد شد.در این قسمت به تبیین واژگان مسئولیت حمایت، طالبان و دیالکتیک ارزش  

 حمایت:   ت ی مسئول   الف. 

نظر از داد صرفقرار می  آن  حاکمیت در مفهوم سنتی خود امور داخلی یک کشور را در حوزه صالحیت ذاتی دولت

ها دستخوش  تغییر تعهدات دولت  موازاتبهاما حاکمیت ملی    .خود داردکه آن دولت چه رفتاری نسبت به مردم  این

داند.  است که حاکمیت دولت را مجوزی برای کشتن افراد نمی  درحرکتالمللی به سمتی  تغییر شده و جامعه بین

جهادی    بیترتن یابه گروه  یک  نمی  یبرنهادهاتسلط  نیز  با  اجرایی  خود  برهیتکتواند  حاکمیت  حمایتی  از   چتر 

 اش سرباز زند. در قلمرو صالحیتی داده رخ پاسخگویی نسبت به کشتار و جنایات 

است که مقامات داخلی به نحو آشکار در حمایت از مردم    اعمالقابل زمانی    قتیدر حقدکترین مسئولیت حمایت  

  . کنند قومی و جنایات علیه بشریت کوتاهی و قصور می  یسازپاک خود در برابر جنایاتی نظیر ژنوسید، جنایات جنگی،  

اعدام   ایو  قومی    یهات یاقلبا    و برخوردکارگیری خشونت علیه زنان  هعدم برخورداری از حداقل حقوق شهروندی، ب

حقوق    بر طبقن تعهداتی است که  ور بودآ المللی نتیجه الزاممسئولیت بین  .این اقدامات است  ازجملهخودسرانه افراد  

عملی   ارائه قواعدی جنبه  تدوین و   المللی باینالملل است حقوق مسئولیت بحقوق بین  اصلی  تابعان  بر عهدهل  الملبین

الملل کالسیک  مندی وارد عرصه حقوق بینصورت ضابطه هب  قبل نتوانسته بود خود را  صدسالتا حدود    کنند و پیدا می

 (14ص ، 1400)سیفی، نماید.

 طالبان: ب. 

در جغرافیای سیاسی   ودر واپسین دهه قرن بیستم    که نخستین بار  پاکستانی  های افغانی وگروهی مسلح متشکل از طلبه

که   موجودیت کردند جریانی  و اعالمرخ نمایاند  شهر قندهار  اطراف    1994سال  افغانستان  مناطق جنوبی  اجتماعی    -
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های توانست بربخش  2001تا    1996  یهاسالنظامی طی    پس از یک سلسله عملیات  در دور اول حیات خویش و

  ، ی آباد دولتباقری  .) ایدبه تشکیل دولتی تحت عنوان امارت اسالمی نم  و اقدام از افغانستان استیال پیدا کند    یتوجهقابل 

 (107 ، ص1397وناییج، یباقر

 

 های انسانی: دیالکتیک ارزش ج. 

با اجتماع،  تضاد  دهیتندرهمدیالکتیک در معنای کلی حاکی از فرآیند   است که درآن    ر ییتغ   متقابل و  پیوند  مفهومی 

درواقع    ردیگ ی م  به خودیک شیوه وضع کارآمدی    صورتبهها  به تعالی آن  تضادها  اصطکاک   متقابل و  نفوذ  تکوین و

از   فلسفی است )سروش،  نیزتر یبرانگ بحث  و  نیترده یچیپ  ،نیتریمیقددیالکتیک یکی  این 21  ، ص 1357مفاهیم   )

در و  یریپذت یمسئولحوزه    مفهوم  دولتی  تحت    تابعان  جهانی  نظام  در  حقوق   ریتأثسازمانی  شدن  انسانی  فرآیند 

عامل   و  شدهشمردهمقدم  ی  المللرعایت تعهدات بین  بر  تأکید  حیات انسانی و   ویژه حرمت وهب  گیردمی  قرارالملل  بین

ها یا ملتها  اضطرار رافع وصف متخلفانه اعمال ارتکابی قلمداد گردیده است لذا در حمایت از حیات جمعی انسان

ویژگی شناخته شد. این  دا  نیز عذر ضرورت واجد  را  اقتضاء  این  مطلوب  و   هاتا دولت  رداصل حکمرانی    اصول 

با توسعه    شدنیجهان  هرچندرا مورد توجه قرار دهند  انسانی    هایارزش  تکنولوژی و تجارت جهانی بستر  همراه 

توانند اعمال حاکمیت نمی  ه شکل مطلقها بدولتص  اما در همین خصوگیری دنیای بدون مرز را فراهم ساخت  شکل

 ( 19-21صص ، 1388)شهبازی،  نمایند.

ن دو  الملل وجود دارد که عرصه جدال کالمی را میانظام حقوق بین  واقعیت در  جا فرآیند سیالی میان ارزش ودر این

میان   ربازید گشاید یعنی دیالکیتکی که از  می  حقوق وضعی  از مکاتب حقوق طبیعی و  آلیسمگرا وایدهرهیافت واقع

 .کند ادامه پیدا میباید باشد  آنچههست  آنچهحق موعود یا  حقوق موجود و

 دکترین مسئولیت حمایت   در   تاریخی تحول  و    مبانی نظری  - 1– 2

ها برابری حاکمیتها دارای استقالل و  ها است به این معنا که دولتها و تعهد امروزی دولتحاکمیت حق سنتی دولت

 ,Turner, M, 2005کنند ) های دیگر نباید در امور داخلی مربوط به اداره کشور یکدیگر مداخله  باشند و دولتمی

p. 31  ) مسئله باشند  رعایت حقوق افراد تحت صالحیت خود می  ازجملهدولت حاکم دارای تعهداتی    ،اما در مقابل  

افراد بومی خود را نادیده انگاشته و در مقابل جنایات ارتکابی علیه آنان شود که دولت حاکم حقوق  بغرنج می   آنجا

ستان و تالش استیالی طالبان در افغانکند  خود اقدام مثبتی در جهت ارتکاب جنایات اتخاذ می  بعضاًکند و  سکوت می

آن حقوق   جهیدرنتکه  رود  المللی بیم آن میهایی است که امروزه در جامعه بینوضعیت  ازجملهبرای ایجاد دولت  

در این راستا، ترویج و گسترش اتحاد بر اساس انسانیت مشترک   (Evans, G. 2007, p. 20) ها نقض گردد.  افغان

نماینده جامعه جهانی   عنوانبهنیز  ای برخوردار است. ملل متحد  در درون هر ملت و در میان تمام ملل از اهمیت ویژه

المللی را کنار رویکرد گزینشی با رویدادهای بین  مقابله نماید که  جامعه جهانی  های پیش رویتواند با چالشزمانی می



 1401 زمستان ♦  56 یاپیپ ♦ 4  شماره ♦ 14 سال ♦ ی روابط خارج 259  

ها المللی متوجه دولتالمللی موضوع مسئولیت بینطرح مسئولیت بینمتحد از    کل  ری دب  گزارش اخیر  مطابق  گذارد.

المللی رفتار شخص یا  مسئولیت بینطرح    8مستند به ماده  که  شوند یا اینای را مرتکب میبوده که اعمال متخلفانه

آمده که تحت دستور آن دولت مرتکب چنین   حساببه فعل دولت    المللبین حقوق    بر اساس گروهی از اشخاص که  

 .است  تأکیدمورد    کنندهنییتع عنوان وجه  هآمر بیا گروه  بودن اقدامات دولت    مؤثردر گزارش اخیر    اندشدهجنایاتی  

 (General Assembly, 2022, p.14 ) 

برای توجه    1990مدت دهه    هایی درتالش   روآندا   یوگسالوی سابق و  هایبحبوحه بحران  در  و  21دهه اول قرن  

عنوان چالش بزرگ هزاره صورت گرفت تا در  هکل وقت ملل متحد کوفی عنان ب  ویژه از جانب دبیرهجامعه جهانی ب 

در موارد فجایع    هادولت عنوان تعهداتی پذیرفته شود که  ه ها ب حمایت دولتچارچوب مداخالت بشردوستانه مسئولیت  

اقداماتی باشند.حقوق بشری متعهد به پاسخ   ت یو حاکمی مداخله  المللبین رو کمیسیون  ازاین  گویی در برابر چنین 

  ساخت منتشر    2001دسامبر    و   2000سال    سپتامبر  یزمانمدتهایی را طی  های عضو گزارش با همکاری دولت  3دولت 

 (Evans, 2008, pp. 30-38 ) 

 در پرونده اتهام ژنوسید به ارتش میانمار  1401تیرماه    31مصادف با    2020سال    هیژوئ  22دادگستری    المللبیندیوان  

ب که  اعالم داشت  اقلیت مسلمان روهینگا  متحد  هعلیه  ملل  کنوانسیون  موردواسطه نقض  ژنوسید توسط دولت    در 

با وجودی که مورد اعتراض دولت میانمار قرار    و  عنوان طرف ثالث دعواهدرخواست دولت گامبیا ب  در پی   میانمار و 

صالحیت رسیدگی به   و  باشدینم،  کنندهیدگ یرسمرجع    رکن قضایی ملل متحد و  عنوانهگرفت اما نافی نقش دیوان ب

رسیدگی   درخواستیگری  از جانب دولت د  صورت گرفته وکه نقض تعهد توسط یک دولت  این پرونده را برای این

 4دارا است. مطرح شده،

های  وجود دارد. دولت یینظرهااختالف باب پذیرش یا عدم پذیرش دکترین مسئولیت حمایت  در 2001پس از سال 

 جه یدرنتسیاسی و    یهازه ی باانگ ای برای تسلط نظامی یا سیاسی، اجرای گزینشی و  مخالفِ مسئولیت حمایت، آن را بهانه

 ,Barbour And Gorlick)دانند  ای برای تغییر رژیم میتشدید بحران بشردوستانه دانسته و برخی آن را بهانه

2008, p. 533)    نظر   در  توأمان  هر سه بعد آن یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی را  غالباًمخالفان مسئولیت حمایت

، ن یباوجودادهند.  قرار می  موردتوجهگیرند و فقط مسئولیت به واکنش را که همان مداخله نظامی بشردوستانه است،  نمی

بوته آزمون اصلی مسئولیت    در  را  افغانستان  آن شورای امنیت رادرکشورهایی مثل:  رأس در    و  بسیاری، مداخله ناتو

 5.انددانسته حمایت 

 
3 The International Commission on intervention and State Sovereignty 
4Application of the convention on the prevention  and punishment of the crime of Genocide of the crime of Genocide,The 

Gambia v.Myanmar,No.178,22July 2022,PP:17. 

مسوئولیت حمایت به نحوی مورد آزمون قرار گرفت که پی  از آن قرار نگرفته بود. نتای    2011در سوال  »مون در این خصوو  اههار داشوت   کیبان  – 3

 نک به   «یافته بود.آسان نبودند اما در پایان روز، جان بسیاری از افراد نجات 
Ban, K. Responsibility to Protect Came of Age in 2011, Conference on the Responsibility to Protect (RtoP), United Nations, 

18 January 2012, available online at <http://www.un.org/News/Press/docs/ 2012/sgsm14068.doc.htm>. 
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مون در سال کی دانست، بان ترین بعد مسئولیت حمایت می المللی مداخله، مسئولیت پیشگیری را مهمکمیسیون بین

باید    2010 حمایت  مسئولیت  که  کرد  )   یبرمبناعنوان  پذیرد.  انجام  اولیه  هشدار  و   UN Generalارزیابی 

Assembly, Report of the Secretary-General, 2010, para10  )2009در سال    کل  ریدبگزارش    درواقع  

عنوان   حمایت» تحت  مسئولیت  -UN General Assembly  Report of the Secretary)   «اجرای 

General,2009:para5  اولین گام    «و هشدار اولیه و مسئولیت حمایتارزیابی  »تحت عنوان    2010( و در سال

سابق این پیشنهاد را مطرح کرد که    کل  ریدب( همچنین  Ban, K., 2010, para7شروع را پیشگیری خواندند. ) برای  

مادی و   ازنظرزیرا پیشگیری چه  (  Heaton, L, 2012, p. 2) گذاری شود  عنوان سال پیشگیری نامبه  2012سال  

یا عکس  ازنظرچه   واکنش  به  نسبت  کمتری  هزینه  باعث میاخالقی  و  دارد  اختالف  العمل  و  مشاجره  از  در شود 

)   طرفک یازمداخله    خصوص شود.  جلوگیری  دیگر  طرف  از  زور  کاربرد  و  بشردوستانه  مداخله  به  اقدام   .Jو 

Wheeler. N, 2008, p. 11)  ه دارند ) بسیاری از مفسران به ماهیت پیشگیرانه مسئولیت حمایت اشارDesmond. 

T, 2008, p. 21کاهد. ( و همین اقدامات پیشگیرانه مسئولیت حمایت است که از بار اخالقی مداخله بشردوستانه می

بین صالح  مراجع  مرحله  این  اقدامات  در  اعمال  با  دارد  که  وسیعی  اختیارات  دلیل  به  امنیت  شورای  نظیر  المللی 

( و با در انزوا قرار دادن دولت  13 ، ص1395نیکنام ابربکو، )ی و نظامی های اقتصاد نظیر تحمیل تحریم محدودکننده

این نوع از مسئولیت حمایت در حال حاضر با صدور قطعنامه شورای امنیت نماید.    مستقر سعی در آرام کردن اوضاع

 است. اعمالقابل در خصوص افغانستان 

در قضیه   نمونه  عنوانبه  قصور یک دولت در حکمرانی باشد. کار توقف  شود مسئولیت حمایت باید آخرین راهگفته می

ب نظامی  مداخله  از  چراکه  هلیبی  شد  استفاده  راه  آخرین  دیپلماتیک    یهاتالش عنوان  و  بود.    شدهانجامغیرنظامی 

 (Report: Fighter jet shot down near Benghazi, 2011)   ازجمله هایی  در این راستا، شورای امنیت تحریم 

 .U.Nاز این اقدامات کارساز نبود )   کیچی هتسلیحاتی و ممنوعیت سفر را اعمال و اموالی را مسدود کرد ولی    تحریم

Doc. S/RES/1970, 2011; U.N. Doc. S/RES/1973, 2011)   لذا در قضیه لیبی معیار آخرین راه محرز

این اعتقاد حقوقی بود که باید  حاکی از وجود    2005بود. نشست سران کشورها در جلسه شصتم مجمع عمومی سال  

می کوتاهی  خود  مردم  علیه  جنایات  برابر  در  که  دولتی  مقابل  کند.  در  اتخاذ  مقتضی  اقدام   UN Doc)کند، 

A/RES/60/1 (2005): para 139, UN Doc S/res/1894, 2009: par7)    رغم به این درحالی است که 

مشخصی    دستورالعملوجود این رویکرد واکنش ارکان ملل متحد در اعمال دکترین مسئولیت حمایت گزینشی است و  

های ناتوان در اعمال وظایف حاکمیتی خود وجود در خصوص شرایط و نحوه اعمال این دکترین در برخورد با دولت

 ندارد.
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تعهد دولت به اتخاذ اقدام در قلمرو خود برای   کروییک سکه است.    یدورو  بشردوستانه  و مداخله  مسئولیت حمایت

به اتخاذ اقدام در داخل قلمرو خود    دولت  آنتعهد    ،و روی دیگررحمی  از جمعیت خود از خشونت و بیحمایت  

، ظهور سریع  درواقعیسم است.  نظران همان مبارزه با تروربرخی صاحب  ازنظراست که    اتباع خارجیبرای حمایت از  

های حقوق بشری گسترده در  سال گذشته تا حد زیادی به دلیل نقض  15  بیش از  مسئولیت حمایت در طولمفهوم  

نمونه قصور    عنوانبهها بوده است.  المللی در مداخله برای پیشگیری از وقوع آنبرخی کشورها و قصور جامعه بین

خود، حق   سیتأسهای حقوق بشری اتحادیه آفریقا را بر آن داشت تا در سند  در جلوگیری از نقص  المللن یب  جامعه

اتحادیه را برای مداخله در دولت عضو در شرایط بحرانی و به هنگام وقوع جنایات جنگی، ژنوسید و جنایات علیه 

 (African Union, Constitutive Act, 2000, Article 4) بشریت مورد شناسایی قرار دهد. 

زمانی که گروه طالبان برای نخستین بار در افغانستان   2001المللی مداخله و حاکمیت دولت در سال  بینکمیسیون  

جنگ   جهی درنتکه جمعیت یک کشور متحمل صدمات جدی    ییدرجااظهار داشت:    دست گرفته بود   در  قدرت را

 و توقف این نقض حقوق قادر در جلوگیری موردبحثشوند و دولت آن دولت می داخلی، شورش، آشوب یا قصور

  ر یناپذییجدامسئولیت مفهوم    بیترتنیابه   دولت حاکم ناگزیر است دکترین مسئولیت حمایت را بپذیرد.  یا مایل نیست،

از حاکمیت است به این معنا که حاکمیت یک دولت مطلق و نامحدود نیست. دولت باید مراقبت کند که نسبت به 

بهمن  ) المللی نباشد.  گویی به خاطر رفتار خود در قبال جامعه بینرفتار کند که نیاز به پاسخ  یاگونهبهشهروندان خود  

گویی در صورت رفتار نادرست ( مسئولیت حمایت دکترینی است که وظیفه حاکمیت به پاسخ240  ، ص1394تاجایی،  

می گوشزد  را  خود  مردمان  به  نازل  تی حما  تیمسئولکند.  نسبت  اقدامات  بر  توسل  مشتمل  از  کمک    زوربه تر  از 

 یبا مجوز شورا   دیراه چاره است که با  نیتنها آخر  زوربه است و توسل    یاقتصاد   یها میبشردوستانه گرفته تا تحر

 ,International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)) .باشد  تیامن

2001, p. 54) 

شد برای دکترین مسئولیت حمایت استفاده می  «استثنایی» یا    «فردمنحصربه »از صفت    غالباً  90های اوایل دهه  قطعنامهدر  

به  حوزه وظیفه حفظ صلح و مداخله شورا را  هایی که  های دیگر نسبت به قطعنامهزیرا موضع چین و برخی دولت

نبود،  داد درون مرزهای یک دولت توسعه می ق  مسئلهلذا    (Bruno, 1999, p. 22) .  مثبت  الب حاکمیت  اصالح 

های شدید و سیستماتیک حقوق  از وقوع نقضجهت جلوگیری  را  چارچوبی    بتواند  المللیمطرح شد تا جامعه بین

 ,SC Resolution) .  دهی نمایدسامان   به آن نیستیا مایل    دولت حاکم قادر  کهها در مواردی آنبه    یدهپاسخو  بشر  

2006, p. 1674 ) 

ارتقای جایگاه حقوق بشر   گریدعبارتبه المللی یا جایگاه فرد در عرصه مناسبات بین ء چنین رویکردی محصول ارتقا

کنیم هدف آن را حمایت از اکنون وقتی منشور را بازخوانی می»اظهار داشت:    1999کوفی عنان در سال  بود، چنانکه  
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در    (Annan, K, 1999, p. 49)   «دهند.قرار می  سوءاستفادهها را مورد  بینیم نه حمایت از کسانی که آنبشر می

بود که   متحد درخصوصأهی  2004در سال  راستای همین رویکرد  ملل  تغییرات تهدیدات، چالش»  ت عالی    « ها و 

یا    ریتأخه کرد و شورای امنیت را محکوم کرد که در این مسائل با  را ارائ «تر: مسئولیت مشترک ماجهان امن»گزارش  

می  عمل  وتردید  نمی  اصالً یا    کند  level Panel on Threats, -General’s High-Secretary)   کند. عمل 

Challenges and Change, 2004, Xi )   مفهومی اگرچه    دکترین،، برخی معتقدند این  با توجه به این توضیحات

 Office)   توان در قرن بیستم و برای مثال در کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید یافت.  است اما ریشه آن راجدید  

of the Special Adviser for the Prevention of Genocide 9 December 2011, para. 3)   بعد از

 مشخص شود.در افغانستان  موضوع مسئولیت حمایت  سیر تحول تاریخی الزم است    مبانی نظری و   بررسی اجمالی 

  و  سیاست بوده که با یکدیگر همپوشانی داشته امر حقوقی و دو ناشی از تعامل میان تکوین حقوق مسئولیت حمایت

عرصه نادیده   نی در اها را  آرایی دولت   باز  الملل و سیاست بین  در حوزهمنافع ترجیحی    ریتأثتوان  از دید منتقدان نمی

تنها به یک   آن را قرار داده و ریتأثالملل را تحت ها کارآیی حقوق بینگرفت زیرا عدم همکاری و نارضایتی حاکمیت

  مضیق ساخت زیرا  ییگرااراده   هیزاوتوان با  البته این موضوع را نمی  کندقواعد ارزش محور اخالقی مبدل می  سلسله

ر منافع مربوط به حوزه سیاست یا تعارض د  هم برآمده از ماهیت منافع و صه سیاست که آنسیالیت در عردلیل  هب

که در    ویژهگیرد بهگرایی مورد مالحظه قرار میبستر قاعده  درالملل  قواعد حقوق بین  نقش اصول و  ، الملل استبین

ای بیرون  طقهجنگ جهانی و جنگ مناین ضرورت پس از تجربیات گرانی که از دو    21  و قرن  20شرایط پایانی قرن  

المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه  دیوان بین  یرأضرورت وجودی خود را پدیدار ساخت. مستند به  آمد  

، وجدان جامعه  یی حقوق بشر آمریکابین    دادگاه  1999سال    16مشورتی شماره    یرأنیز    و  1984سال    متحدهاالتیا

سی   دگاهیاز د  .قواعدی که تفسیر آن در راستای منافع بشریت بوده مجاب نمود  و  المللی را در پذیرش اصولبین

منافع   نیتأمدر پرتو    و  هاعنوان حقوق حاکم بر روابط متقابل دولت هب  الملل راحقوق بین  توانویلفرد جنکز دیگر نمی

عرصه روابط  الملل معتقدند که دیالوگی میان دو  گران عرصه روابط بین( برخی تحلیل17:  1394فرزانه،.) ها تبیین کردآن

رصه سیاست و نه که نه خودبسندگی ع  یاگونهبه زاره سوم به وقوع پیوسته  الملل در آغاز هالملل و حقوق بینبین

ها کمک  المللی مسئولیت میان دولت انی است که به تثبیت یک رژیم بینگرایی صرف بلکه گفتمپافشاری بر قاعده

همکاری میان دو عرصه حقوق   یامسئله برآیند چنین  غیرانسانی یکدیگر را بازدارند.  ز بروز فجایع انسانی و کرده تا ا

 (50 ، ص.1397قوام، محسنی، .) الملل استروابط بین الملل وبین
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 : ابعاد سیاسی مسئولیت حمایت   - 2– 2

در عرصه سیاست خارجی    سازان  میتصمها همچنین نحوه عملکرد  گیری گفتماننخبگان سیاسی نقش مهمی در شکل

  ( 906  ، ص.1400بندی گفتمانی اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،  نخبگان سیاسی و صورت (د.دارن

را اهرمی   آن  در جهان  های بسیاریواجد بررسی بوده که دولت  جهتنیازاها  المللی دولتبعاد سیاسی مسئولیت بینا

توان به دیالکتیک بدین خاطر است که می  آورده و  حساببه مناطق جهان    در  نفوذیذ  هایدخالت قدرت  برای نفوذ و

الملل چارچوب تظاهر به موازین حقوق بینها در  گران دولتارزشی از آن یاد نمود اما از دیدگاه بسیاری از تحلیل

که آثار   عنوان مسئولیت دولت بابت اعمالی یاد نمودهتوان بمی  اقداماتی را مرتکب شده که از آن در ادبیات این حوزه

،  1396  )مونتجویی،  ردیبرگ محورهای امنیت محور را نیز در    و  هم در بخش حقوقی نمود یابد  تواندآن می  باران یز

راستا  (  15ص.   همین  خارجیدر  روابط  بین  در خصوص  راهبرد  حقوق  آرمانی  راالملمحورهای  بشر  توان می  ل 

خود قائل هستند در    های راهبردیفراخی را برای حوزه سیاست  اندازچشم   های بزرگ. قدرتداد  قرار   موردتوجه

الملل نقشی متفرع بر  برای حقوق بین  آنجاحقوقدانان  ویژه در باب دکترین مسئولیت حمایت،  به  آمریکا  متحدهاالتیا

ساحلی  به نظریه فرا  در جهان  آمریکاکه در خصوص هژمونی دولت    یاگونه بهسیاست خارجی قائل هستند    گستره

عنوان نمونه غرب آسیا برای این هب ای هستند.شایمر ولین معتقد به چنین موازنهاستفن والت، مر توان اشاره داشتمی

منطقه    30  دکنندهیتولکه  این  واسطه به دولت   در  انرژی جهانی  از  ا  فارس جیخلدرصد  ژئواکونومیک است  اهمیت  ز 

با    مسئلهمنافع خود را از دست بدهند در دوره بوش پسر این    یراحتبه توانند  که نمی  برخوردار بوده  یامالحظه قابل 

ضور نظامی در افغانستان تروریسم موضوع ح  گردید که تحت عنوان ضرورت مبارزه با القاعده و   توأماهداف پیشدستانه  

البته با این تفاوت که با استفاده از    .حمایت بیفزاید  مسئولیت  میبر رژگرا  عنوان یک هنجار واقعهرا تالش داشت تا ب

پایگاهیقابلیت ایجاد  با  خویش  نظامی  و  بلندمدتدر    ،های  کنترل  تحت  را  خود  می  منافع  قرار  -تضمین 

 ( 313-314 ، صص.1400اکرمی،.) دهند

از آن    توانمی  کند کهبستگی پیدا می  آمریکا  متحدهاالتیاامنیت ملی    نیتأمچنین موضوعی در عمل بر میزان    ریتأث 

نمود. یاد  امنیت محور  منظر حقوق  جای  تیتثب  که  این درحالی است  تحت مسئولیت حمایت  از  امنیت جهانی  گاه 

 ی بروز مخاطرات  یعنی  شودمنجر به تناقض میان این دو می   ،کشورها سیاست خارجی    دگاهیاز دالملل و امنیت ملی  بین

در بین   یناامن بروز  خود موجب  امنیتی    یهات یاولوتعمیم    و  های راهبردیها در عرصه اجرایی کردن سیاستکه دولت

خروج اخیر آن از این کشور وضعیت   و  در افغانستان  آمریکاحضور    نمونه  عنوانبه  ؛شوندیجهان م  یهادیگر حاکمیت

های افغان در کنار بحران  مهاجران  مدیریت بحران انسانی  جایگاه امنیت و  به لحاظ های پیرامونی را همچون ایران  دولت

و لزوم   آمریکای  از افول هژمون  یناش  یثباتیب  تیریمد  یبرا  رون یازا.  داد  قرار  ریتأثگیر دیگری نظیر کرونا، تحت  همه

 (599  ، ص.1400بیات و همکاران،)   .ابدییضرورت م  یامنطقه تی حاکم جادیا ،یجهان  یهایدگ یچیمواجهه با پ
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 2593مستند به قطعنامه  افغانستان    تحوالت اخیر   مسئولیت حمایت در   - 2

تحت امنیت    یشورا   2593ه قطعنامه  مستند ب  توانمی  اپیچیدگی تحوالت و بحث مسئولیت حمایت در افغانستان ر  

 یاد نمود.  المللبین در حقوق  6فرد منحصربه وضعیت  عنوان 

از    ر،یدر سه دهه اخ  ک،یکالس   المللنیها برخالف نظام حقوق بحکومت  تیدر مورد مشروع  المللنینظام حقوق ب

در   ژهیوبهو    کندیها استفاده نمحکومت  ت یدر مورد مشروع  اعمالقابل   اریتنها مع   عنوانبه«  مؤثر»اعمال قدرت    اریمع 

-حکومت  ییدارد و از شناسا  یسلب  کامالً  یموضع   ،یمقررات قانون اساس  ریقدرت و مغا  زیآم  رمسالمتیموارد انتقال غ

 تی»مشروع اریتوان از مع ی، نم حالنیدرعکرده است.    یاند، خودداردهیبه قدرت رس  کی ردموکراتیکه به طرق غ  ییها

 دنِ یبه قدرت رس  یوه یش  اگر  ژهیوبهها سخن راند  حکومت  تیدر سنجش مشروع  اریتنها مع   عنوانبه  ک«یدموکرات

و برخاسته از    کیدموکرات  یهاو اسقاط حکومت  یکشورها، مسبوق به برکنار  نیمستقر در ا  کیدموکرات  ریحکومت غ

 ییجااما در موضوع حاضر، از آن؛  حاکم بوده باشد  کیردموکرات یغ  ینباشد و همواره در آن کشور، نظام  یاراده مردم

 شدهساقط با اعمال زور    یو انتخابات بوده است که توسط گروه  یبر قانون اساس  ی مبتندولت مستقر    یکه افغانستان دارا

وفات   ایو    استعفا  اب،یرا در حالت غ  جمهورسیرئاول    افغانستان که معاون  یبا توجه به ماده شصت قانون اساس  زیو ن

و   جمهورس ی رئرا که معاون اول    یلتا نظام قب  افتی  یحقوق   ییکه بتوان مبنا  رسدیداند، به نظر نمیاو م   لی کف  ،یو

 یشناخت؛ مگر زمان  تیکشور حضور دارد، ساقط و قدرت طالبان را به رسم  نیدر داخل خاک ا  زیآن ن  یقانون  لی کف

کرده و ساختار   رییکشور تغ   نیا  یحقوق اساس  یسازوکارهامردم و    بی تصو  بر اساس کشور    نیا  یکه قانون اساس 

  یالمللنیمعاهدات ب  ،یالمللنیب  تیدر مسئول  دیحکومت جد  ینیگردد. موضوع جانش  یساختار قبل  نیگزیجا  یدیجد

 ( 1 ، ص1400محمدزاده،.) ردیشود که الزم است مورد مداقه قرار گ یمطرح م  ونیو د

به استناد اصل    حکومت شود،   لیموفق به تشک  یجنبش شورش  کیچه  ها چنان دولت  یالمللنیب  تیحقوق مسئول  در

کنفرانس    جبهه مبارز است و مستند به  یبرا  یریگ در حالِ شکل  ایناقص    تیاهل  ینوع  گرانی»دولت در حال گذار« که ب

ها، حکومت  دولت  یالمللن یب  تیالملل راجع به مسئولنی حقوق ب  ونیسی کم  2001طرح    10ماده    1بند    الهه و   1930

به استناد »اصل    نیخواهد داشت. همچن  یالمللنیب  تیمسئول  ،جنبش  انی خود در جر  یالمللنینسبت به تخلفات ب  دیجد

کمیسیون حقوق  .) مسئول خواهد بود  زیحکومت سابق ن  یالمللبیننسبت به تخلفات    د یتداوم دولت« حکومت جد

 (72ص ، 1388،سازمان ملل متحد المللبین

 

 
6 Sui generis 



 1401 زمستان ♦  56 یاپیپ ♦ 4  شماره ♦ 14 سال ♦ ی روابط خارج 265  

متح ملل  امنیت سازمان  اخیر    دهشورای  افغانستاندرپی تحوالت  )   30روز دوشنبه    در   صدور  به  شهریور(  8اوت 

 ن ی تأممبنی بر    ات خودتا به تعهد  از طالبان خواسته  صراحتبه آن    که در   مبادرت کردماده    7مشتمل بر    2593  قطعنامه 

 امنیت غیرنظامیانی که به دنبال خروج از افغانستان هستند عمل کند.

اشخاص تحت حمایت است؛    مطرح نمودهکلی    صورتبهرا    این سند آن  و  د بررسی استجوا  آنچه در این قطعنامه

 قطعنامه   3ماده  که موضوع  اتباع افغانی که قصد پناهندگی دارند    -اص تحت حمایت در این قطعنامه شامل: الفاشخ

داشتند  -. باست کشور سکونت  این  در خاک  که  افغانی  آنو    اتباع  به  است.قطعنامه  نداشته  اشاره  اتباع   -ج  ها 

ب که  ثالث  افاشغال  عنوان هکشورهای  خاک  در  بغ گر  داشتندهانستان  حضور  نظامی  پرسنل  هدف  صورت  اصلی   و 

 خودشان هستند. و اتباعاست که از شهروندان  هااز آناین قطعنامه در درجه اول حمایت  صادرکنندگان

که تبعه طرف است    تیموردحمااول الحاقی شخصی    پروتکل  50  و مادهچهارم ژنو    ونیکنوانس  4مطابق ماده    کهآنحال

المللی شدن ی مداخله یک دولت بیگانه وضع بینالمللی که در پبین  مورد مخاصمات مسلحانه غیر  مخاصمه نباشد در

می   اندداکرده یپ تابعیت  آناعمال  منظور  این  برای  باشد  دربرداشته  را  ناگواری  آثار  متواند  بیشتر  که  دنظر ورچه 

دهند. )ممتاز،    که الگوی حقوق بشری را مناط اعتبار قرار عنصر وفاداری بوده تا این  است  2593قطعنامه    صادرکنندگان

 (35-36 ، صص1397شایگان،

که تنها به    را صادر کرده  2596قطعنامه    سپتامبر  17در    2593شورای امنیت دوباره بیست روز پس از صدور قطعنامه  

 ازجملهشورا »احترام به حقوق بشر    قطعنامه قبلی  همچونو    کرده است  تأکیدهای بشردوستانه  تداوم کمک  دسترسی و

  نیا  .(2021  سال  ،2596شماره    ت،یامن  ی .)قطعنامه شورانماید میها« را بار دیگر تکرار  حقوق زنان، کودکان و اقلیت 

سازمان ملل متحد  تا اجازه دسترسی کابل، ایمن و بدون مانع را به    خواهدی مدر قطعنامه از طالبان    باوجودی کهنهاد  

ارائه کمکو سایر سازمان  برای  داده شودها  ارائه راهکار عملیاتی و  های بشردوستانه  واقعی دچار   اما همچنان در 

 واقع گردید  موردتوجهاز مسائل مهم که در چارچوب قطعنامه فوق  یکی .است  ییگویکل

برعهده   های شورشیگروه  یه مسئولیت اولجا که  از آن  2001المللی مصوب سال  طرح مسئولیت بین  10مطابق ماده   

ها  ، سایر دولتدصورت بگیراین زمینه کوتاهی  در    رود. زمانی کهبه شمار می  اعمالشانای از  بوده و جنبه  هاآنخود  

مواجه  با شکست  ات  گر این اقداما  شوند.شردوستانه یا دیپلماتیک متوسل می، بزیآمصلحاز طریق ملل متحد به اقدامات  

تر  جنبه عینی  درواقع  تواند اجازه اتخاذ اقدام جمعی برای برخورد با وضعیت را صادر کند.شورای امنیت می  شوند

این خصوص می  نمایند.  یسازادهیپبتوانند راهکار عملی را    چنین مسئولیتی آن است که به  در  بارسلونا   یرأتوان 

ها نسبت به جامعه  میان تعهدات دولت  یضرورشت که تفکیکی  اشاره دا  ایو اسپانمیان بلژیک    1970تراکشن سال  

 نفعیذها در آن  دولتتمام  که    نخستین  تعهدات  دهد.قرار می  تأکیدها در مقابل هم را مورد  دولت  و تعهداتالمللی  بین

 ( 44 ، ص)سیفی،پیشین .است گر تعهدات عام الشمولها نشاناین حق تی و اهمهستند 



   266 ی بشر یهنجارها کی الکتیطالبان بر افغانستان در پرتو د یالیاست و تیحما تی مسئول   

 ,Tang. J, 1999) .  شدنقض حاکمیت تلقی می  در آغازتوان از فرد در مقابل دولت خودش محافظت کرد  که میاین 

p. 15)    ها نباید در مقابل نقض فاحش حقوق  که دولتاست    شدهرفته یپذالملل  در حقوق بین  جیتدربهاما این ایده

مسئول شناختن فرد برای  موازاتبهحمایت از حقوق بشر تفاوت باشند. بنیادین افراد تحت قلمرو صالحیتی خود بی

و با تشکیل دادگاه کیفری   1945های حقوق بشر و بشردوستانه )اصل مسئولیت کیفری فرد( بود که از سال  نقض

  . تر شدیفری، رویه قضایی دراین خصوص غنیالمللی کهای کیفری و دیوان بیندادگاه  سیتأسنبرگ آغاز گردید با  نور

 (Cranston, A. 2012, p. 11 ) 

فساد اقتصادی وضعیت   و  های حقوق بشر، ضعف حاکمیت قانون نقض  ازجمله به دالیل مختلف    افغانستانکشور  

موضوع بحث بوده که اشغال    ربازیداز  در ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی    فوق  کشور  یهاینابسامانمساعدی ندارد.  

عناصر اعمال مسئولیت   بی ترتنیابه  وخامت بیشتر اوضاع شدسبب    کهاوضاع را بهتر نکرد بل  تنهانهنیز    آمریکاآن توسط  

                                       قرار خواهد گرفت.  موردتوجهدر قسمت بعد  آنجاحمایت در 

 در افغانستان   عناصر اعمال مسئولیت حمایت   - 3

گر تعارض منافع میان  بیان  2593  در وقایع اخیر افغانستان و صدور قطعنامه   اعضای دائم شورای امنیت  نظراختالف 

های هفتم و ششم منشور ملل متحد ها است که خود مانع از اتخاذ تصمیمی گردید که در چارچوب فصلاین دولت

ناشی را    یمؤثرواکنش   گریز  و  تعقیب  فضای  به  جامعه    نسبت  در  طالبان  استیالی  به  زدهبحراناز  عمل  افغانستان 

 ( Social security, Resolutions/RES/2593(2021), pp. 1.) آورند

های شیمیایی در  کارگیری سالحاعضای دائم شورای امنیت در قضیه سوریه و محکوم کردن به  این درحالی است که

کارگیری این نوع سالح را توسط طرفین درگیر به  2013داستان بودند و در سال  منطقه الغوطه شرقی ریف دمشق هم

های پیشگیری  راه  نیمؤثرترز  یکی ا  (640ص  ،  1395)زمانی،  اعالم کردند.المللی  نقض جدی حقوق بشردوستانه بین

بشری برای رسیدن به   یهارنج چه که در تنگه پنجشیر رخ داد، خاتمه دادن به  نظیر آن  افغانستاناز وقوع فجایع در  

بر    تأکیدو این صلح عادالنه و همیشگی از طریق اقدامات قاطعانه کشورها و افراد با    صلحی عادالنه و همیشگی است

را   نگی این اقدامات نقش مهمیشود که سازمان ملل در الهام بخشی و هماههای بشری حاصل میاشتراکات و ارزش 

 ( Champion & Malas, 2011, p. 41تواند ایفا کند. ) می

انسانی است. تجربه نشان داده است که انسان برای حفظ خود و حقوق انسانی لذا توجه به صلح، توجه به حقوق  

خود باید صلح را بسازد و برای ساختن صلح الزم است زیربنای صلح ساخته شود و زیربنای صلح نیز چیزی جز 

باید باشد. طبیعی است کارکردی که  باشد. چراکه حق بر صلح نیز یکی از مقوالت حقوق بشر میحقوق بشر نمی

ای برابر و  سازی است تا جامعهتقویت شود، کارکرد تحکیم صلح است و اقدامی که باید صورت گیرد اقدامات صلح

مطابق با   (Sarkin. J, 2008, p. 199قرار گیرد، شکل گیرد. )   موردتوجه انسانی    شأنعادالنه که در آن کرامت و  

نقش، پذیرش و اعمال مسئولیت حمایت باید در بستر   ذکرشدهعناصر    در چارچوبی  المللبین سند مسئولیت    10ماده  
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  یی هاو گروه  هازیادی وابسته به متابعت داوطلبانه دولت  واحداین خود  که تا    شدهاعمالالمللی  نظام حقوق بشر بین

 ( Penrose, M. M, 2000, p. 321. ) را در دست دارند یو واقع  مؤثرکه در آن سرزمین کنترل  ستا

 نه یدوستانه زمحقوق بشر و حقوق بشر  نیدر باب اعمال مواز  تیامن  ی شورا  ریقطعنامه اخ  رسدیم  نظر   به  که  چهآن

با این توضیح که شورای    بوده  یو کنترل کل  مؤثرکنترل    یرا فراهم کرده است و آن مبنا   یارزش انسان  کیالکتید  ینوع

تحت  به اقدامات انتسابی از سوی یک گروه شورشی    ها،المللی دولت بین  سند طرح مسئولیت  10مطابق ماده    امنیت

مذهبی    قومی وهای نژادی،  جمعیت  علیه  یرانسانیغ  یهایریگ سخت  کارگیری فشارها وهب  نظامی گسترده و  عملیات

به رعایت موازین حقوق  طالبان( در جامعه بینگروه ) که این  توجه به این  کمتر تفقد نشان داده با المللی در تعهد 

 که در مرکز هیئت دیپلماتیک ایران سال  است  کشتاری  درگذشتهاین موارد    ازجمله  کارنامه خوبی ندارد.   المللبین

اقدامات ناقض موازین حقوق    که   انجام دادهای ایرانی  گروه دیپلمات   از یک خبرنگار ومزار شریف    شهر  در  1998

متوجه گروه   را  نآ  ورافع مسئولیت خویش اعالم نمود    را  اقداماین    بعدها  این گروه  اگرچه  شوندالملل تلقی میبین

 (88 ، ص1394،یم یکر )آقاجری،. دانست حقانیمعروف   طالبان پاکستان یا گروهجنگجویان  شاخه از خودسر

 شامل  تی حما  تیاز مسئول  بخش  نیا  کارآگوئهین  هی در قض  ازجمله  یدادگستر  یالمللنیب   وانی آرا د  مستند بهکه  حال آن 

 قطعنامه   که در  است  یتیحما  یسازوکارهاو    عناصر  و شامل  دارند  هیقض  نیدر ا  نیاز طرف  کیکه هر    است  یتیمسئول

نشده است.   یااشاره   ،»منطقه امن« که جزو درخواست فرانسه بود  جادیبه ا  اخیر شورای امنیت در خصوص افغانستان

  ا یتانیفرانسه و بر  ،آمریکا  متحده االتیا  ندگانینماتوسط    که  یبه متن  تی امن  یدولت عضو از پانزده عضو شورا  زدهیس

 تأکیدقطعنامه    نیا  در مفاد  ممتنع خود را اعالم کردند.  یرأ  هیو روس  ن یچ  کهی درحالمثبت دادند    یرأ بود    شدههیته

ن خروج  از  پس  طالبان  که  به  ییآمریکا  یروهایشده  خود  »تعهدات«  تمام  و    موضوع  درباره  ژهیوبه  امن«  »خروج 

 از افغانستان عمل کند.  یها و اتباع خارج« افغان شدهیزیربرنامه»

 توانند یم  یاست که شهروندان افغان  شدهاشاره اوت پرداخته که در آن    27طالبان در    هیانیبه ب   2593از قطعنامه    5ماده    در

از طرهر زمان که بخواهند به خا از کشور سفر کنند و   ی نیزم  ایو    هوایی  صورتبه چه    یمرز  یهاگذرگاه  قی رج 

فرانسه  جمهورس یرئ شنهاداتیکه از پ منطقه امن مسئلهبه  طعنامهاست که متن ق یدر حال نیا افغانستان را ترک کنند.

مصوب    تیامن  یملل متحد و شورا  یمشترک مجمع عموم  دستور کارسوم،    بخش  35  در ماده  آنکهحال.  پردازدینمبود،  

 موردتوجه را    یتربخش گسترده  کیاز جان و مال شهروندان افغان را در  تیحما  تیمسئول  2021سپتامبر    2مورخ  

است.   داده  اعمال میازآنجاکه  قرار  لذا  مسئولیت حمایت درصورتی  گیرد.  آن صورت  از  که حمایت سیاسی  شود 

و با ایفای نقش    2011ویژه در  ههای اخیر و بسال  طییک مفهوم اختالفی بود، در  2005ر سال  مسئولیت حمایت که د

مبهم  همچنان  هرچند حدود و ثغور و معیارهای آن    به یک واقعیت کاربردی تبدیل شدهای  از سوی نهادهای منطقه

  2011سال    حال آنکه  (World Federalist Movement - Institute for Global Policy, 2011)   است.
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ای نزد  مایت از حمایت روزافزون و گستردهمسئولیت ح»ملل متحد در این خصوص بیان داشته است:  سابق  دبیرکل  

برخوردار شده است. من  دولت اس  خرسندمهای عضو  پیدا کرده  قاعده جهش سریعی  این  البته میکه  دانم که  ت. 

 برزمان  هرچنداین فرایند ایم تا ه همین دلیل است که ما صبور بودهدارد. بها وجود ایی از سوی برخی دولتهنگرانی

 « .خواهد داشتدیگر بدفهمی درخصوص این اصل و اعمال آن وجود نکه البته نه بدان معنی  واقع شود    تی موردحما

 (Ban K., Year-End Press Conference, United Nations, 2011)    امنیت هرچند که اعضای شورای

  س یتأسولت تازه  به تالش گروه طالبان در راستای شناسایی د  ( نسبت2020)  2513ملل متحد با تصویب قطعنامه  

ر برقراری عدم تمایل خود را د  ی شورا،واکنش نشان دادند. اعضا المللی موسوم به امارت اسالمیخود در جامعه بین

های تروریستی  سرشناس این گروه هنوز در فهرست گروههای  چهرهاعالم داشته زیرا بسیاری از    روابط با چنین رژیمی

هایی در  رغم صدور قطعنامهعلی  الزم به ذکر است(  7:  1400)عزیزی،های شورای امنیت قرار دارند.کمیته تحریم  و

  ین گروه سال قبل از به قدرت رسیدن ایک  آمریکا  متحدهاالتیایژه  وهاعضای دائم آن ب  ، خارج از فضای شورای امنیت

ها از این حیث محرز است لذا این  مسئولیت بسیاری از اعضای آن  کهیدرحالاند  داشته  با طالبانمذاکرات مستقیمی  

های جهان در قبال این  واحد دولت  سو و مواضعاز یک  ادشده یهای  به قطعنامه  در عملبه اجماع جهانی  تواند  خود می

 جا گذارد.ه سویی را ب راتیتأثگروه 

 نتیجه 

 المللی موضوعات بیننظام ملل متحد حاکی از ارتباط    یو تجربه شرایط نوظهور در افغانستان پس از استیالی طالبان  

ر المللی و از بین رفتن خشونت و درگیری دامنیت ملی و متعاقب آن امنیت بینبا ابعاد مختلف حقوق بشری است.  

 ی ها تالش شود. نیل به این هدف مستلزم  ابزارهای نظامی محقق نمی  یریکارگ بهها با  درون کشورها و روابط میان دولت

 المللی است.و درگیری در دو سطح داخلی و بین های بروز خشونتینهپیشگیرانه در جهت از بین بردن زم

باید  رونیازا ابزار    سازمان ملل  اولویتدر جهت تحقق صلح    یمؤثرتربه  تا  هایی همچون مبارزه علیه تبدیل شود 

را دنبال کند. طبیعی  های فاحش حقوق بشر  نظیر جنایت علیه بشریت و نقض  یجرائمو مقابله با  خشونت و درگیری  

این در  باید    است که  امنیت  را  مسئولیتراستا شورای  بینهای خود  امنیت  به نحو  المللی  در جهت حفظ صلح و 

 آورد. به دستمشروعیت بیشتری  فکار عمومیا ازنظرتا بتواند انجام دهند  یمؤثرتر

تروریستی به جمعیت    ش اعمال مسئولیت حمایت است و حمالتبر پذیرای  اماره  تحوالت افغانستانرسد  به نظر می

نقض حقوق بشر    مصادیق  ، رعب و وحشت و ناامنی نقض حقوق زنان و کودکان  کوچ اجباری،  اخراج،  ،غیرنظامی

صالحیت خود حمایت    تحتاز افراد    برای اعمال مسئولیت حمایت الزم است دولتی قادر یا مایل نباشد  افراد است.

که    افتهینظامیافته و  هماهنگ، سازمان  یعملیات  .المللی استبیناین وظیفه به عهده جامعه  که در این صورت،  نماید  

مانع ارتکاب این اعمال نشد بلکه خود ارتکاب این اعمال را رهبری و هدایت کرده   تنهانه است  دادهرخ  افغانستاندر 
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سازمان ملل اکتفا نموده  شورای امنیت    و  ای از سوی مجمع عمومیالمللی نیز فقط به صدور قطعنامهجامعه بین  است.

استای حمایت و حفاظت از حقوق ملت  توان گفت در ربا توجه به شرایط موجود در افغانستان می  بیترتنیابه   است.

کاری برای خاتمه یافتن تواند راهافغانستان، ایجاد بستری مناسب برای اعمال حق تعیین سرنوشت ملت افغانستان می

 باشد. استیالی طالبان در زمان حاضر ته ودر گذش  آمریکااشغال نظامی  جهیدرنتدر این کشور  موجود نابسامانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   270 ی بشر یهنجارها کی الکتیطالبان بر افغانستان در پرتو د یالیاست و تیحما تی مسئول   

 

 

 

 

 

 

 منابع فهرست  

 فارسی الف:  

روابط    « فصهههلنهامهه(2012-2015)  ایه آسههه : مطهالعهه موردی منطقهه غرب  آمریکهاتحول راهبردی پهایگهاهی  »  (1400)  طهه  اکرمی،
 .309-336:صص ،2، شماره 13 سال خارجی،

 طالبان  در دوراندر فرآینددولت سهههازی افغانسهههتان    یامنطقه( نقش بازیگران  1394) یمرتضههه   ی،میکر  محمدجواد، ،یآقاجر
 .102-57صص: ،30شماره ،8سال  ،المللبینپژوهشنامه روابط  وپساطالبان،

 .21، شماره راهبرد، «ی و شورای امنیت سازمان مللالمللبینتروریسم »( ،1380) ، بقایی ماهانه، اسماعیل
نقش عهادت واره ههای قوم پشهههتون در بهازتولیهد قهدرت »  (،1397)  علیرضههها،  ج،یینها  و محمهد  ی،بهاقر ،علی ی،دولهت آبهاد یبهاقر

 .75-103ص:ص ،1397شماره یازدهم، زمستان ، 5سیاست پژوهی دوره  ،«طالبان
، دوره  سههیاسههت جهانی الملل کیفری«، (، » حاکمیت و مسههئولیت حمایت در پرتو حقوق بین1394بهمن تاجایی، شهههرام، ) 

 .237-261، 1چهارم، شماره 
ای ایران« فصهلنامه روابط خارجی،سهال  وظهور جهان منطقه آمریکاهژمونی  پسها کرونا، افول»  (1400بیات مصهطفی وهمکاران)

 .599-626،صص:3، شماره 13
دوره    مطالعات حقوقی دانشهگاه شهیراز، المللی«،  »بررسهی کیفرشهناختی جنایات بین(، 1392 )  رحمانیان، حامد، پیری، حیدری،

 .26-58،پنجم، شماره دوم
(، »دکترین مسههئولیت حمایت: بررسههی تطبیقی رویکرد اعضههای دائم 1394زادده، سههید جواد، )دولت خواه، زهرا، امام جمعه

 .59-83، 77، سال بیست و چهارم، شماره راهبردهای لیبی و سوریه، شورای امنیت در قبال بحران
،  مطالعات حقوق عمومی    (، »جایگاه دکترین مسهئولیت حمایت در بحران سهوریه«،1395زمانی، سهید قاسهم، زمانیان، سهورنا، )

 .627-648، 3، شماره 46دوره 
 انتشارات حکمت. تهران، دیالکتیکی، تضاد درآمدی بر نقدی و (1357)  عبدالکریم سروش،

 ی،تهران ، شهردانشالمللبینحقوق مسئولیت  (1400) سیدجمال سیفی،
 تهران انتشارات شهر دانش. واقعیت، دیالکیتیک ارزش و المللبین( حقوق 1388شهبازی،آرامش،)

(، » احراز مسههئولیت دولت در خصههوص ارتکاب ژنوسههید: در تقابل یا تعامل با روند  1395عزیری، سههتار، حاجی، محمد، )
 .148-182هشتم، شماره دوم،  ، دورهمطالعات حقوقی دانشگاه شیرازعدالت انتقالی«، 

ی، سهال  المللبینفصهلنامه مطالعات «المللبینشهناسهایی امارت اسهالمی افغانسهتان)طالبان(از منظر حقوق » (1400)سهتار ،یزیعز
 .7-22(،صص:70)2، شماره 18

ره سهوم، نشهر مخاطب،  درآغاز هزا المللبینوحقوق   المللبین( دیالوگ میان روابط  1397قوام،سهیدعبدالعلی، محسهنی، سهمیرا)
 تهران.

گیری هنجار (، »مفهوم مسهئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب جنبش عدم تعهد در شهکل1389قوام، عبدالعلی، روان بد، امین، )
 .171-187 ، 55 سال نوزدهم، شماره راهبرد،جهانی«، 

بندی گفتمانی اعتدال در سهیاسهت خارجی  پور،باقری علیرضها، نخبگان سهیاسهی و صهورتقیصهری، محمد، محمودی، نقدی
 93-903،صص  1400،زمستان  52،پیاپی  4،شماره  13فصلنامه روابط خارجی، سال جمهوری اسالمی ایران،  

 باتاکیدبر نظریه مسئولیت حمایت ،انتشارات میزان،تهران. المللبین( انسانی شدن حقوق 1394فرزانه، یوسف)
انتشارات   تهران،  علیرضا،  ابراهیم گل،  ی دولت ،مترجم:المللبین(مسئولیت  1388)  لل متحد،سازمان م  المللبینکمیسیون حقوق  

 شهردانش.
 الملل¬نیکشههتار هدفمند از منظر حقوق ب  اسههتیسهه   تیبر مشههروع  ی(، » تامل1396منفرد، مهوش، )   ن،الدیحسههام  ،یلسههان
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 .246- 276دوره نهم، شماره دوم،  راز،یدانشگاه ش یبشردوستانه«،  مطالعات حقوق
سههازمان ملل :نگاهی به زوایای مختلف، انجمن ایرانی مطالعات المللبین(طالبان در پیشههگاه حقوق 1400محمدزاده،سههاواالن)

  forum/-https://unstudies.ir/iaunsمتحد،
بشهردوسهتانه در برابر چالشههای مخاصهمات مسهلحانه عصهر حاضهر، تهران   المللبینحقوق   (1397،فریده)ممتاز،جمشهید، شهایگان

 ،چاپ دوم ،انتشارات شهر دانش.
ی، از کتاب: کرافورد،جیمز وهمکاران، مسهههئولیت المللبینخلفانه  ( مفهوم مسهههئولیت در غیاب فعل مت1396مونتجویی،مایکل)

، انتشههارات مجد،  ، مترجم: حدادی ، مهدی،کریمی، سههیامکالمللبینی ناشههی از اعمال منع نشههده در حقوق المللبین
 تهران.

های اجرایی نظریه مسههئولیت حمایت با نگاهی به وضههعیت لیبی و (، »چالش1396میرعباسههی، سههیدباقر، محمدی، عقیل، )
 .10-38، 57، سال نوزدهم، شماره پژوهش حقوق عمومیسوریه«، 

، سهال  سهیاسهت جهانی (، » دکترین مسهئولیت حمایت: ارتقاء حقوق بشهر یا تئوری جنگ عادالنه«،  1395نیکنام ابر بکو، بهناز،)
 .7-30،  3ام، شماره سی

 چاپ اول ، زمستان. گر،یتهران، نشر د رضا،ی، ترجمه پارسا، عل«یدموکراس هیدر توج»(1384) ام،یلینلسون، و
 اسناد

 .2021سپتامبر17،مورخ2596قطعنامه شورای امنیت ملل متحد،شماره 
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