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(اترخی درایفت -39 /21/6 :اترخی تصویب)39/9/16 :

« ...فلسفه به ما مکک میکند ات دیدینها را هبرت ببینمی ،هدف فلسفه این
نیست که اندیدینها را هویدا کند*»...

چکیده
اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف س یایس قرن بیس مت ،بیشرت در
حوزهی فلسفه ،جامعهش نایس ،روانش نایس و حیت س یاست حمل حبث و نظر
است؛ اب اینحال ،بریخ رویکردهای وی بهویژه آجنا که به حبث عنارص و
شالکههای دولت مدرن ،آنمه در فضایی ملهم از اندیشههای پستمدرنیسم و
مدرن غالب میپردازد میتواند در حقوق بنیامللل معارص ،مورد
پوزیتیویسم ِ
توجه و وااکوی جدی قرار گرید .در این مقاهل ،فارغ از ورود جدی به
رویکردهای فوکو در زمینهی مباحث حقوق بنیامللل معومی ،به دیدگاه وی در
خصوص شالکهی دولت مدرن میپردازمی و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم
دولت را اب مفهوم مس ئولیت حامیت که خود مفهومی حبثبرانگزی در حقوق
بنیامللل معارص است ،مورد برریس تطبیقی قرار خواهمی داد.
لکید واژهها :میشل فوکو ،مس ئولیت حامیت ،مفهوم دولت ،جامعه بنیامللیل.

 -2اس تادایر گروه حقوق بنیامللل دانشگاه عالمه طباطبایی)(arameshshahbazi@gmail.com

* M. Foucault, la Philosophieanalythique de la politique, in Defert and F. Evald,

(eds), with J. Lagrange, Dits et Ecrits, 1954-1988, 4 vol., 3, 1994, at 540 I, Cited
in Anne Orford, In Praise of Description, Leiden Journal of International Law,
vol. 25, no. 3, 2012, p. 617.
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مدخل ورو ِد اندیشههای فوکو به قلمرو حقوق بنیامللل
بند اول ـ ِ
میشل فوكو(2316-2399م) فیلسوف معروف فرانسوي ،از مجهل متفكران
برجس تهی پ ُستمدرن است .هرچند وي ،خود را در زمرهی
متفكرانپُستمدرن قلمداد منيكند؛ ويل آاثر و نوش تههایش بهطرزي مشهود،
ماهیيت پستمدرین دارند .فوكو در سال 2316م در «پواتیه» به دنیا آمد و
پس از طي حتصیالت اولیه ،به «اكول نرمال سوپریور» رفت ات فلسفه خبواندو
در سال 2399م لیسانس فلسفه گرفت .بعدها عالیقش به روانش نايس و
اترخی تغیری ایفت و دردههی 2391م دیپلمي در آسیبش نايس رواين و
درجهی لیسانيس در روانش نايس گرفت؛ اما این زمینه را مهزمان اب فلسفه
ادامه داد (نواخبش؛ کرمیی .)91-96 :2999 ،قالب اصیل اندیشههای فوکو و
شهرتش در مباحث مرتبط اب حقوق بنیامللل معد ًات بهواسطه نظریهپردازی از
مفهوم قدرت و رویکردهای تبارش ناسانه وی در مسائل مرتبط اب حقوق برش
است .سوال اینجاست که چرا اندیشههای فوکو برای حقوقداانن جذاب
است؟ مهچننی چرا حقوقداانن وی را جدی میگریند؟ اگر خبواهمی رویکرد وی
در حوزهی حقوق بنیامللل را مورد حتلیل قرار دهمی ،آای ابید رویکرد فوکو را به
حقوق بنیامللل بیاورمی ای حقوق بنیامللل را به اندیشهی وی اضافه کنمی؟ طرح
بریخ مباحث مورد توجه فوکو در قلمرو حقوق بنیامللل ،مبنی لزوم توجه
بیشرت به اندیشههای وی بهویژه در مورد مسائل مبتالبه در جامعهی بنیامللیل
است ) .(Aalberts&Golder, 2012: 603-608به اعتقاد فوكو ،اعامل
قدرت ،نه از منظر «حق» ،بلكه از منظر تكنیك و نه بهحلاظ قانوین بودن،
بلكه از حیث هنجارسازي و نه از درچیهی سوءاس تفاده از حق ،بلکه از
زاویهی جمازات وكنرتل ،مورد برریس قرار میگریند .بهزمع وي اندیشهی
س یايس مدرن از آجنايي براي اندیش یدن درابرهی شلكهاینوین قدرت
انرساست كه ،پرسشهاي فلسفي ـ س یايس را چون پرسشهايي حقويق ـ
قانوين طرمحيكند؛ مانند اینكه حدود قدرت كدام است؟چگونه يمتوان
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یايس
اس تفاده و سوءاس تفاده ازآنرا حمدود كرد؟ فوكو يمگوید اندیشهی س ِ
مدرن اب خسنگفنت از تعهدات «حمكران» ووظایف «اتباع» ،این واقعیت را از
نظر پهنان كرده كه گفتارهاي مربوط به حق و مرشوعیتنه رصف ًا راههايي براي
حمافظت از افراد در برابر قدرتاند ،بلكه اعامل منضبطكنندهاي بهحساب
میآیند كه سوژههاي انساين را در روابط نوین قدرت طرایح و تبینی میکنند.
فوكو معتقد است كه برخالف تصور ما ،قدرت ،در یک قالب خاص ،از ابال
بر افراد حتمیل منيشود؛ بلكه بهطور تدرجيي ،از اواخر قرن هجدمه میالدی در
قالبهایی متفاوت و از طریق ابزارهای خمتلف ،توسعه ایفته و معلیایت شده
است ).(Gordon, 1980: 158-9
از دیدگاه فوكو ،غایت هنايي قدرت ،تنظمی رفتار افراد و كنرتل آهنايمابشد و
حكومت در این معنا به تنظمی رفتار از طرق گوانگون میپردازد .براین اساس،
هنادهاي انضباط ِي قدرت مدرن ،اب انبوهی از مسائيل نظری سازمانديه،
مدیریت ،كنرتل و ِ
نظارت مجعیت انساین قابل مالحظهای ،روبرو هستند .در
مواهجه اب این مسائل ،تكنیكها و اتكتیكهايي در اروپاي قرن هجدمه مطرح
شدكه در بردارندهی عنرص حماس به و ش ناخت هدف و روش اکربردی اعامل
قدرت بود) .(Gordon, 1980: 159از نظر فوکو ،قدرت ،غریقابل کنرتل
نیست و هدف حتلیلهای فوکو ،ایفنت نقاط ِ
ضعف قدرت بهمنظور کنرتل و
غلبه بر آن است .بنابراین از آجنا که قدرت در دست یک فرد ممترکز نیست و
در لک جامعه پخش شده است؛ از شهروندان میخواهد ات اب مقاومت در
ظمل قدرت
برابر قدرت و نربد اب سلطه ،راه را برای آزادی افرا ِد حتت جور و ِ
ابز کنند (نواخبش؛ کرمیی .)93 :2999 ،به اینترتیب ،قدرت مشابه ش بکهای
است که چون سیس متهای جمزایی در جامعه پخش شده است و حرکیت
زجنریهوار ای دوراین دارد (نواخبش؛ کرمیی .)62 :2999 ،از مهنی حیث است
که بهنظر فوکو ،در حبث از قدرت ،معد ًات الزم است ات بر جنبهی معلیایت و
اجرایی آن تأکید شود؛ ات اینکه امتیاز و رحجاین برای بریخ نسبت به عدهای
دیگر تلقی شود .در ادامه تأمل در مفهوم قدرت ،فوکو در سلسهل دروس خود
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در سال 2393م در فرانسه ،به تبینی مفهوم و شالکهی دولت در معنای
مدرن پرداخت .از این حیث میتوان مدعی شد که تبینی و ترشحی مفهوم
دولت از نظر وی دیگر رصف ًا در صالحیت و ختصص حقوقداانن نیست؛ بلکه
مفهومی مرکب از نظرایت اندیشمندان حوزههای گوانگون است و رویکرد
ترکییب اخری ،اکم ًال مغایر اب برداشت اولیهی وی از مفهوم دولت در فاصهلی
سالهای 2399-2396م در «کولژ دو فرانس» بهنظر میرسد (Craven,
).2012: 627

بند دوم ـ تأمل در مفهوم دولت و مس ئولیت حامیت از منظر فوکو
 .2مفهوم و عنارص دولت از نظر فوکو
فوکو چزیی به امس تئوری حقوق ندارد؛ بلکه مع ًال اظهارات و نوش تههای فوکو
مبنی اندیده گرفنت حقوق در مفهومی است که یک نقش الزامی و اجباری در
چارچوب مدرنیته از آن برداشت میشود .فوکو بهجای پرداخنت به ماهیت و
مبنای حقوق ،به حتلیل اکرکرد و اکرویژه دولت میپردازد .البته یبتردید مترکز
اصیل فوکو بر روابط در قلمر ِو مرزهای یک دولت است ات بر روابط میان
دولتها .اب اینحال اندیشههای وی بهمهنی منحرص منیشود؛ چرا که برای مثال
در فاصهلی سالهای 2399-2399م مقاالیت پریامون حدود قلمرو رسزمیین،
مجعیت و امنیت به رش ته حتریر درآورده؛ که بهرصاحت به حبث حقوق
بنیامللل اشاره منوده و برای حتلیل مفهوم دولت نزی معد ًات از لزوم تأمل در یک
ماتریکس سه ضلعی از قدرت حصبت کرده است (Aalberts&Golder,
) .2012: 605از نظر فوکو حقوق در مقابل قدرت ،حقیقیت مطلق ای حیت
عدالیت حمض قرار منیگرید ،بلکه در اصل؛ حقوق ،خود قدریت است که
ِ
میتواند یک رژمی حقیقی را از خاللِ
مطالبات حقویق عرضه منوده و هویدا
کند .بنابراین از خاللِ اندیشههای فوکو بهدنبال این نیستمی که تعریف مشخص
و چارچوب معیین از حقوق ای حقوق بنیامللل ارائه منایمی؛ بلکه در اندیشههای
فوکو میتوان در پیی ایفنت یک ش یوه خاص تأمل از مفهوم و گسرته دولت بود

مفهوم دولت فوکویئ و مس ئولیت33 ...

) .(Schneck, 1987: 17-22فوکو معتقد است در هر برههی اترخیی یک
ِ
ذهنیت غالب و مسلط وجود دارد که عمل ،ارزش و اخالق در چارچوب این
ذهنیت ،مفهوم پیدا میکند .این در حایل است که عمل ،ارزش و اخالق
هیچیک هویت مس تقیل ندارند و تهنا در قالب ذهنیت مسلط در هر عرص
هویت پیدا میکنند .اب این وصف بهنظر میرسد این ذهنیت قالب و مسلط،
خود زمینهساز نظم موجود در هر مقطع زماین است2.اب این وصف ،الزم است
نگاهی کواته به مقطع زماین که فوکو در آن میزیست داش ته ابش می؛ در واقع این
مقطع زماین ،در نوسان میان چند رویکرد غالب بود:
 .2رویکرد رئالیس یت -پوزیتیوسییت مدرن ،که در آن حقوق بنیامللل مع ًال
ابزاری در دست دولت برای تأمنی منافع خاص دولت است ،بهحنویکه
اهداف دولت میتواند حنوه و چگونگی اس تفاده از حقوق را توجیه مناید
) (Coyle, 2007و (شهبازی«2999 ،الف»).
 .1رویکرد مبتین بر هنادگرایی ،که مترکز اصیل آن بر نقش و جایگاه هنادهای
بنیامللیل در شلكگریی و حتول هنجارهای بنیامللیل است
).(Koremenos, 2014

 .9رویکرد هجانوطین که هو ِ
یت نظ ِم حقویق را در اخالقیات و تکرمی و
تقدس ارزشهای بنیامللیل میداند.
فوکو بهشدت از گرفتار شدن در دام هر یک از رویکردهای فوق گریزان
است؛ اب اینحال رویکرد فوکو عنارص و شالکههایی از هر یک از رویکردهای
مذکور را در خود دارد .سیس مت حقویق فوکو مهزمان که به حقوق بهعنوان
ابزاری در دست دولت مینگرد؛ اما به این اذعان دارد که این قدرت ،در
دست دولت ،قدریت یبحد و مرز و جلام گس یخته نیست (Neal, 2009:
کنرتیل خایص از حقوق در راس تای
) .539-541بلکه دولت در چارچوب ِ
اهداف موردنظر؛ هبره میبرد و بهعباریت فوکو اب تلفیق رویکرد اول و سوم و اب
2ـ بهمهنی دلیل برای مثال ذهنیت موجود در زمـان جنـ رسد ضـامن نظـم حقـویق نسـ یب و نمیبنـدی در میـان ابرقـدرتهای
رشق و غرب بود.
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پیوند میان رضورت رعایت ارزشهای اخالیق ،قدرت دولت را حمدود و
ضابطهمند منوده و چارچویب برای اعامل حقوق همیا میکند .از سوی دیگر
فوکو ،عنارصی از رویکرد میانه را نزی به عاریت میگرید و اب ارج هنادن به
جایگاه هنادهای بنیامللیل بهویژه هنادهای تصممیگرینده در سطح میل و
بنیامللیل ،نقش ش ناسایی دولت را بهعهده این هنادها میگذارد؛ البته این نقش
منحرص به سازمانهای بنیامللیل دولیت نیست و فوکو نقش قابل توهجیی برای
سازمانهای بنیامللیل غریدولیت در ش ناسایی دولت در نظر میگرید (شهبازی،
«2999ب») .بهمهنی دلیل است که فوکو بهجای دولت از رژمیی خسن بهمیان
میآورد که هویت و اعتبار اصیل خویش را نه از قدرت حمض ،که از برقراری
روابطش اب سازمانهای بنیامللیل بهدست میآورد و از خاللِ احرتام به
ارزشهای بنیامللیل نزی ،تثبیت میشود.
 .1مفهوم مس ئولیت حامیت
درپیی در اجرای اصول مداخالت برشدوس تانه ،کویف
پس از اناکمیهای پیی 
عنان ،در خسرناین سال 2333م در مجمع معومی و بهدنبال آن در گز ِ
ارش
میپذیرم
هزارهی خود در سال  1111میالدی به مجمع ،اظهار داشت ...« :من 
اصول حامکیت و عدم مداخهل ،حامییت حیایت ،در اختیار کشورهای کوچک و
ضعیف قرار میدهند؛ اب اینحال پرسشی که مطرح میشود این است که اگر
مداخهل برشدوس تانه در واقع هتامج غریقابل قبویل به حامکیت تلقی شود ،در آن
صورت چگونه ابید در مقابل وقایع رواندا و رصب نریتسا ،یعین نقض فاحش
متامی قواعد اخالیق برشیت مشرتک ما صدمه میزند ،واکنش
حقوقبرش که به ِ
نشان داد؟ در واقع دخالت برشدوس تانه یک موضوع حساس و خاص است و
پاخس به این پرسش جواب سهل و آساین ندارد .ویل قطع ًا هیچ اصل حقویق،
حیت حامکیت ،منیتواند سپر جناایت علیه برشیت ابشد .در مواردی که چننی
جنااییت اتفاق میافتد و اقدامات صلحجواینه برای پااین دادن به آن به امتام
رس یده ابشد ،شورای امنیت ،وظیفه اخالیق دارد که از طرف جامعه هجاین
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وارد معل شود(Massingham, 2009: 804- 812). ».این اظهارات
اکر مکیس یوین بنیامللیل ،اب انم
زمینهای را فرامه کرد ات مقدمات رشوعِ به ِ
«مکیس یون بنیامللیل مداخهل و حامکیت دولت» (The International
Commission on Intervention and State Sovereignty
))(ICISSبرای تأمل پریامون حنوهی مداخالت برشدوس تانه در مضن قبول و

احرتام به حامکیت دولتها فرامه شود

(The Responsibility to

Protect, 2001: VII).

این مکیس یون یک سال بعد از تأسیس ،در سپتامرب سال 1112م ،هس تهی
اصیل نظرات خویش راجع به مداخالت برشدوس تانه را اب خلق اصطالح
«مس ئولیتحامیت» و جایگزیین آن بهجای «مداخالت برشدوس تانه» ،طی یک
گزاریش نسبت ًا مفصل منترش منود (The Responsibility to Protect,
) .2001: 9مکیس یون برای عدول از اصطالح مداخالت برشدوس تانه سه
دلیل معده ذکر میکند که قابل تأملاند -2 :واژه «حق» اصو ًال انظر است بر
امتیازات دولت مداخهلگر ،در حایلکه مراد از مداخالت برشدوس تانه حامیت
از انسانهایی است که حقوق اسایس آهنا بهطور گسرتده در حال نقض
است )-1 ،(The Responsibility to Protect, 2001: 17-23
مس ئولیتحامیت tاو ًال و ابذلات متوجه مهه دولتهای مزیابن است و اساس ًا
هیچ مداخهلای در پیی آن صورت منیگرید ،اثلث ًا مس ئولیتحامیت منحرص به
مداخهل نیست؛ بلکه قبل از آن مرحهل ،مش متل بر مس ئولیت پیشگریی (The
) Responsibility to Protect, 2001: 35-45و پس از آن ،دربرگریندهی
مس ئولیت ابزسازی)(The Responsibility to Protect, 2001: 55-86
نزی هست .اب این وصف ،بهنظر میرسد ،مس ئولیت حامیت نه صورت تاکمل
ایفتهای از مداخهل برشدوس تانه ،که فراتر از آن ،تأسییس جدید در حقوق
بنیامللل معارص تلقی میشود.
متعاقب ًا دبریلک سازمان ملل متحد ،در سال 1119م ،شانزده حقوقدان و
س یاس متدار را اب تفکرات خمتلف ،بهعنوان هیأیت عایلرتبه منصوب کرد ات آهنا
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راجع به هتدیدات و چالشهای موجود علیه صلح ،پیش هنادهای معیل و رصحیی
را برای اجنام اقدامات مؤثر مجعی طرح منایند .ایفتههای این هیأت ،طی
گزاریش اب عنوان «هجاین امنتر :مس ئولیت مشرتک ما» در سال 1119م
منترش شد (A More Secure World: Our Shared
ِ
مبحث «حامکیت و مس ئولیت»
) Responsibility, 2004و در قالب
مس ئولیتحامیت را بهعنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دس تهمجعی منشور
و در قالب «فصل هفمت منشور ملل متحد :هتدیدات داخیل و مس ئولیتحامیت»
جتیل عیین مس ئولیتحامیت در حصنهی بنیامللیل را مورد حتلیل و برریس قرار
داد .رساجنام متعاقب س ند هنایی نشست رسان کشورهای هجان ،در شصمتنی
سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در سال 1119م ،مس ئولیت حامیت
مورد توجه جدی قرار میگرید (A More Secure World: Our Shared
) Responsibility, 2004: 138-140که نتیجهی آن ش ناسایی مؤلفههای
چهارگانهی مس ئولیت حامیت است که بر اساس آن :او ًال دولتهای حارض،
مس ئولیت حامیت از شهروندانشان در برابر ژنوس ید ) ،(Genocideجرامی
جنگی ،پاکسازیقومی و جنایت علیه برشیت را عهدهدار میشوند (A More
)Secure World: Our Shared Responsibility, 2004: 55-57؛ اثنی ًا
دولتهای حارض ،تعهد به مساعدت الزم به دولت مورد نظر برای فرامه
آوردن رشایط اعامل تعهداتش در برابر شهروندانش را میپذیرند (A More
)Secure World: Our Shared Responsibility, 2004: 16-22؛ اثلث ًا
تعهد میکنند ات در وضعییت که دولت مزیابن ،بهصوریت آشاکر و رصحی ،قادر
ای مایل به اجرای تعهدات اولیهاش نسبت به شهروندانش نباشد ،اب اس تفاده از
لکیهی ش یوههای مساملتآمزی برای حامیت از مردم ،وارد معل شوند (A
More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004: 38) ،45رابع ًا موافقت میکنند ات در فریض که لکیه ش یوهها و طرق مساملتآمزی

مذکور بهنتیجه نرس ید ،این مس ئولیت به شورای امنیت ملل حمول شود ات
شورا اب توسل بهش یوههای الزم ،از مجهل مداخهل نظامی ،به اوضاع و احوال
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موردنظر سامان خبشد

(A More Secure World: Our Shared

) .Responsibility, 2004: 43-50در ادامهی سلسهل نشستهای مجمع
معومی ملل متحد و متعاقب ارائه گزارش مکیس یون اکاندایی مداخهل و حامکیت
دولت ،جمدد ًا مجمع معومی ملل متحد ،در سال 1113م ،در شصتوسومنی
نشست ساالنه خویش ،توافقات حاصهل در سال 1119م ،را مورد مالحظه
جمدد قرار داد و برای خنس تنیابر طی فراخواین از دولتها خواست نظرات
خود را در این خصوص بیان منایند که ابزرترین شاخصهی دیدگاههای مطرح،
کنسانسوس دولتها در پذیرش مفهوم مس ئولیت حامیت بود.
ماحصل مذاکرات مذکور نزی به صدور قطعنامهای در ابب امهیت مفهوم
مس ئولیت حامیت و لزوم توجه مس متر به آن ،از سوی مجمع معومی ملل متحد
بود .اب اینحال ،مس ئهل مطرح در خصوص مس ئولیت حامیت ،مهچنان شاکف
نسبتا معیق میان نظریه و معلکرد دولتهاست .در حایلکه بهزمع بریخ ،این
مفهوم تهنا ژس یت س یایس از سوی بعیض قدرتهای بزرگ هجت مداخهل در
امر داخیل دیگر دولتهاست (بهخصوص دولتهای ضعیفی که بههر حنو
درگری آشوب ای درگرییهای داخیل هستند) ،از سوی دیگر دس تهای مضن
تالش برای تضعیف این مفهوم ،فقدان ضامنت اجرای الزم و مناس یب برای
اعامل این مفهوم را مانع از توفیق معیل آن در حصنهی بنیامللیل میدانند.
در حقیقت ،ابعاد مس ئولیت در چند قالب لکی قابل طبقهبندی است؛ اما در
هر حال ،عدم حتقق هر مرحهل میتواند زمینهای برای توسل به مرحهل بعدی
ابشد .مس ئولیت به پیشگریی ،در درجه خنست بر عهده کشور حامک است.
حامکیت مؤثر ،حفاظت از حقوق برش ،توسعه اقتصادی و اجامتعی و توزیع
عادالنه منابع و اماکانت ،مهگی از عوامل تضمنی کنندهی صلح و پیشگریی
کننده از بروز خمامصه و حبران است .اب اینحال ،عدم پیشگریی میتواند نتاجی
و پیامدهای بنیامللیل زایدی بهمهراه داش ته ابشد .ذلا برای موفقیت معلیات
پیشگریانه ،حامیتهای قوی از سوی جامعه بنیامللیل نظری اعطای مکک برای
توسعه کشورها ،مورد نیاز است .برای پیشگریی مؤثر از وخامت اوضاع،
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نزی ،سه رشط الزم است -2 :ش ناخت حساسیت اوضاع و ریسکهای مهراه
آن که به اصطالح «هشدار قبیل» انمیده میشود؛  -1ش ناخت خطمشیهای
موجود؛ و -9اراده س یایس برای اعامل اقدامات مؤثر (A More Secure
World: Our Shared Responsibility, 2004: 11).اب این وصف پس
از احراز پیشرشطهای الزم ،پیشگریی در چند مرحهل حمقق میشود :اعامل
اقدامات س یایس بنیادین از طریق اجياد مؤسسات دموکراتیک ،تقس می قدرت
قانوین ،توزیع متناوب قدرت ،تأمنی آزادی مطبوعات ،ارتقای جامعه مدین،
تشویق کشورها به پیوسنت به سازمانها و رژمیهای بنیامللیل و اعامل اقدامات
اقتصادی بنیادین مش متل بر اعطا مککهای توسعه و مهاکری ،جلوگریی از
توزیع انبرابر منابع و اماکانت ،ارتقا رشد اقتصادی ،رشایط هبرت جتاری و
دسرتیس بیشرت به ابزارهای خاریج ،اصالحات رضوری ساختاری و
اقتصادی ،مککهای تکنیکی و حتقق اقدامات حقویق بنیادین در منطقه از مجهل
تقویت حکومت قانون ،حامیت از متامت و اس تقالل قضایی ،ارتقا
مس ئولیتپذیری ،حامیت از اقشار آسیبپذیر بهویژه اقلیتها ،حامیت از
مؤسسات حامیحقوقبرش و در هنایت اقدامات نظامی و امنییت بنیادین از
مجهل در قالب آموزش نریوهای مسلح ،پاخسگو بودن رسویسهای امنییت،
کنرتل تسلیحات نظامی ،خلع سالح و عدم تکثری ،کنرتل سالحهای کوچک،
ممنوعیت منیهای زمیین و کفایت نریوی مسلح و پلییس (A More Secure
World: Our Shared Responsibility, 2004: 19-28).

البته هنگامیکه اقدامات پیشگریانه مؤثر نباشدو اوضاع رو به وخامت گذارد ای
جفایع انساین رخ دهد ،دیگر زمان آن نیست که هجان تهنا نظارهگر ابشد .هامنند
پیشگریی ،در واکنش نزی ابزارهای س یایس ،اقتصادی ،حقویق و امنییت وجود
دارد که ابید در مرحهل اول به آهنا متوسل شده و در صورت نتیجهخبش نبودن
آهنا در وههلی بعد به ابزارهای نظامی متوسل شد؛ که میتواند در قالبهای
خایص طبقهبندی شود .از مجهل میتوان به حترمیهای اقتصادی اشاره کرد که
مش متل بر حترمیهای مایل ،مهاکری دول و ابنکها در لغو ای حتدید اعتبار
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کشور خاطی ،حترمی هدمفند علیه رهربان س یایس ،ممنوعیت سفر ،حترمی
امتیازات و داراییهای خاریج یک دولت است ای در قالب امتیاز دسرتیس
به مککهای توسعه ،توافقات سودمند جتاری ،رسمایهگذاری ای عضویت در
یک سازمان اقتصادی منطقهای ای در چارچوب تعقیب کیفری در دادگاههای
خودی ای دادگاههای ویژه و ای دادگاه کیفری بنیامللیل ،اکربرد صالحیت هجاین
مرتبهبندی میشوند و حیت در مراحل هنایی میتوانند مش متل بر اجياد مناطق
امن و ممنوعهی پرواز ،حترمیهای تسلیحایت ،پارازیت بر فراکنسهای رادیویی،
هتدید ای اس تفاده از نریوی نظامی شوند (A More Secure World: Our
Shared Responsibility, 2004: 29-37).اما در معل ،حبث برانگزیترین
مرحهلی مس ئولیت حامیت ،توسل به نریوی نظامی است .در خصوص توسل
به نریوی نظامی ،دو مؤلفهی قانومنندی ) (Legalityو
مرشوعیت) (Legitimacyاین قبیل اقدامات از امهیت ویژهای برخوردارند.
قانومنندیِ توسل به نریویِ نظامی در چارچوب مس ئولیت حامیت از اختیارات
شورای امنیت ملل متحد و در چارچوب فصل هفمت منشور و ای اقدام
سازمانهای منطقهای بهموجب فصل هش مت منشور اب جموز شورای امنیت
میگنجد و مرشوعیت این اقدامات نزی در قالب چند فاکتور تعینیکننده
مشخص میشود که عبارتاند از ،مقام صاحل ،ادهل موجهِ ،
نیت موجه ،اقدام
بهعنوان آخرین راهچاره ،توسل به روشهای متناسب و طرایح چشمانداز
معقول از تبعات این قبیل اقدامات (A More Secure World: Our
حتقق مس ئولیت
) .Shared Responsibility, 2004: 32در مرحهلی هنایی ِ
حامیت ،تالش برای حتقق توسعه و صلحی پایدار در منطقه مورد نظر است.
این مرحهل که در گزارش مکیس یون بهعنوان مس ئولیت به ابزسازی ش ناخته
میشود نزی خود ،در قالب چهار دس ته اقدامات حمقق میشود :دستیایب به
امنیت ،عدالت و سازش ،توسعه و رفاه اقتصادی -اجامتعی و حامکیت مناسب
(A more secure world: Our shared responsibility, 2004: 3946).
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بند سوم -انطباق مفهوم دولت در رویکرد فوکو اب مفهوم مس ئولیت حامیت در
حقوق بنیامللل
بهرمغ توجه مجمع معومی مللمتحد به اکرکرد مس ئولیت حامیت در جامعه بنیامللیل
و حدود و قلمرو آن ،در حال حارض این مفهوم بیش از الزام حقویق ،متضمن
ابر س یایس ای جنبه اس تعارهای آن است .اس تعارهای که گاهی میتواند ابزاری
در دست قدرت برای رس یدن به مطامع و منافعی بیش از آچنه در اصل برای
مس ئولیت حامیت پیشبیین شده است ،ابشد .بهعالوه ،فوکو در خصوص
دولت معتقد است در بدو امر ،دولت بهعنوان یک مفهوم ذهین و ابداعی
شلك نگرفته؛ بلکه مفهوم و منشأ دولت ،انیش از توسعهی رفتارهای حکومیت
بوده که به شلكگریی مفهوم حامکیت ای دولت اجنامیده است .از سوی دیگر،
مفهوم مس ئولیت حامیت نزی تأسییس یبسابقه و ابداعی در حقوق بنیامللل
حمسوب منیشود .در واقع مفهوم مداخهل برشدوس تانه در امور داخیل دولتهای
دیگر در وضعییت که دولت مزیابن بههر دلیل ،قادر ای مایل به مکک به
شهروندانش نباشد ،سابقهای بر این مفهوم تلقی میشود؛ هرچند هامنطور که
گفته شد ،عنارص و شالکهی مفهوم اخری ،بهحنوی توسعه ایفته که ات حد زایدی
از مفهوم الکس یک مداخهل برشدوس تانه فراتر رفته است (Orford, 2012:
) .617به اینترتیب در انطباق رویکرد فوکو نسبت به مفهوم دولت اب رویکر ِد
کنوین جامعهی بنیامللیل بهمفهوم مس ئولیت حامیت ،شاید بتوان هر دو را
حمصول سابقه و رویهی قابل توهجیی دانست که در یک مورد به تبینی مفهوم
دولت و در دیگری به ضابطهمند شدن مفهوم مس ئولیت حامیت منجر شده
است .از سوی دیگر ،مس ئولیت حامیت ،تالیش هنادینه از سوی سازمانهای
بنیامللیل است و مفهومی است که بهمنظور ادغام اشاکل جدیدی از
صالحیت و اقتداری که بهویژه پس از اس تعامرزدایی اب توسعهی اقدامات
اجرایی و دیپلامتیک در این حوزه اجياد شده ،شلك گرفته است.
بهرصف وجود این تصور که جامعهی بنیامللیل اب تعهدی مبین بر مس ئولیت
حامیت از مرد ِم در معرض خطر روبرو شده ،بهراحیت منیتوان بهظهور این
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مفهوم معتقد بود؛ چراکه زمان آن است که انسان خود حقوق اولیهاش را
تضمنی کند .پس اب این وصف میتوان مدعی شد که مفهوم مس ئولیت حامیت
از نظر فوکو ،میتواند فرآیندی حامییت تلقی شود که در آن مفهو ِم قدرت ،جمدد ًا
و از نو ساماندهی و سازماندهی میشود .عالوهبر این ،از جنبهای دیگر،
مس ئولیت حامیت بهدنبال تبعیت از سوی دولتها است؛ ات از این طریق
بتواند به مرشوعیت و مقبولییت دست پیدا کند .البته این رویکرد ،دقیق ًا مغایر
اب رویکرد فلسفه حتلییل ویتگنش تاین است که بر اساس آن ،معد ًات مترکز بر
سطح ) (Surfaceای ظاهر است؛ ات بر معق ) .(Depthبنابراین ،هر چند
فلسفه آنگلوساکسون مهواره در صدد این بوده ات اثبات کند که زمان نه قاطع
است نه تعینیکننده و نه روشنکنندهی اهبامات و تهنا ابزیگری حمض است
) .(Orford, 2012: 617-618در این خصوص میتوان مدعی شد که کسب
مرشوعیت و جایگاهی شایس ته و مورد قبول برای مس ئولیت حامیت ،منوط
و مرشوط به اقبال و توجه سازمانهای بنیامللیل ذیصالح و رویهی دولتها
در حصنهی بنیامللیل است .البته ابید توجه داشت که هر چند در مفهوم،
عنارص و شالکههای مس ئولیت حامیت ،اتفاقنظری در جامعه بنیامللیل موجود
نیست؛ اما لکیت این مفهوم رفتهرفته در حال تثبیت در رویهی دولتها در
حصنهی بنیامللیل است .البته ابید در نظر داشت که مفهومی مهچون
مس ئولیت حامیت که در اصل یک مششری دو لبه حمسوب میشود؛ نیازمند
احتیاط و حزماندیشی الزم است و راه درازی ات تثبیت این مفهوم بهعنوان
یک هنجار ای اصل در حقوق بنیامللل در پیش است.

نتیجهگریی
فوکو دولت را مفهومی برخاس ته از نظم حقویقِ موجود و قدرت را در چارچویب
خاص برای اجنام تعهدات مهنی دولت جتویز میکند .چننی دولیت که در بدو امر
متعهد به اجرای تعهداتش در مقابل شهروندانش بود؛ از طریق سازمانها ای
جامعه مدین بهرمسیت ش ناخته میشد و تهنا در قلمرو اصول و تعهداتش ،جماز
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به اس تفاده از زور و قدرت بود؛ قدریت که نه تهنا در دست حامک ای فرمانروا که
در منت جامعه و در دسرتس معوم مردم بود؛ ات از طریق آن و اب گردیش میان
دولت و جامعه ،قدرت بهحنوی در منت جامعه نزی توزیع شود .از سوی دیگر،
مس ئولیت حامیت نزی مفهومی است که در منتِ جامعهی بنیامللیل و اب توجه به
اقتضائات خاص این جامعه شلك گرفته و از مداخهل برشدوس تانه ،بهنوعی
مس ئولیت و تعهد تبدیل شده است .اب اینحال ،چننی تعهدی نزی در نفس
خویش نیازمند مرشوعیت و مقبولیت در میان دولتها و مهچننی سازمانهای
بنیامللیل ذیصالح در جامعهی بنیامللیل است .چننی مس ئولییت نزی در بدو
امر بر عهدهی دولت مرکزی و در مراحل بعدی بر عهدهی جامعهی بنیامللیل
است .این مفهوم بیش از هر چزی بر لزوم صلح و امنیت و توزیع عادالنه
اماکانت در حبرانهای بنیامللیل ممترکز است .در هنایت اینکه مس ئولیت
حامیت ،متضمن رویکردی دو بعدی است؛ هامنطور که گفتمی ،فوکو معتقد به
دو نظریه در زمینهی شلكگریی مفهوم دولت بود .خنست ،شلكگریی دولت
بر اساس ضوابط اخالیق که عیلالاصول در قالب ِ
رعایت حقوق شهروندان
هنفته است و دیگری ،رعایت حقوق مردم مبتین بر لزوم ختصیص و تعینی
مناسب منابع و اماکانت و اقتضائات در سطح میل .از این حیث ،از
حصیح و
ِ
ِ
دست دو ِ
(قدرت در ِ
لت
یکسو ،حقوق بهعنوان نوعی حمدودکنندهی قدرت
جابر) و از سوی دیگر پتانس ییل برای دولت ،برای اجنام تعهداتش نسبت به
شهروندانش حمسوب میشود .در حقیقت ،مضن یک مقایسه تطبیقی میتوان
مدعی شد که مفهوم مس ئولیت حامیت نزی درصدد است ات در وههلی خنست،
اعامل شنیع و اندرست را یکابر برای مهیشه از بنی بربد و در هامن حال،
ظرفییت را برای دولت همیا میکند که خودش بتواند امنیت و آرامش را در
قلمرو رسزمییناش برای مردم حتت کنرتلش همیا مناید (Oxford, 2012:
).623-625
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