
بترسیم از دخالت بشردوستانه

محمدرضا نیکفر

 حمله ی روسیه به اوکراین بهانه ای است برای نقد »دخالت بشردوستانه« و دادن زنهار در این  

.باب: ممکن است ما هم زمانی قربانی »دخالت بشردوستانه« شویم

 خوشایند نیست که در وضعیتی که انبوهی انسان ها دچار مصیب جنگ شده اند، اول به فکر خودمان باشیم و

اما از سوی دیگر، از این تصور گریزی نیست؛ و باز. بترسیم از اینکه بر سر ما هم چنین چیزی پیش آید  

در این یادداشت مختصر حمله ی روسیه. گرداندن موضوع به خود اتفاقاً می تواند به حس همدردی راه ببرد  

ممکن است ما هم: و دادن زنهار در این باب« دخالت بشردوستانه»به اوکراین بهانه ای است برای نقد   

شویم« دخالت بشردوستانه»زمانی قربانی  .

یک بهانه ی آن مقابله با نسل کشی به دست دشمنان مردم روس: روسیه به اوکراین حمله برده است  

۲۰۲۲ فوریه ۲۴پوتین در نطق آغازگر جنِگ آشکار در بامداد . در شرق اوکراین است  

او گفت، حمله به. قشون ِکشی را برای مقابله با نسل کشی و به خاطر محافظت انسان ها الزم دانست  

، ماده۷فصل )صورت گرفته و این کار با منشور سازمان ملل « جمهوری خلق دونباس»تقاضای   

به نظر می رسد که هدف اصلی دستگاه دولتی روسیه به. سازگار است(  – حق دفاع از خود۵۱  

 اوکراین رژیم چنج در کی یف باشد

پیش. بوده اند« دخالت بشردوستانه»غلو نیست اگر بگوییم همه ی جنگ های دوره ی اخیر از نوع   

نطق مشهور«. دفاع از خود»از آن همه ی جنگ ها برپاشده اند برای پیشبرد وظیفه ای مقدس و   

  به یاد آوریم که گفت لهستانی ها به ما حمله کردند و ما هم جواب۱۹۳۹هیتلر را در اول سپتامبر 

این گونه بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد. شلیک شان را دادیم .

بوسنی و هرزگوین،:  شروع شد۱۹۹۰از دهه ی « دخالت های بشردوستانه»دور تازه ای از   

این تصور.  هستند۱۹۹۰کوزوو، سومالی، کنگو و هائیتی موردهایی مثال زدنی از اواخر دهه ی   

 در افکار عمومی، به ویژه در کشورهای غربی رواج داده می شد که بنابر درس گیری از فجایع



 گذشته و با نظر به پیوستگی جهانی و تعلق همگانی به یک پیکر، اولویت یافتن مالحظات اخالقی

«دخالت بشردوستانه» و ارجحیت حرمت بشر بر حرمت مرز و استقالل دولتی، دیگر دوره ی  

.فرارسیده است، دوره ی دخالت نظامی برای آنکه در اصل به جنگ خاتمه داده شود

 این تصور با گمان درس گیری از گذشته همراه بود. چنین نبود که در درس گیری جدیت وجود

 نداشته باشد. فیلسوفان سیاسی، حقوق دانان و سیاسمتداران پرتجربه در بحث ها شرکت می کردند و

 سرانجام این گمان پدید آمد که اصول کار روشن است، و جای هیچ گونه نگرانی از بابت

.سوءاستفاده وجود ندارد

جزئیات بعداً روشن شد و از این نظر خوشبختانه آنچه. اما همان هنگام سوءاستفاده جریان داشت  

در عراق که در سال« دخالت بشردوستانه. »درس گیری از گذشته خوانده می شد متوقف نگشت  

آغاز شد، درس هایی به همراه داشت که آن ساده نگری پایان قرن بیستم را از( ۱۳۸۱) ۲۰۰۳  

.این دخالت نه انگیزه ی بشردوستانه داشت، نه کمکی کرد به صلح و ثبات در منطقه. میان برد  

افغانستان صحنه ی دیگری از. آشوبی برانگیخت که هنوز گرد و غبار آن فرو ننشسته است  

دخالت های»افغانستان و عراق در ضمن سویه ی اقتصاد سیاسی . شد« دخالت بشردوستانه»  

تجارتی بزرگ به این اسم در جریان است. را برمال کردند« بشردوستانه .

حتا اگر قصد اشغال،. درس گیری از گذشته خوش بینان دیروز را هم به بدبینی کشانده است  

 گسترش حوزه ی نفوذ، و استفاده ی اقتصادی در میان نباشد، نمونه های مختلف نشان می دهند که

 دخالت، خود در نزاعی که به خاطر فرو نشاندن آن دخالت صورت می گیرد، تغییری ساختاری

 ایجاد می کند که باعث می شود نه تنها درگیری ها پایان نیابند بلکه بستر مساعد دیگری برای

.گسترش پیدا کنند

تجسم. ما نیز ممکن است موضوع چنین دخالتی شویم .ما هم باید از دخالت بشردوستانه بترسیم  

مردم هم با. کنید بحرانی درگیرد و کشاکش در درون کشور تنها گرد محور جامعه−دولت نباشد  

در یک سناریوی فرضی ترکیه را می بینیم که دخالت می کند تا ترک های. یکدیگر در گیر شوند  

سعودی ها دخالت می کنند تا از عرب ها دفاع. ایران را در برابر کردها و فارس ها محافظت کند  

و از طرف دیگر ممکن است از غرب... از پاکستان هم ممکن است به یاری بلوچ ها بشتابند. کنند  

 و اسرائیل تالشی نهایی برای تغییر رژیم و انتقال یک هیئت حاکم تازه با هواپیمای اختصاصی

شرکت« دخالت بشردوستانه»روس ها هم ممکن است بخواهند در بازی مرگبار . صورت گیرد  

.کنند، برای حفظ رژیم موجود یا شاخه ای به جا مانده از آن

» در نهایت تابع آن است که امور دخیل در پویش مسائل. بی زمینه نیست« دخالت بشردوستانه  

ضعف توان عمومی در درهم شکستن قدرت رژیم در لحظه ی. عمده در جامعه چه باشند  



دخالت»تعیین کننده، ممکن است معادله ی قدرت را باز بگذارد و امکانی ایجاد کند برای   

و از سوی دیگر درگیری های درون مردم، آن. مطلوب« رژیم چنج»و انجام یک « بشردوستانه  

 هم باز در یک دوره ی تعیین کننده که در آن قدرت مرکزی سست شده است، ممکن است از این

باز کند« دخالت بشردوستانه»سو و آن سو راه برای  .

دخالت»نیاز به تخیلی قوی نداریم تا بتوانیم چنین وضعیت مساعد برای گونه های مختلف   

آیا ما پا در آن مسیر. را تجسم کنیم و نیز مسیری را که به آن وضعیت راه می برد« بشردوستانه  

نگذاشته ایم؟

 راه دیگر چیست؟ با نظر به دو عامل اصلی برشمرده در باال – توان جامعه برای حل مسئله ی

 قدرت و حد همبستگی در آن – می توان بر روی دو نکته ی اساسی در پاسخ به این پرسش انگشت

:گذاشت

•  خودآگاهی و توانمندی اجتماعی در نبرد برای آزادی و عدالت و برافکندن یوغ

 والیت یک رکن اصلی امید به آن است که مردم ما به صورتی خودبنیاد به

.خواسته های دموکراتیک خود دست یابند

•  رکن اصلی دیگر آن است که مردم دموکراسی را فقط در نفی نظام مستقر نبینند و

.اصول آن را در نوع مواجهه با یکدیگر هم رعایت کنند

 بدون تفاهم، هم بستگی و ارج شناسی متقابل، بدون مبارزه علیه تبعیض هایی که در فرهنگ و مرام

 عمومی هم ریشه دار هستند، جبهه ی مردم ضعیف خواهد بود، و شکاف هایی خواهد داشت که

در دوره های« دخالت بشردوستانه»مبارزه علیه نظام مستقر را ضعیف می کند و از این نظر به   

«دخالت های بشردوستانه»ممکن است آن شکاف ها دعوت کننده شوند برای . بحرانی میدان می دهد  

.به بهانه ی دفاع از این قوم در برابر آن قوم

چاره آن است که به دوستی و همبستگی بیشتر در میان مردم«! دخالت بشردوستانه»بترسیم از   

.در مبارزه برای عدالت و آزادی رو آوریم

––––––––––––

زمانه
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