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شدن حقوق بشردر پرتوی بکارگیری مفاهیم ایثار و انسانی 

 صلح واقعی

م٭عببسقليمعوگم بن

م**رس  مرضب يمآدر بني

مچكزره

حبي اازمانها  و دولتها شمار اطزايش آن، گوناگون ابعاد و ي شدننجها

 برا  خطرها گستر ح دام ارانجام و جهان شدن كوچک ارتبايات، المللي،گسترش

 ايح رااتا با هم .اات تازه جامعه ايح ويژگيها  از آن، زيست محيط و انسان زندگي

 و بشردواتانه المللحبي حقوق ارنوشت، در اشتراك و گراييمه او  به گرايش

 حقوق به ااختار  ديد از الملل،حبي جامعه وارعيات بازتاب عنوان به نيز بشر حقوق

 رو وارع در و اات ااخته متعهد را هادولت پيواته شده، وارنظام و ترنزديک داخلي

 به تنها تا كند توجه هاملت مناطع و بشريت كل مناطع به بيشتر كه دارد اويي به

 مورد بسيار جهاني اطح در امروزه بشر حقوق مسئله كه ايح به توجه با. هادولت

 خود حاكميت با تعارض هبهان به هادولت برخي رااتا ايح در اات، گرطته ررار توجه

 دوام حاطظ و اجتماع حقوق مداطع عنوان به حکومت و گرطته ناديده را بشر حقوق

 نيز بشر حقوق و ببيندمي الزم را بشر حقوق شدن محدود موارد بسيار  در دولت،

 ياطتح برا  تالش .بخشديم اولويت را بشر نوع انسان، ذاتي حيثيت حفظ راه در

 منشأ ملي، ايااي ها مؤلف از حفاظت و بشر حقوق اجرا  ميان تعادل نقطه

 به دارد اعي پژوهش ايح. اات بوده هادولت درون در ايااي ها تنش از بسيار 

 حاكميت با بشر حقوق از الملليحبي حاكميت آيا كه: گويد پااخ ااااي اوال ايح
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انساني شدن »ها  پيش رو  چالشمچهمو در وارع خير؟ يا دارد تعارض هادولت

آيا بازگشت  وجود خواهد داشت؟در پرتو  مفهوم حاكميت دولت « حقوق بيح الملل

ها را تواند ديوار بلند حاكميت دولتبه تعاليم ططر  انسان همچون صلح و ايثار مي

مدر بنوردد؟

 تعاليم ااالمي و ،حاكميت دولت، انساني شدن حقوق بيح الملل يلمبتميلزرو:

م  صلح وايثار ،ارتضائات ططر  بشر 
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 تنوبنيمشرنم ق قمبزنمتلملليقريه:م

 به دولتها واداشتح و انسان نوع حقوق از حمايت منظور به بشردواتانه حقوق

سانى مرتبت و شأن رعايت اعه و تدويح ان ات ياطته تو ضعيت در 1ا  كه كنونى و

  تواعه و ااختارى تحوالت اات، دميده المللبيح حقوق در اىتازه روح بشريت

 رويکرد تغيير ايح با .خوردمى چشم به رواعد مجموعه ايح از بخشهايى در تدريجى

 امنيت و بشننريت و انسننانيت بحث گرطتح ررار مبنا يعنى المللى،جامعه بيح در

سانى، ضوع ان سانيت مو ات خورده گره هادولت مناطع با ان  ملى مناطع به هادولت .ا

 بشردواتانه موازيح و ازتعهدات رهايى و طرار براى اازوكارى عنوان به حياتى شان

 جويند.مي توال

 در هادولت عمل آزادى كردن محدود بشردواتانه، حقوق گيرىاااس شکل

سانى جهت صمات كردن ان ات مخا اتانه حقوق ا شردو  به را هادولت آنکه براى ب

 واننيله عنوان به اننالح كاربرد محدوديت بر آغاز از نمايد، ملتزم انسننانى جنگ

ات نموده تکيه جنگى صوص رابليت در ارخ صليب المللىبيح كميته .ا  اعمال خ

اتانه حقوق شردو شته بيان المللى،بيح ب ات دا سيون اعمال كه ا  با ژنو هاىكنوان

يک  وضنننعيت از صنننرطنظر. يابدنمي ارتبايي يک درگيرى هاىيرف حاكميت

 در ارزميح كه شد خواهد اعمال مواردى تمامي به نسبت ژنو كنوانسيون ارزميح،

 دارد تالش حقوق بشردواتانه باشد درآمده اشغال به مسلحانه درگيرى يک جريان

 در جنگ، كاهش اثرات هدف با. نمايد اعمال جنگيدن  نحوه بر را هايىمحدوديت

ايدن تالش براى اتانه حقوق هدف، ايح به ر شردو شورها الزامات ميان بايد ب  ك

صالح نيز و مؤثر نظامى عمليات انجام براى سانى م ضا كه ان ايدن در دارد ارت  به ر

 ٢.نمايد ايجاد توازن شود، اجتناب غيرضرورى رنج تحميل از نظامى اهداف

                                                                                                     
،يخبصاامبتم ق قمبزنمتلمللمبشااممدمسااابنهم اميرحسنننيح، رنجبريان، و جمشنننيد ممتاز، 1

 6٠ص  ،13٨4 ميزان،، ومدتخلييولحبنه

ICTY, Prosecutor v. Dario Kordic, Case No. IT-95-14/2-T, 

Judgment.٢٠٠1para 452 
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 كه ااننت ايح ااننااننى مشننکل دولتهااننت، ىاننلطه تحت كه جهانى در

شهاى بيح انطباق و اازگارى اتانه ارز شردو اانى به هادولت حاكميت و ب سر آ  مي

 جهان در اما ااننت، ملى مناطع و حاكميت نگرانى، تنها ها،دولت نظام در .نيسننت

اتانه، بينى شردو ستقل ارزش و جايگاه اطراد اينکه بر ب  دولتها با آنها ارتباط از م

شر اينکه از دطاع با .شودمى تأكيد دارند، اطه به ب شر نوع ىوا  و حقوق داراى ب

 ادعاهاى از اىمجموعه با دولتها ىواننيله به شننده ايجاد ادعاهاى ااننت، ارزش

ايله به شده ايجاد هنجارى شريت ىو ضادند؛ و ررابت در ب  نه اخير مورد كه چرا ت

 خود ملى مناطع از دطاع و تعقيب براى نامحدود حقوق از هادولت كه ادعاهايى تنها

شند،مى چالش به را دارند ستى تعقيبها ايح بلکه ك  رطاه و اعادت به احترام با باي

 را دولتها ملى مناطع و حاكميت بشردواتانه، هنجارهاى رو، ايح از .باشد بشر اطراد

 نمايد.به زور و ردرت را نيز محدود مي توال حق و محدود

 موارد بعضي در هادولت .اات محور دولت الملل بيح حقوق منشأ حاكميت،

مي را حاكميتشننان به نسننبت هامحدويت برخي المللي، بيح نظم نفع به و معيح

شترك، مناطع نفع به خود حاكميت تحديد با و پذيرند  را الملليبيح حقوري نظم م

 حاكميت اراد  شننندن محدود از عمدتاً مزبور نظم بنابرايح، .كنندمي ريز پايه

 اعمال كنوني، الملليبيح جامعه در كه اانننت ايح آيد وارعيتپديد مي ها دولت

ست مطلق امر  حاكميت ايله به حاكميت، بلکه ني بيح رواعد حقوق و موازيح و

 مبنا  بر گاه و هادولت خود تراضنني با گاه كه شننود محدوديتيمي محدود الملل

 3.شودمي پديدار الملليبيح زيست ضروريات و هاوارعيت

اتانه حقوق موازيح ميان تنش شردو ضاد معني به خود حاكميت، و ب  مطلق ت

                                                                                                     
شت توجيهى اظهار كورديچ پرونده   در اابق يوگسالوى براى بيح المللى كيفرى ديوان ٢ براى  دا

اتانه   حقوق نقض جدى شردو شد بيح المللى ب سه طى دطاعى عمليات رو ايح از .نمى با  عذر نف

اتثاج براى موجه سؤوليت از نمودن معاف و ا ست بيح المللى كيفرى م اتدالل بنابرايح ني  ديوان ا

انى، كرواتهاى اينکه بر مبنى متهمان وكيل سلمان نيروهاى تهاجم مقابل در بو شروع  دطاع به م م

 .كرد رد شناخت، گناهکار نمى توان آن ها را پس شده اند، متوال
 امور وزارت :تهران ، ياحر يلل سبويبن در  بيمزت يفه م رح   ..اعيد ينگجه، ميرزايي 3

 ٧،ص .1373خارجه
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شدنمي آنهابيح   تا خود، رلمرو در ااكح اطراد رطاه به خدمت ادعاى با هادولت. با

آورد و در حقيقت حفاظت از مناطع ملي را كه در حدودى مشننروعيت به داننت مي

دانند آيد را بهتريح را برا  حفاظت از اطراد ميپرتو  حفظ حاكميت به دانننت مي

اتان شردو ات ب ست درجه در برعکس، در ستند اطراد نگران نخ  كه معتقدند و ه

سانى، رطتار چارچوب در بايد هادولت  اطراد، بودن شهروند گرطتح نظر در بدون ان

 باشند. داشته با آنها تبعيض بدون و يکسان رطتار

 .اات ملى رلبشان مناطع اااااً كه اات بازيگرانى محصول بيح الملل حقوق

ات،دولت حاكميت از نمادى ملى، مناطع تعقيب شه دولتها ها  كه دارند تأكيد همي

صول بر آنها ملى مناطع اتانه ا شردو  ديگر زمان هر بيش از دولتها .ترجيح دارد ب

سبت اتقالل به ن شان ا  حدارل يا المللبيح حقوق و مطابق شده آگاهتر حاكميت

 اند.تر شدهحقورشان مصمم ادعاى در آن، از ناشى محدوديتهاى

حياتى  ملى مناطع اطتادن خطر به و امنيتى تهديدات با رويارويى در هادولت

ملى و  مناطع به تواننل در وارع آورند.مى روى هاعمليات و اردامات انواع به خود،

 اجراى حتى و رعايت به حدى تا و شننده موجب را يک خالج حقورى حاكميتي،

 مورگنتا جىكرده اات تا جايي كه به رول هانس لطمه وارد المللبيح حقوق رواعد

ستى رانونى تعهدات مى نمايد، دطاع و مفهوم حاكميت دولتها ملى مناطع كه از  باي

 4آوردند. طرود تعظيم كمر مناطع ملى مقابل در

 موازيح براى را هايىمحدوديت همواره امنيتى داليل آنکه به هر رو  به رغم

اتانه حقوق شردو شت، خواهد دنبال به ب  بر تواننمى را هنجارها و موازيح ايح دا

 حاكميتي، مناطع به تواننل در . نمود محدود غيرمنطقى امنيتى داليل اانناس

 هاىآزادى ملى، مناطع و امنيت نام به هادولت كه دارد وجود خطر ايح همواره

 حقي بقا، براى آنها حق و هادولت از حفاظت تضننميح .نمايند رربانى را ااننااننى

ات ذاتى و جوهرى  موازيح اجراى و جنگ حقوق رعايت به منوط آن اجراى اما، ا

                                                                                                     
4 Morgenthau, H.J. In Defense of National Interest, New York, Alfred A. 

Knopf. 1951. 
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اتانه المللبيح حقوق آمره شردو  اردام بهانه به تواندنمى دولتى هيچ. بود خواهد ب

 زير را بشريت اصول و هاانسان كرامت خود بقاى حاكميتي و مناطع از حفاظت براى

 ژنو هاىكنوانسيون به الحارى دوم پروتکل 3 بند نخست مادهاز ايح رو  . بگذارد پا

 تأثير منظور به نبايد پروتکل ايح مواد از يک هيچ نکته اشننعار دارد كه كهبر ايح 

شتح سؤوليت يا يک دولت حاكميت بر گذا شي هر به حکومت، يک م  چند هر رو

ضى تماميت وحدت ملي يا از دطاع يا رانون مجدد اعاده   يا حفظ براى رانونى،  ار

 .گيرد ررار ااتناد مورد دولت آن

 انجام در بايستى هادولت كه مشروعى هدف تنها بشردواتانه، حقوق منظر از

 و دشننمح نظامى نيروى تورف و تضننعيف كنند، تالش جنگ يى در آن اجراى و

نده كردن خارج لت از رزم نگ و حا مه توان ج يه  ااننننت كارزار ىادا )اعالم

سلحانه، هاىدرگيرى بر ناظر حقوق. (1٨6٨انپترزبورگ  هااالح كاربرد عدم بر م

 گردد،مى ضرورى غير و شديد لطمه موجب كه جنگى هاىشيوه يا منفجره مواد و

 بودند رائل خود براى نامحدود صورت به هادولت ايح، پيش از كه حقى .دارد تأكيد

 رالب در اكنون ولى نداشنت، آن محدوديت به چشنم داشنتى نيز حقورى رواعد و

اتانه، حقوق شردو ات ياطته متعادل و متوازن بندىِصورت ب  توازن همان يعنى .ا

 5بشردواتانه. ضرورتهاى و نظامى مالحظات

له تا در وه مديم  چالش از ايح رو  برآن آ كه حقوق بيحاول  المللي هايي را 

شئونات حاكميتي دولت اتانه متوجه  شردو شماريم و آنگاه به ب ات را بر ها نموده ا

الملل سنناني شنندن حقوق بيحتاثيرات مفهوم حاكميت و ارتضننائات جهان امروز بر ان

 بپردازيم:

شئ نبتم بيمزايم-1 شموميا جهم ضبئبتمرطمومب چبلشمهب يميهمتقا

مهبمنم دهمتستدملت

 تصلمرفكزکمنظبيزبنمتومغزممنظبيزبن (1-1

                                                                                                     
صمبتمپل، مالرب، آنتونى؛ راجرز، 5 ولحبنهق تعرميبربمدوم ق قميخب  ملى ىكميته:برگردان ،ي

 34،ص13٨٢اميركبير، بشردواتانه، حقوق
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 نيز تمييز يا تبعيض اصل گاه كه غيرنظامى و نظامى اهداف بيح تفکيک اصل

صول شود،مى خوانده سان ا اتانه ان صمان رطتار بر حاكم رواعد به را دو  پيوند متخا

 ايح اانناس بر ل نموده ااننت.يها را تعدو در وارع اطسننارگسننيختگي دولت دهدمي

صل، ضانه غير و احتمالى كوركورانه، حمالت ا سارات ورود نيز و تبعي  به تبعى خ

 هدف را نظاميان غير نبايد هرگز متخاصننميح. باشنندمى ممنوع نظامى غير اطراد

 بيح تميز به رادر كه كنند ااتفاده هايياالح از نبايد نتيجه، در و دهند ررار حمله

 6نيست. نظامي و نظامي غير اهداف

اتانه، حقوق رواعد رعايت براى آورالزام عملى داليل از يکى شردو  ضرورت ب

 لذا .ااننت مسننکونى منايق و جنگى ىمنطقه در نظامى، غير جمعيت از حمايت

 حقوق رطتارى رواعد اعمال از مانع نظاميان غير و نظاميان بيح نادراننت تفکيک

. اندشده درگير مخاصمه در نوعى به كه اات كسانى ىكليه بر مسلحانه مخاصمات

شيوه به شوندمى متوال آن به يرطيح كه تسليحاتى اات الزم امر ايح تحقق براى

 .باشند غيرنظاميان و رزمندگان ميان تفکيک متضمح كه ررارگيرد ااتفاده مورد اى

يکي ديگر از اصننولي بنياديح حقوق بشننردواننتانه اصننل از هميح رواننت كه 

پروتکل  4٨تفکيک بيح اهداف نظامي و غيرنظامي اانننت. ايح اصنننل كه در ماده 

سيون ايالحاري به كنوان ات. ديوان پس از برر شده ا ها  ها  چهارگانه ژنو ذكر 

االح ٨٧تا  ٧4الزم در بندها  ضيه بکارگير   سر دارد ( بيان مي1996ته )ها  ه

ديوان در خصننوص  ٧داند.ترديد اصننل تفکيک را از رواعد عرطي مسننلم ميديوان بي

                                                                                                     
 را v2راكت طروند هجده و پانصد حدود ،  1945مارس و  1944اپتامبر بيح طاصله ى در آلمان 6

 آنها آثار كه شد ابب آنها هدطگيرى در كيلومترى هفده طزاينده ى خطاى .ريخت طرو ار لندن بر

شده محدود نظام اهداف به  يک و بيست به رريب و تخريب مسکونى منزل هزار دويست حدود و ن

ها هدطگيرى خطاى كه جاى بر نظامى غير رربانى هزار  tomahawk) متر پنجاه از كمتر آن

missiles) ازبيح  را تفکيک اصننل نقض احتمال باشنند نيزتوماهاوك مي موشننکهاى حتى .گذارد

 (http:www.cdiss.org/v campagib html).بردنمي
٧ Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the 

International Court of Justice, Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear 

Weapons (1996), at p. 94, para 74-87. 
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دارد: ديوان پس از بررانني رواعد حاكم بر پراننش مطروحه در را  چنيح بيان مي

اپس به  صل روانيح و عرطها  جنگي و  شاخه از رواعد كه در ا تحول تاريخي ايح 

ها  غيرنظامي شود و اصل حمايت از جمعيتشناخته ميعنوان حقوق بشردواتانه 

داند و حتي طراتر از آن برخي ]اصننل تفکيک[ را رابل اعمال بر پراننش مطروحه مي

اند يا آن را اصلي مطلق خواندهالمللي دانستهرضات ديوان آن را يک راعده آمره بيح

 اند.

لذا اگر جنگي اننبب بروز تلفات و جراحات در ميان جمعيت غيرنظامي بويژه 

از ميان زنان و كودكان گرديده باشد. و يا مواضع غيرنظامي و مسکوني را هدف ررار 

جامعه ملل، در حمايت از كودكان كه  19٢4اعالميه شننانزدهم اننپتامبر دهد وطق 

ه حقوق كودك مصننوب بيسننتم تحت عنوان اعالميه ژنو تصننويب شننده و نيز اعالمي

، و همچنيح اعالميه مجمع عمومي انننازمان ملل متحد در چهاردهم 1959نوامبر 

، مربوط به حمايت از زنان و كودكان در موارع بحراني و مخاصننمات 19٧4داننامبر 

در خصوص  19٧٧ها  ژنو پروتکل نخست الحاري به كنوانسيون ٧٧مسلّحانه و مادّه 

سبت كودك ااحترام ويژه ن ضاد ا شکل از حمله غيرمحترمانه؛ در ت . تان در برابر هر 

اامبر  ٢444ها  نامههمچنيح در رطع اامبر شا ٢59٧، 196٨نوزدهم د نزدهم د

درخصوص حمايت از حقوق بشر و اصول  19٧٠نهم داامبر  ٢6٧5و  ٢6٧4، 1969

يح بنياديح راجع به حمايت از اطراد غيرنظامي در زمان مخاصنننمات مسنننلحانه نيز ا

ا شاره ررار گرطته ا اناد رايع و الزام ت.رويکرد مورد ا آور زمينه در حالي كه ايح ا

 .هرگونه تعرض به غير نظاميان را در مخاصمات ميان كشورها ممنوع كرده اات

 تصلمضممرتمممرنبسا (1-2

عرطي  حقوق در ريشه كه اات تنااب اصل بشردواتانه، حقوق اصول ديگر از

 در آن انتظار مورد جنبي تلفات كه حمله ا  انجام اصنننل، ايح موجب به .دارد

سه با شد، حد بيش از نظامي ارزش هدف مقاي ات ممنوع با اب، ىراعده. ا  كه تنا

 رابطه در اات، اهداف غيرنظامي و اطراد به حمله يا و نامحدود انهدام منع بر مبتني

ضمح  رطعي آنها توال به ممنوعيت عدم كه يابدمي موضوعيت هايياالح با بوده،
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 در و نظامي ااننت، هدطي شننده انتخاب حمله برا  كه هدطي ااننت الزم اينکه

 غير تلفات جنبي اگر ترتيب، ايح به .باشنند بشننردواننتانه حقوق مفهوم چارچوب

 هدطي باشد،چنيح نامتنااب خاص حمله نظامي هدف با مشروع، يک هدف نظاميِ

 گيرد. ررار حمله مورد نميتواند

رعايت اصننل ضننرورت و تنااننب، ديوان بيح المللي در خصننوص ضننرورت 

شان از  اتناد ررار داده كه ن اتفاده و ا ستر  به كرات در آرا  خويش مورد ا دادگ

صل در نظر ديوان دارد. سئوليت بيحهمچ جايگان ايح ا نيح كه پيش نويس يرح م

ات و  51ها، در ماده المللي دولت سئله پرداخته ا هيچ خود، به يور دريق به ايح م

تواند گذارد كه در صنننورت اتخاذ اردامات متقابل نامتناانننب، ميجا  شنننبهه نمي

مسننئوليت دولتي كه به آنها مبادرت ورزيده حاصننل شننود. يبق ايح ماده اردامات 

شدت طعل متخلفانه و حقوق  شند و با توجه به  اب با متقابل بايد با زيان وارده متنا

 و ماورماتيس رضيه در دادگسترى المللىحبي دائمى ديوان ٨مورد بحث انجام شوند.

سترىبيح ديوان ضيه در المللى دادگ صول ايح كورطو ىتنگه ر صول را ا  ىاوليه ا

 حقوق بنياديح كلى اصننول ى نيکاراگوئه،در رضننيه و 9بشننريت الملل وبيح حقوق

 اات. كرده نامگذارى بشردواتانه

  مشنننورتي ار 41پاراگراف   نيکاراگوئه و نيز در ار 1٨٧ديوان در پاراگراف 

ا ، اگر در حمله مسننلحانه "كند كه ( اعالم مي1996ا  )هسننته ها كاربرد اننالح

دولتي بخواهد از دطاع مشروع ااتفاده كند بايد دو اصل تنااب و ضرورت را رعايت 

الواكي  1٠ "نمايد. اتان ا ضيه مجار اب در ر سله تنا مورد نظر  199٧همچنيح م

                                                                                                     
٨ International Law Commission Report, A/56/10 August 2001, article 

51: “Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, 

taking into account the gravity of the internationally wrongful act and the 

rights in question.” 
9 (ICJ Rep, 1949: 10 and PCIJ Rep1924: 16 

1٠ Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States), I.C.J Reports, 1986,  The prohibition of the 

use of force, and the right of self-defence (paras. 187 to 201) 
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صراحت  شت كه ديوان بود و ب اب  "اعال دا تاثيرات اردام متقابل با زيان وارده متنا

شود. شد و به حقوق مورد بحث هم توجه  ات 11با ات نظامي اردام كه كامال روشح ا

، از هيچ  هاوغير نظامي با توجيه اعمال حاكميت از اننو  دولت به نقاط مسننکوني

 . نخواهد بود برخورداروجاهتي 

 ضممرى غزم م بزه ده رنج م درد ت جبد ينع تصل (1-3

صول از يکي سلم ا صل المللىبيح عرف م غير  درد و رنج تحميل ممنوعيت ا

ات رزمندگان بر الزم صل، ايح يبق. ا اتفاده هايياالح از نميتوان ا  كه كرد ا

 انتخاب در دولتها آزاد  رو، ايح از .شوندمي حد بيش از درد و رنج يا موجب صدمه

شيوه واايل شاره ضمح ديوان .نيست نامحدود جنگي ها و  صول به ا بيح حقوق ا

شتق از الملل صول يا شده تثبيت عرطها  م سانيت ا  عمومي، وجدان ندا  يا و ان

اتانه حقوق كه نمايدمي تأكيد شرط مارتنس، در مندرج شردو  مراحل همان در ب

 خاير به يا و آنها آثار خاير به يا را، هااننالح انواع شننکل گير ، بعضنني ىاوليه

ضرور  درد و رنج تحميل ات ااخته ممنوع رزمندگان بر غير   1868 عالميه .ا

 كار از درد و رنج بيهوده يور به را كه اننالحهايي از ااننتفاده انننپترزبورگ نيز،

 نمايد.يم اازد محکوم ناپذير اجتناب آنان را مرگ يا و نمايد تشديد را اطتادگان

 

ملتلملمبزنم ق قمشرنمتنوبنيمبممآنمربثزممممبشمومرطموميفبهزم -2

م(متبهبممدرمتصلمضممرتمنظبيي2-1

اتانه حقوق شردو شونت دولتى برابر در طرد از ب آنکه  الح .كندمى حمايت خ

 در كه دهند،مي ررار هادولت اختيار در هاى نامحدودگزينه نويح، هاىطناورى

ولي با . گيرند ررار ااننتفاده مورد توانندمىن بشننردواننتانه حقوق اصننول چارچوب

 بر بشردواتانه حقوق موازيح اااس شوند.ااتفاده از اصل ضرورت نظامي توجيه مي

 كه ااننت ااننتوار جنگى طنون و ابزارها كارگيرى به گزينش و حق بودن نامحدود

يي آنجا ازحال آنکه  شودمى تلقى حقورى عام الشمول و آمره ىراعده عنوان به خود

                                                                                                     
11 Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungray/Slovakia), I.C.J. Reports 

1997, p. 7. 
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داتاويز  برا  اعمال مواع  تواندمى اات مبهمبسيار زياد   حدى تا اصل ايح كه

 بشردواتانه حقوق داتاوردهاى ىهمهها  حاكميتي دولت ررار بگيرد و صالحيت

 و بشننردواننتانه حقوق رواعد ميان اننازش رانندمى نظر به اندازد، مخايره به را

سيار نظامى ضرورت شکل ب شد م اناد بنابرايح. با اتانه المللِبيح حقوق ا شردو  ب

اتناد براى اتثنايى ىجنبه نظامى ضرورت عامل به ا  ضرورت از و شده رائل ا

ضرورت عنوان تحت محدودترى تعريف نظامى  در 1٢نمايد.مي ارائه (نظامى مبرم )

 ضننرورت از توانمى را حياتى ملى مناطع و بقا و حيات حق بشننردواننتانه، حقوق

 نظامى ىطايده.آورد دات به نمايد، مراعات بايد زور به توال آنچه برابر در نظامى

سترده رنج و درد ايراد از احتراز يا دولت بقاى با بايد  خود جمعيت بر شديد و گ

 .نباشد داترس در نظامى هدف ايح انهدام براى ديگرى روش هيچ و باشد مربوط

 مسننؤوليت مورد در المللبيح حقوق كميسننيون نويسپيش 25 ىماده يبق

 منفعت از حفاظت براى دولت وانننيله تنها اگر عمل يک 13ها،دولت المللىبيح

مى  توجيه ضرورت اااس اصل بر باشد، الوروع رريب و شديد خطر برابر در حياتى

صل شود در وارع هميح اتانه حقوق از عدول ضرورت، ا شردو اط دولت را ب  هاتو

 كند؛مى منع را نيسنننتند غيررانونى كه ارداماتى ترتيب ايح به. كندتوجيه مي

شروط شروع اهداف تحقق براى اردامات آن اينکه بر م شند ضرورى م  عمل در .نبا

 مشروعيت را نامحدود نظامى اياات نظامى، ضرورت از گسترده تفسيرى با دولتها

 كامل كردن وادار براى را توان و نيرو از مقدار هر آن به تواننل با و بخشننندمى

شمح سليم به د مى كار به مال و به جان لطمه حيث از هاهزينهوارد كردن  يا و ت

 حقوق تعليق براى مسننتمسننکى عنوان به تواننمى را نظامى ضننرورت اما گيرند،

رطتار دولت ررار داد  مباالتىبى و اهمال توجيه براى همچنيح و مسلحانه مخاصمات

                                                                                                     
 كنوانسيونهاى اول كنوانسيون  18مادهى ،  23مادهى  1907الهه هارمچ كنوانسيون  54ىماده 1٢

گانهى ژنو هار کل و 1949 ژنو انننوم كنوانسنننيون 8 مادهى ، 1949 چ حارى پروت  به اول ال

 1977 ژنو چهارگانهى كنوانسيونهاى
13 International Law Commission, Draft Articles on Responsibilityم for 

Internationally Wrongful Acts, Adopted by the ILC at its Fifty– Third 

Session, 2001. 



 
 1395 پاييز و زمستان/ ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 

 

 

٧٨ 

 

االمي حقوق جنگ مبرر  برا  هر  شتگي ا چنان كه در طرهنگ ايثار و از خود گذ

 گونه عمل جنايتکارانه نيست.

م(تبهبممدرميفه ممدربعميشممعمپزشگزمتنه2-2

 تريح ااننتثنا بر راعدهج منع تهديد يااصننل دطاع مشننروع يا دطاع از خود،مهم

زور منننسلحانه پس از تننندويح منشور ملل متحد و تأايس اازمان ملل  بنننه توال

ررار گرطتح در معرض در صننورت  هادولت شننود.بر ايح اانناس،متحد محسننوب مي

عمل آورد  به امنيت اردامات الزم را كه شورا  حنننمله مسلحانه حق دارند تا زماني

 .با ااتفاده از رنوا  نظامي از خود دطاع كنند

تواند طرد  يا جمعي باشد ولي در هر حال بايد از حد ضرورت ايح دطنننناع مي

اب شود،با طوريت انجام گيرد و تنا شده برا  دطع حمله  روا  به خارج ن كار گرطته 

 .رعايت شود

تامبر  11ورايع  عد حقوق  ٢٠٠1انننپ همچنان كه بر بسنننيار  از ديگر روا

شته و تلقي الملل تأثيراتبيح صل نيز تأثير گذا ات،بر ايح ا حمالت  عميقي نهاده ا

ستي به عنوان حمالت صل را موجب شده مسلحانه،تفسير گسترده تروري ا  از ايح ا

ات اع از ا سير مو شتح جنبه ايح رو  ايح تف ساني محملي برا  ناديده انگا ها  ان

نرخي دولت الملل ررار گرطته اات.در ايح رااتاحقوق بيح نه ب نه دطاع مشروع ن ها ب

اتناد ميت سلحانه يا وجود حالت جنگي ا ه كنند بلکنها در زمان جنگ و درگير  م

نا از با تفسير مواع نسترش ميحمله مسلحانه،دامنه دط نشروع را گ برا   دهند.ع م

رواعد درگير  زمنان صنلح اينح كنشور منتکي بنر )اياالت متحده معتقد اات مثال

ات شروع ا صمانه،حتي وجود نيت(حق يبيعي دطاع م شاهده اردام خ  و عالوه بر م

و يا به عنوان مثالي ديگر  14كندفايت ميبرا  تواننل به دطاع مشننروع ك خصننمانه

ارائيل بم اتناد بنننننه دطننننناع 19٨1عراق در  باران راكتور اتميا شروع را با ا  م

                                                                                                     
 ژوئح 15طارس،گزارش وزير دطاع اياالت متحده به كنگره در مننننورد تننننرتيبات امنيتي در خليج 15

(و حقوق 19٨٠-19٨٨گاتو  و ناتالينو رونزيتي)ويرايشننگران(،جنگ ايران و عراق) آندره ،در«19٨٧

مطالعات انننيااننني و  و ديگران،تهران:دطتر ترجمه حميدرضنننا ملک محمد  نور جنگ دريايي،

 ٢٠5-٢٠6،صص 13٧4المللي،بيح
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 اتمي توجيه كرد چنننرا كنننه مدعي بود از راكتور مزبور برا  توليد بمب پيشگيرانه

 ها بر ضد اارائيل به كار خواهد رطت. ااتفاده خواهد شد و آن بمب

ديوان  تواننط ا هسننته ها موضننوع مشننروعيت كاربرد اننالححا آن كه 

ماهيت )به نظر ديوان منورد برراي ررار گرطت. 1996در رأ   المللي دادگستر بيح

ها مالحظات دينگر  اانت كنه گسترده مرتبط با آن و خطرات ا هسته ها االح

شروعدولت سته توانمي هايي كه اعتقاد دارند در چارچوب دطاع م اخ ه ا  با به پا

نتوال شد ب رأ   «د» بند در لذا 15 (دهند. را مورد توجه ررارايد آنرعايت تنااب م

يا ااننتفاده از  تهديد)ه ك دارندمي اعننننننالم به اتفاق آرارضننات ديوان  ياد شننده،

الملل مربوط به مخاصنننمات حقوق بيح مقتضنننيات ا  بايد باسنننتهها  هالحاننن

صول و مقررات حقوق بيح سلحانه،به ويژه ا سان م اتانهالملل ان و ريود مندرج در  دو

 (.نيز اازگار باشد ا هسته ها االح موجود پيرامون تعهدات معاهدات و ديگر

نه اپتامبر 11تا ربل از حمالت  نسلحانه ب  دطاع مشروع تنها براااس حمله م

 دطع دطننناع، هدف از متجاوز مشخص بنننود؛ شد؛دولترانوني شمرده مي يک دولت

اما در وضعيت ايجاد شده همه ايح  ياطت.ها تا پايان تجاوز ادامه ميتنننجاوز بود و تن

ايه مداخله نظامي در دره  موارد دچار ابهام ات.برا  مثال،رو سيرشده ا در  16انکي

توال به حق دطاع مشروع  تروريستي را بننننر اااس گرجستان و دطننننع حننننمالت

دود شمرده اات.همچنيح اروپا آن را مر توجيه كننننرده ااننننت؛ادعايي كه اتحاديه

اياالت متحده ايح حمالت را محکوم كرده و اعالم داشنننته اانننت كه هيچ عذر  را 

 .پذيردگرجستان نمي اطنکندن ثبات و تماميت ارضي منخايره برا  بنه

به معني گسترش دامنه حق دطاع منشروع اانت كه اثر ها  طوق همگي مثال

 خواهد داشت المللو روند انساني شدن حقوق بيح الملليمخربي بر نظم حقوري بيح

اتاويز  برا  دولتو  اايههمچنيح د   آن ها  ردرتمند ررار خواهد گرطت تا در 

ضا جامعهاردامات زورمدارانه ساني را نيز متاثر مي  خود را كه از ر اازد توجيه   ان

                                                                                                     
15 ICJ Reports.1996,para.105 
16 Rankissi Gorge 
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 كنند. 

ها، ئوليت دولتيرح مسننن 5٠چرا كه مطابق بند اول و نيز بند چهارم ماده 

شوند، نبايد به ترتيب تعهد به مي اردامات متقابل كه تحت عنوان دطاع مشروع اتخاذ

شور ال به زور يبق من شي از رواعد آمره حقوق  1٧عدم تهديد و تو و نيز تعهدات نا

ال  1٨الملل عامبيح شد، منع تو شتر گفته  صورتي كه پي را تحت تاثير ررار دهد در 

 به زور و تجاوز به اام دطاع مشروع نارض ايح اصل حقوري اات.

ني به طعلي در شرايط نظر م نمک و همداتي با تروريسم بيحن المللي راد ك

مال ها  مسنننئول برا  اعده و ييف دولتبرابر دانسنننته شننن «مسنننلحانه حمله»با

ها  در بسيار  از شبکه تروريست زيرا اات ريستي ننننيز بسيار گسترده شدهتنننرو

شورها پراك ستندك شورها م ولي نده ه توانند هننننندف حمله ررار يآيا تمامي ايح ك

 گيرند؟

مومرممبهمر ت رمرممر وم:(مپر ره2-3

صه، يور به شت توانمي را ترور خال  يا اِعمال و  )پيام با همراه( آطريني وح

 به جنگي، امور در غيردرگير گناهبي« اطراد عليه زور و خشننونت اِعمال به تهديد

 چارچوب از خارج غاطلگيرانه، و مخفيانه شده، )ارزيابي/حساب(ريز برنامه صورتي

 كرد. تعريفايااي  هدطي به داتيابي منظور به) مجرمانه(رانون

اي  سيار  از مطالعات در ايح حوزه ، به نوعي با برر علمي تعامل بيح حقوق ب

ات در هر صورت نا ايميناني بيح ساني ارتباط ياطته ا شردواتانه و امنيت ان الملل ب

هايي اننو  اطراد ناميده شننده ااننت ،هزينهمخايره از «غيرعقاليي» و آنچه ارزيابي

كند و مطلوبيت را بسيار طراتر از انتظار محاابهها  متعارف ايجاد ميطراتر از هزينه

« ترس و تنفر»درك ايح هزينه به همراه تاثير منفي  دهند.ها كاهش مييانپذير ز

كه امر  ذهني و دروني و مستقل از توليد اات احتمال دارد خساراتي را ايجاد كند 
                                                                                                     
1٧ International Law Commission Report, A/56/10 August 2001, article 50, 

“ para 1: Countermeasures shall not affect: a: The obligation to refrain from 

the threat or use of force as embodied in the Charter of the United Nations.” 
1٨ Ibid. Article 50, para 1, “Countermeasures shall not affect :d: Other 

obligations under peremptory norms of general international law.” 
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ها  مسنتقيم وارده باشند از ايح رو  تاثيرات انوئي كه كه بسنيار بيشنتر از هزينه

سم در دنيپديده ساني  تروري ات شدن حقوق بيح ا  امروز بر ان الملل وارد آورده ا

سم امروز ات. تروري سيار معتنابه ا شکل تحول ياطته ب   امروزيش در رامت يک در 

ها  ها  حقوق بشر  ظاهر شده اات و تالشتفاوت به ميثاقنهاد غيرمسئول و بي

الملل را يک اننره با چالش   انسنناني شنندن حقوق بيح  جهاني در عرصننهجامعه

 ه اات.مواجه كرد

تروريسنننم تکفير  امروز كه كه در رالب داعش به حد اعال  تجلي رانننيده 

شر دنبال مي ات مفاهيم خاص خود را از حقوق ب ااختها ها  ذهني كه كند ايح بر

ها  ظاهر  و منبعث از مذهب تکفير اانننت حقوق بشنننر را تنها برامده از پوانننته

ساني كه به خود اجازه ميشمرد از ايح روات تلقيات وهم انگيز از ديح برمي دهد ان

شکل علني گردن بزند و از آن مهم صرف هم آوا نبودن با تفکرات تکفير  به  را به 

  ااير انسانها تر ايح عمل را همرااتا با تعاليم ديني و در جهت تحقق حقوق اوليه

 تلقي نمايد.

 الملل در پيشراد تالشها  كميسيون حقوق بيحدر ايح خصوص به نظر مي

سارت صوص گنجاندن خ سئوليت دولت در خ ها  تنبيهي برا  زياننويس يرح م

مخبر ويژه ثمر مانده ااننت ها  مشنندد به رواعد آمره و آاننيب به نوع انسننان بي

 بر ايح باور بود: 1956در اال  كميسيون آرا  گارايا آمادور

ندف نسارت ضرورتاً برگرداندن وضع به حالت اابق و اع ه نبران خ طا  از ج

بايسننت . جبران خسننارت عالوه بر ترميم مينيسننت ماد  خسننارتها  غرامت برا 

بايسننت رضننايا، بعضنني از اردامات مي ا  ازدارا  كاركرد تنبيهي نيز باشنند. در پاره

 داشته واجند خنصيصة جنزايي در نظر گرطته شوند و مرتکب آن مسؤوليت بيشتر 

 19باشد

                                                                                                     

19 Y.I.L.C.1956.VOL2.para 220 
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سؤوليت دول  اابق م سيون حقوق بيحمواد يرح   ( را1996الملل )ت در كمي

، به المللي دولت ااتحقيقت تندويح حنقوق عرطي در زمنينه مسؤوليت بيح در كه

به  منااننبي مدخل «جلب رضننايت»آن يرح با عنوان  45، ماده عنوان مبنا بپذيريم

 يبق ايح بند: آيدشنمار مي

كه منعکس  خساراتي به نقض طاحش حنننقوق دولت متضرر، حکم صورت در)

خسارات مننعکس كننندۀ شندت ضرر كه  .داده خواهد شد(كنندۀ شدت ضرر باشد

 ااتثنايي ، دارا  ماهيتبود منننندرج( يرح پيشيح مسئوليت دولت 45مننناده )در 

ات ات و هنگامي به دولت ا ضرر و زيان وارعي ا سارات بيش از  . ميزان ايح نوع خ

، منننتقلبانه و با اوج ، ظنننالمانهند كه طعل زيانبار، عنننمد شوزيانديده پرداخت مي

ال ايننننح داننننته از خسارات به خسارات ترهيبي شده باشد... در كامح انجام نيت

و  ترميمي ها  جبران خسارات نننن خواهمعروطند.. اگر چه به يور كلي تمامي روش

تکاب عمل متخلفانه مفيد و بنيش منستقيماً برا  ممانعت از ار خواه تنبيهي ن كنم

به يور اخص دارا  « منعکس كننننننده شدت ضرر و زيان»باشند، ولي خسارات مي

شگيرانه چنيح وظيفة ستند ا پي اال  ه صويب نهايي در  صورت ت مي ٢٠٠1و در 

شده حقوق بيح ساني  ابي برا  ان ستند محمل منا الملل ررار گيرند چرا كه در توان

نمودند و الملل ميجزايي حقوق داخلي را وارد حقوق بيحوارع به نوعي كاركردها  

تر    تروريسننم برخورد جد توانسننتند با پديدهالمللي مياز ايح حيث محاكم بيح

  ٢٠بنمايند.

مرمهنگي: گمت يتم(منوبز2-4

مفهوم نسنننبيت طرهنگي همواره به عنوان دانننت آويز حاكمان و دولتمردان، 

الملل بوده اات. بشر  در صحنه حقوق و روابط بيحها  حقوق برا  عدول از ارزش

المللي )همچون اازمان ملل ها  بيحنسبيت طرهنگي با بار طلسفي حتي در اازمان

متحد(، اوال كه دارا  اهميت بسيار  اات، و ثانيا بايد در روشح ااز  آن كوشش 

                                                                                                     
٢٠ Ibid.comentary of Article46.para81 
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 واطر نمود. 

و جامعه ٢1دروارع نسننبيت طرهنگي، متشننکل از دو مفهوم مردم شنننااننانه

اانه ات، در وارع ايح مفهوم همانند پست مدرنيسم معتقد به بديهي طرض  ٢٢شنا ا

ست، چراكه طرهنگ شر( ني صول حقوق ب صول )همانند ا شکل از كردن برخي ا ها مت

ها و ها و ارزشننها و ارجحيتتركيبات گوناگون و متفاوت و بسننيار واننيعي از اولويت

صول اخالري مي ها به كار برد. ها و همه مکانرا در همه زمانتوان آن باشد كه نميا

علي هذا ايح مفهم به عنوان مخالف درجه يک جهان شنننمولي حقوق بشنننر مطرح 

 گرديده اات.

انديشنننمندان نسنننبيت طرهنگي، با عدم باور به حقوق مطلق انسننناني بر ايح 

شخاص در  ضاوت بايد به جامعه و اجتماعي كه ا شد و نموآاعتقادند كه برا  ر  ن ر

اند، توجه الزم را مبذول داشنننت چونکه به خاير تکثر طرهنگي و تنوع در پيدا كرده

انننجند نه به ها، حقيقت را در چارچوب زمان و مکان ميآن و برابر  همه طرهنگ

سبيت طرهنگي واحد شر  را به كلي صورت مطلق آن. نهايتا ن انجش حقوق ب ها  

 اندازد.ميتغيير داده و يرحي نويي را به زعم خود در 

گي شننناخته ميها  نسننبيت طرهنموكدا نسننبيت در اخالق كه به عنوان پايه

انسان محک »نشئت گرطته اات كه بيان داشته  ٢3شود اول بار از نطق پروتاگوراس

ات اويي در « همه چيز ها اتاره كور شد كه تا اواخر ررن هجدهم همچون  شروع 

با مطرح كردن روحيه  ٢4ن هردرآانننمان طلسنننفه بود، اما ورتي يوهان گوتفريد طو

ها  مطلق و جهاني گفت كه هر ملتي يک راه اختصننناصننني و مردمي و رد ارزش

 ا  را گرطت.انحصار  دارد، نظريه نسبيت طرهنگي جان تازه

صنعتي در ررن نوزدهم، مردم  شورها   اتعمارگر  در بيح ك شيوع تب ا با 

                                                                                                     
٢1 Anthropological  
٢٢ Sociological  

٢3 Protagoras  
٢4 Johan Gottfried Von Herder 
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ها  ها، طرهنگ  غربيجويانه شنااان كشورها  اخير الذكر با نظر به روحيه برتر 

شته مي شي و دون پايه انگا ستعمره وح شورها  عقب اطتاده و م شد. ولي بعد از ك

سبيت طرهنگي به عنوان مقوله اتعمار  مطرح گرديد. جنگ جهاني دوم ن ضد ا ا  

توان به كلود لو  از پيشنننقراوالن ايح نظريه آميخته با تاريخ و ناانننيوناليسنننم مي

شتراوس شمند جلوه ، كه ٢5ا ستح طرهنگدر جهت ارز ستعمره، دان ها  كشورها  م

خواهي اشننتراوس و پيروان و  تالش واطر  كرد اشنناره نمود. بديهي ااننت كه نيک

برا  رايدن به ااتقالل از ااتعمارگر  شايسته تقدير بسيار اات ولي اگر با شاخ 

ي و معنو  بدان، و برگ دادن مردم شنااان و جامعه شنااان با دادن جايگاه اخالر

ها ها  حقوق بشننر  با يکسننان شننمردن ارزش همه طرهنگبرا  عدول از ارزش

 نيازمند بحث طراوان اات.

ياطتند، به دولتها  جديد كه به صنننورت پي در پي از اانننتعمار رهايي مي

شنيده مي 6٠خصوص بعد از دهه  اازمان ملل نيز  صدا  مستقل آنها در  شد( كه 

ها  نسنننبيت گرايي مقبول و خوشنننايند آنها بود. چراكه به آنها ايح برخورد با پايه

 داد تا به ايح تفاوت، تفاخر نيز بورزند.اجازه مي

شدن طرهنگ رائل هستند كه مجموعه شريي  سبيت گراها به نوعي از  ا  از ن

شترك هايي را مطرح ميها و ايده آلآرمان كند كه انواع گروهها  طرهنگي در آن م

صد ا ات )و  ات كه ايدهلبته مما شر را نيز در بر گيرد( آلکح ا ها  مدنظر حقوق ب

شامل انتخابولي ايح ايده آل گردد. همانگونه كه به كرّات در باال ها  طرد  نميها 

شاره رطت، نمي شت، علي هذا در نيز بدان ا اادگي گذ سبيت طرهنگي به  توان از ن

ستبديح و حاكمان ظا سبيت گرايي طرهنگي را به جهان كنوني و وجود انواع م لم، ن

ها  چنگ زدن بدان برا  توجيه محدوديتعنوان بهانه دات خويش ررار داده تا با 

شکنجه و تعقيب گروهي و  اختگيرانه و رتل نقس،  وارد آورده بر آزاد ،مجازاتها  

رانند كه نگرش غيره داننت به كار گردند. در وارع برخي اورات اينگونه به نظر مي

سبيت گرا سبيت گراها  طرهنگي يي طرهنگي هديه و تحفهن ات كه از يرف ن ا  ا

                                                                                                     
٢5 Claude Levi Strauss   
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به بانيان ااننتبداد داده شننده تا آنها با توجيه اينکه طرهنگ پذيرنده كشننور متبوع 

 خويش به ايشان اجازه داده تا برخالف اصول مطلق حقوق بشر  اردام نمايند.

ها  حقوق رزشپذيرند كه برخي احتي اطراييون نسبيت گرا نيز دات كم مي

شر  مطلق ارانه، بردگي، محکوميت ب شت خود شکنجه، بازدا اند، همچو رهايي از 

ها  آن در توان از اصننولي كه نمونهها  انننگدالنه و ... وبه هيچ عنوان نميمجازات

شي  سبيت طرهنگي از آنها عدول كرد و آنها را به واد  طرامو باال رطت تحت عنوان ن

ها با هم برابرند؟ برخي طرهنگها مروج حقيقتا همه طرهنگاننپرد، از يرف ديگر آيا 

شونت را هم در وارعيت و هم در اذهان ارزش ات و ولي برخي ديگر انواع خ ها  در

ها  پرواضننحي را در صننحنه تاريخ از جهل، خشننونت، اند، و نمونهمتبادر انناخته

يقا و غرب آانننيا اند، مانند آنچه كه در آطراننننگدلي و... از خود به يادگار گزارده

شمردن همه طرهنگ سان  ات. در وارع ما با يک شته ا ها ظلم بزرگي را در حق گذ

 ايم.ها  بزرگ كردهطرهنگ و تمدن

نکته دوم آنکه آن چيز  كه نسنننبيت گرايان طرهنگي، از نسنننبيت طرهنگي 

متصننورند جا  انتقاد بسننيار  را دارد، چونکه طرهنگ ايسننتا نبوده و در گذر تاريخ 

ره تغيير ياطته اانننت از اينرو ايح گونه نگاه از ديد مقدس منبانه نسنننبت به هموا

طرهنگ )اليتغير بودن طرهنگ(خطا  ديد خود آنهااننت. ما براحتي شنناهد ايح امر 

ها  حقوق بشنننر  به تلطيف در اجرا  رواعد هسنننتيم كه با رشننند و ترويج ايده

اخشونت آميز طرهنگ شگرطي گزارده ا اان ها  بومي، تاثيرات  شنا ت. خود مردم 

شورها  مختلف و توجيه كردن آن  ستبدانه و زورگويانه حکام ك نيز بر پويا اعمال م

باشد، از يرف ديگر ها  زننده حقوق بشر  ميدر اايه نسبيت طرهنگي از حقيقت

هميح توجيه تواط ااتبدادگران ناشي از توجه و اوگير  حاكميح به مسائل طوق 

ند بر ارتدار خود در رالب مرزها  وانننتفالي نميرا گرديده اانننت كه ديگر  توان

پاطشننارند و از حاكميت مطلق خويش اننخح برانند، چرا كه بايد همواره نيم نگاهي 

 المللي نيز داشته باشند.نيز به ااير كنشگران بيح

ات و عقالني محور از هر نظريه شناخت در گردد تا تعهد ا  باعث ميدرك و 
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شر نيز صادق اات به اجرا  آن اطزايش يا طته و ايح مصداق در رالب نظريه حقوق ب

صبات جزمي و مرامي  ااخته تا طراتر از تع شتركي رهنمون  و جامعه را به مفاهيم م

باطتار الزم برا  گفتگو را طراهم اناخته اانت.اما در نهايت ايح يور به نظر ميراند 

سبيت شكه راه كار تفوق بر ن شه ها  طرهنگي همانا طرهنگ واحد ب ات كه ري ر  ا

  .در ططرت انسان دارد

(مصلحمممت ثبرمدرمرعبلزممتسالييمممربثزممآنمبممتنوبنيمشرنم ق قم2-5

مبزنمتلملل

نلح در ااالم مباحث نا ص ننگ ي مطرح شده  تاكنون زياد  در باب اصالت ج

 شايد اات و در اطکار عمومي بسيار  از غيرمسلمانان و حتي برخي از مسلمانان نيز

ا  در باب ديح ااالم به عنوان ديح جنگ و شمشير وجود داشته اننننديشه چننننيح

نح باشد.اااس نلقي شنايد از دو چيز برخااته اات؛يکي تفسيرها  انتي اهل  اي ت

االم انت از سترش تاريخي خالطت و جنگ كه ا اايه گ سترش يلبانه در  ها  گ

ات؛و ديگر  اعه ياطته ا شناي خلفا زايش و تو االم از زاويننننه  يآ و طهم غرب از ا

آن را تقويت كرده  نيز انت اني كننننه راديننننکاليسم معاصر اهلااالم كالايک

شده ات.در نتيجه،دو چيز مورد غفلت ررار گرطته و طراموش  ات ا سيرها  1؛ا (تف

صلح از صالت  شتي مبتني بر ا اني كه بردا االم  االم جديد از ا شنيده ٢؛دارند ا (نا

شيعي كه با تکيه بر نظريه غيبت،بهصماندن  االم  صولي بر وجهدا  ا  دطاعي يور ا

 .ااالمي در دوره غيبت ااتوار اات جامعه

 تهاجم مشروط به طتنه ناشي از را آينننناتي كه اصالت را به صلح داده و جنگ

ا  اات كه مفسريح معاصر اعم از دانند بنننسيارند و انننياق آننننها به گونهكفار مي

 6٠اانت.در آيه  داده رآن انوقا به ماهيت دطاعي آيات جهاد در ريعه و انني رشن

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اْاتَطَعْتُمْ مِحْ رُوَّۀ وَ مِحْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  "آمده اات انفال

ايح آيه البته آمادگي دطاعي را امر واجب تلقي نموده و منننهاجمان را  "اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ

كند.اپس،در آيه بعد  بالطاصله به اصالت و شما معرطي مي خدا ينننکباره دشنننمح

و هرگاه به صلح و االمت رو  آوردند شما نيز »صلح تنننأكيد شنننده و آمده اات؛
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 و دانا اات وااو شن كنه بدان پايبند باشيد و به خدا توكل كننيد

نات  نالمي،آن در رواي  به صلح بر اات،آشکارا آمده شيعه اخبار در كه گونهاا

صل مثابه ات كرده تأكيد اوليه ا سالمت كندمي تأكيد(ع)علي امام.ا  را[صلح]كه م

 جنگ از اودمندتر و ترننننزديک راتگار  نباشد،به ااالم در وهح موجب كه مادام

 طرمايد؛داتور العملي به مالک اشتر ميهمو در  ياطتم.

در  خدا و دشمنت را بدان طراخوانده اانت و رضنا  تو صلحي را كه خداوند"

]طوايد مهمي چون؛[حفظ روا  مسنننلح در صنننلح خود دور مکح.زيرا ،ازاانننت آن

اانننت.و لکح همواره از  نهفته اتتو،آانننايش طکر و طراغ بال تو،و امنيت انننرزميح

شمنت شننننمح گاهيمکح غفلت صلح از بعد د شود تا تو را مي نزديکت .زيننننرا د

و  ظح [از حسحنهايت محتاط باش و]در عيح پايبند  به صلحغاطلگير نمايد.پس بي

يات آرجوع به ديح اانننالم كه يبق  ٢6"بيهوده در ايح باره اجتناب كح خوشنننبيني

ص ات نويد بخش  شر  ا اتي و ايثار و از ررآن برآمده از ططرت پاك ب لح و نوع دو

شر غربي در تبييح چرايي و خود گذشتگي اات از ايح رو  به نظر ميراد  حقوق ب

شر طقر تئوريک ابب شده تا به مانده اات  هدف حق حيات عاجز و ناتوان حقوق ب

سانغربي به  اخ دهند كه ان اؤال نتوانند پا ها چرا بايد از حق حيات خود برا  ايح 

 .د و ايثار كنندديگران بگذرن

م  

                                                                                                     
 14٠، ص 5شماره  - ٨٧13بهار  اياات،"مفهوم جنگ در تعاليم شيعي"داوود، طيرحي ، ٢6
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منازجهمگزمو:

از ديد ااننالم حيات حق ذاتي به ايح معنا نيسننت كه بشننر با خود و از خود 

طرمايد ايح خداوند اات كه بشر را خلق كرده اات و آيات داشته باشد و ااالم مي

اتش هم از اتصال به ايح منبع به دات خلقت حيات را موهبت الهي مي داند و ردا

هدف حيات تکامل و  .ر كه در ررآن در آيات متعدد بيان شده ااتآيد همان يومي

دف همعرطت انسان و رايدن به جايگاه شايسته در منظومه خلقت اات و حيات بي

مند  از تمتعات زودگذر نيسننت و هميح اختالف باعث ايجاد غرض و تنها بهرهو بي

ات شده ا االمي و غربي  شر ا شر غربي  .احکام و آثار متفاوت ميان حقوق ب حق ب

تواند لزوم حمايت دولت از حق حيات را توجيه كند؛ لذا طرهنگ غرب از حداكثر مي

ات و حتي جواز مرگ داويلبانه را مي شي عاجز ا االم تقبيح خودك دهد ولي در ا

خود طرد مجاز به تعرض به عطيه الهي يعني حق حيات نيست؛ زيرا ررآن خودكشي 

غربي عاجز از توجيه ايثار اات، چه دليل وجود دارد را تحريم كرد اات. حقوق بشر 

كه مح حيات خود را طدا  ديگر  كنم، ولي در اانننالم ايثار موجب ييبه شننندن 

سان را خودخواه و بي شر غربي ان ات؛ حقوق ب سان ا آورد ولي رحم بار ميحيات ان

االم آن را نمي شر غربي تجاوز به  .پذيردا حق تعرض به حق حيات طرد در حقوق ب

سان ساو  ناديده گرطتح حقوق همه ان سئله م االم ايح م ات ولي در ا يک طرد ا

شدت  االم به  ات در حالي كه ا اقط در غرب جايز ا ات به هميح دليل جواز  ها

آن را محکوم و ممنوع كرده ااننت. از جمله مهمتريح تفاوت ما با حقوق بشننر غربي 

اير موجودات عالم عاجز ايح اانننت كه آنان از تعميم تئوريک حق حيات برا  اننن

وند و اگر تواند حق حيات برا  حيوانات و انناير موجودات رايل شننهسننتند و نمي

گويند از باب تداوم حق حيات خودشننان ااننت نه حق گاهي هم از آن اننخح مي

 .حيات ذاتي موجودات و هميح مسئله در مورد حقوق محيط زيست نيز وجود دارد

 و تغيير عامل دططر  شدن حقوق بشر ،با ايح حال به نظر ميراد طرآين 

 با نظر مورد طرآيند نتر، روش بيان به و اات مدرن دولت اصلي ااختارها  تعديل

 داده، كاهش را دولت نهاد رابليت توان ملي، مرزها  كردن پذير نفوذ و رريق تر
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 و ارتدار از و كنديم مخدوش را آن ااننتقالل و دگرگون را آن انناختار و شننکل

شروعيتش شتر  شدت صورتي در امر ايح و كاهدمي م  ها دولت كه يابديم بي

شر  حقوقططر   الزامات به حاكم شند پايبند ب شدن، ديگر، او  از .نبا  ططر  

شموليها شمول باورها  شوديم ابب همزمان و دارد پي در را جهان   تحت جهان

 يابد؛يم ارتباط بشر حقوق مسئله به مستقيم به يور موضوع ايح و گيرند ررار تأثير

 ها هآموز از هم و دارد جهاني داعية هم كه اات مسائلي از بشر حقوق امروزه زيرا

  مسايل ها به بهانهراد هر چند دولتبه نظر مي .پذيرديم تأثير ا منطقه و محلي

ساني  ضائات جهان امروز ان شر دارندو همچنيح ارت اعي در تقليل حقوق ب حاكميتي 

شر ، مجموع، در آورد وليحقوق بيح الملل را تاب نميشدن   بازگشت به ططرت ب

شر حقوق زمينة در طعاليت شد ررار اگر .كنديم تقويت را ب شر حقوق با  عنوان به ب

 بازانديشي مورد همواره بايد شود گرطته نظر در جهاني نوپيدا  تحوالت به پااخي

ساني حقوق همه اات ررار اگر .شود ااخته نو از و گيرد ررار  ررار حمايت مورد ان

شها هميح با گيرد، شها  با چال ّصرح ارز شر حقوق الملليحبي روانيح در م  مقابله ب

شر حقوق مسئله ديگر، او  از .شود  دارد دموكرااي مفهوم با تنگاتنگي ارتباط ب

 حقيقت در ااننت؛ داده ررار تأثير تحت شنندته ب را حاكميت انننتي مفهوم كه

 مداطعان ناحيه از )ااننتقالل( آن خارجي بعد و ملي حاكميت به ضننربه نخسننتيح

شر حقوق شر حقوق از حمايت جديد ها هنظري تأثيرت تح گرطت، انجام ب ات؛ ب  ا

 و اات شده گذاشته پا زير شهروندان با دولتها روابط در مداخله عدم اصل كه چرا

شر حقوق سترش شدن،ي جهان ااية در ب  كمرنگ و ايالعات و ارتبايات دامنه گ

حبي جنبه و داده داننت از را خود داخلي ويژگي ملي، مرزها  و حاكميت شنندن

ات ياطته المللي شر حقوق شديد نقض ديگر، اخح به .ا  واكنش با موارد  در ب

. شوديم روه روب دواتانه بشر مداخله رالب در المللي بيح نهادها  و جهاني جامعه

شروعيت دربارۀ هرچند شر، حقوق شديد نقض به دادن پايان برا  زور كاربرد م  ب

 حقوق بيح تعارض يا اما در نهايت در خصوص همپوشاني .دارد وجود ابهاماتي هنوز

 و بشننر حقوق مباني ميان هرچند كه داشننت اظهار بايد ملي حاكميت و بشننر
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 روانيح تصنننويب به الزام نمونه، برا  هازمينه از برخي در دولتها ملي حاكميت

 از ا همنطق و الملليح بي حمايتي ابزارها  الملليحبي روانيح با مطابق داخلي

شر حقوق ضايي پيگير  و )حمايتي اازوكارها ( ب صوص در ر  كنندگانض نق خ

 دادگاه يريق از هم و الملليح بي كيفر  دادگاه يک يريق از هم بشنننر حقوق

 مجازات از برخي حتي يا و .دارد وجود تعارض....و جهاني صننالحيت دارا  داخلي

ساني مداخله مثل بازدارنده؛ الملليح بي شر دخالتها  يا ان اتانه ب  تحريمها  و دو

 نقض باعث واندتيم امنيت شننورا  اننو  از خصننوصنناً تسننليحاتي، و ارتصنناد 

 اصول پذيرش ولي باشد؛ ملي حاكميت نقض برا  ا هبهان حدارل يا ملي حاكميت

شر حقوق از الملليح بي حمايت و دولتها حاكميت  تعارض ندارند، هم با مناطاتي ب

سير از مختلف ها هبهان به هادولت كه کنديم بروز ورتي صلي م  حاكميت وظايف ا

سانها يبيعي حقوق با و شوند خارج اات عمومي، ها آزاد  و حقوق تأميح كه  ان

 حقوق رواعد اجرا  و گسترش در را اصلي نقشحال آنکه نهاد دولت  بگيرند طاصله

 اعمال و دارند عهده بر الملليحبي غير و الملليحبي ديگر نهادها  كنار در بشننر

 و ابزار  غير ا هگونه ب كه صورتي در بشر حقوق از نظارتي .حمايتي ها مکانيسم

ساني و دموكراتيک صورت به اتفاده ان ضي تنها نه شود ا  دولتها حاكميت با تعار

 اعمال حقيقت در وارعي حاكميت زيرا كند؛يم عمل نيز آن نفع به بلکه ندارد؛

صالح جهت در دولت عاليه ارتدار ات مردم مناطع و م ات بديهي و ا يم آن كه ا

 ها دولت ملي مصالح حال عيح در و بشر  حقوق رژيم اهداف كنندۀ تاميح واندت

م.باشد شدني جهان عصر در حاكم
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Abstract 

 
Globalization and its multidimensional aspects, an increase in 

the number of governments and international organizations, 

development of the communications, the shrinking world and 

the tendency towards causing humans’ lives to be in danger as 

well as its environment to be endangered are considered the 

characteristics of the modern society. The International 

Humanitarian Law and Human Rights, as a reflection of the 

realities existing in international community which shares 

common features with domestic law recently, in alignment 

with the tendency to convergence and sharing of common fate 

in the end, have obliged the governments in a steady way to 

undertake responsibilities and they are moving towards 

realization of the interests of all humans and governments 

rather than the governments themselves exclusively. Given 

that human rights have attracted attentions in the world in 

recent times, some governments turned a blind eye to human 

rights due to their conflict with the sovereignty, and 

consequently the government, as the entity supporting social 

rights, assumes it is necessary to create boundaries for human 

rights and restrain them, and human rights would prioritize 

humankind in its way to maintain human’s inherent dignity. 

An attempt to find or create a balanced point between 

implementation of human rights and maintenance of political-

national elements has been the source of a lot of political 

tensions within the governments. The research aims to answer 

the following question: Is the international governance of 

human rights in conflict with the sovereignty of states or not? 

And in actuality, what challenges will “humanization of 
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international law” face in light of the concept of sovereignty 

of states? Can a return to human’s inherent tendencies such as 

peace and self-sacrifice make a revolution in the sovereignty 

of states  

  
Keywords: humanization of international law, sovereignty of 

states, human’s inherent tendencies, peace and self-sacrifice 
 

  


