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  مند صلح جهانی در نظام قانون 

  *زاده محمدرضا حکاك                    
  

  چكيده
المللی و  عملکرد مجمع عمومی و شوراي امنیت سازمان ملل متحد در راستاي مبارزه با تروریسم بین

تشکیل مراجع . دوستانه، ناشی از تحوالتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است هاي انسان کمک
المللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار واالیی  قضایی بین

ه عامل المللی را به ارمغان آورده ک در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تأسیس دیوان کیفري بین
ممنوعیت هرگونه توسل به زور . رود ها در تعیین سرنوشت به شمار می محکمی در تضمین حق ملت

خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشاء آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر 
المللی دولتی و  اي بینه المللی به خصوص سازمان کارها و ساز و کارهاي بینگردد، امروزه با وجود راه می

سزائی را  المللی، سهم به مند بین ها در جهانی شدن نظام قانونغیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آن
المللی که موجبات هرچه بیشتر  تعهدات هرکشور در قبال جامعه بین. اند به خود اختصاص داده

  .ها پرداخته شده استهستند که به آنبستگی بین کشورها را پدید آورده است از دیگر مواردي هم
گردد و  در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عوامل و فرایندهایی که مانع بروز مخاصمات مسلحانه می

با تغییرات شگرف دنیاي امروز مفهوم حاکمیت ملی از نظام . ها پرداخته شده استچنین علل بروز آن هم
هاي اخیر با  در سال. گرایش روز افزونی دارد» ما مردم ملل متحد«وستفالیایی به دولت ـ ملت و نتیجتاً 

رسیم که به هرنسبت  المللی به این نتیجه می ساز بین هاي قانون گسترش هرچه بیشتر کنوانسیون
 تر میسر یابی به صلح پایدار آسان ها بیشتر باشد، دست مقررات حقوق بشري و توجه به نقش انسان

  .گردد می
. دهد دنبال خود صلح و آرامش و تعالی را به جامعه انسانی نوید میالملل به حقوق بینرعایت مقررات 

شود با  که نقض هنجارهاي امري حقوق بشري منجر به نقض صلح می رابطه حاکمیت و قواعد آمره و این
تجزیه و گذارند مورد  دیگر می مند جهانی و تأثیري که این دو بر یک تبیین مفهوم صلح و نظام قانون

  .اند تحلیل قرارگرفته
  ها كليد واژه

المللی، حاکمیت،  المللی، جامعه بین هاي بین منع توسل به زور، صلح، همبستگی، حکومت قانون، سازمان
  .منشور ملل متحد، حقوق بشر

                                                             
  .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب*. 
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  مقدمه
آموزش مستمر به . آید، پیشرفت بشر را به همراه دارد آرامشی که در پرتو صلح به دست می

رجوع به عقاید و . کند تدریج فهم فلسفه صلح را آسان می متمادي عاملی است که بههاي  نسل
هاي ارزشمند فیلسوفی مانند کانت که مستلزم برخورداري از تعلیم و تربیت است؛ باعث  اندیشه

حصل آن عنصر  پدید آمدن فالسفه دیگري مانند فیخته، هگل و شوپنهاور شده است که ما
عنوان ها و اختیاراتی که به با تشکیل حکومت. ن نیاز بشر یعنی صلح استتری مایه، قدیم گران

طور ها ناشی از مبارزات مردمی به صالحیت انحصاري مقررگردید، ضرورت تقویت نقش ملت
هائی که در سرتاسر گیتی اعمال  با توجه به حکومت. شود اي درطول تاریخ مشاهده می فزاینده

گیري حکومت اقدام کنند؛ اصل  نمود که در خصوص مبانی شکلدانان را وادار  شد، حقوق می
موارد هولناك نقض حقوق بشر، زمینه تحوالت مفهوم . ملیت یکی از دستاوردهاي آن است

هاي  تدوین کنوانسیون. مفهوم قدیمی حاکمیت امروز دگرگون شده است. حاکمیت را موجب شد
هرت یافته؛ اثر عمیقی در این رابطه به جا مهم حقوق بشر که مجموع آنها به منشور حقوق بشر ش

  .گذاشته است
. ها رخ داده که جنبه بنیادي دارند درخالل چند دهه گذشته تحوالت بزرگی در روابط بین دولت

نیز برآن » بستگیهم«درحالی که واژه . براي تعریف این دگرگونی، تنها یک نام کافی نیست
زمان با  نقطه عطف نظام ملت دولت، هم. اسب استنیز من» المللی جامعه بین«مصداق دارد، 

در این دوره، حاکمیت جنبه انحصاري داشت و ناشی . انعقاد معاهدات صلح وستفالیا در اروپاست
پادشاهان، حاکمیت را به میل خود اعمال   عمالً. کران دولت بود که میراث گذشته بود از قدرت بی

بنابراین با قانونی بودن جنگ مشروع، به . کرد یدا میکردند و البته به نام ملت، مشروعیت پ می
که دلیل و منفعتی برایشان وجود داشته باشد، با یکدیگر به ستیز  ها بدون این فرمان شاهان، ملت

شد، مصیبت و  شد و اگر شکستی عارض می اگرفتحی بود از آن شاهان نامیده می. پرداختند می
هاي  رقابت. ه با یکدیگر هیچ خصومت مستقیمی نداشتندهائی بود ک بالیاي آن متوجه همان ملت

انگلستان با . ها را فرا گرفته بود، به دریاها نیز تسري یافته بود که سرزمین استعماري، عالوه بر این
ترین نیروي دریائی، ادعاي مالکیت دریاها را با نظریه  توجه به مالکیت بیشترین مستعمرات و قوي

  )1(.کرد سلطه دریائی اعمال می
در نهاد : نویسد کند؛ او در لویاتان می هابز سه علت اساسی براي کشمکش و منازعه مطرح می

 )2(.شود؛ نخست رقابت، دوم ترس، سوم طلب عزت و افتخار آدمی سه دلیل منجر به جنگ می
ید جا که به دست یافتن به صلح امیدوار باشد، با این تفکر بر اذهان مستولی بود که هرکسی تا آن

تواند از همه وسایل و امکانات الزم  گاه میولی وقتی نتواند به صلح دست یابد آن. براي آن بکوشد
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با پشت سرگذاشتن دو جنگ جهانی، بشریت به این مهم آگاه شد که . براي جنگ بهره ببرد
پس با ایجاد . شود جنگ، کارساز نیست و هرجنگی هرقدر هم بزرگ، باالخره به صلح منتهی می

المللی کردن در چند دهه  تفکر گسترش بین. تر شد هاي متفاوت، نقش دیپلماسی پررنگ انیزممک
این . المللی را پدیدآورد هاي با ارتباطات بین انجمن حرفه اي و گروه 300اولیه قرن بیستم، بالغ بر

ق نهادینه کردن حقو«این روند منجر به . شود می 20،000رقم در اواسط قرن بیستم، بالغ بر 
طوردائم به یکدیگر مربوط ها را به المللی، دولت هاي بین ایجاد سازمان. شده است» الملل بین
توسعه نظریات . الملل را به همراه دارد خود توسعه حقوق بین بهاین ارتباط نیز خود. سازد می

همه، تغییراتی تر از  آورد و باالخره مهم را پدید می»امنیت جمعی«مشترك همراه با روابط متقابل 
زیرا این تفکر . ابل باوري را به دنبال داشته استوجود آمده که نتایج غیرق در مفهوم حاکمیت به

ها نتوانند به  هاي جزئی دولت وقتی اراده«هگل، تجربه خود را آزموده و دیگرطرفداري ندارد که 
  )3(».شان را فیصله دهد تواند منازعات توافق برسند، فقط جنگ می

توان  مندست؟ می که، آیا صلح جهانی درگرو موجودیت نظام قانون  ست ا اصلی این مقاله اینسؤال 
تبیین . این پرسش را به اجزائی تقسیم کرد و درجستجوي پاسخ، از سؤاالت دیگري کمک گرفت

کارهاي  مند و راه هاي فرا روي صلح جهانی چیست؟ مقتضیات یک نظام قانون صلح و چالش
مند که درحقوق  صلح و ثبات درعرصه جهانی کدامند؟ ضرورت نظام واحد قانوناساسی استقرار 

آورند، نتیجه  ها به آن روي می شود و متعاقباً دولت الملل، بدواً با وضع مقررات محقق می بین
هاي متمدن و آن  شیرین و مطلوبی را به همراه دارد که چیزي نیست، غیر از آرمان دیرینه انسان

  .صلح جهانی است
المللی و اهمیتی که به مشترکات جامعه بشري داده  ها و تشکیالت جدید بین گیري دولت موضع 

شود، همه عواملی هستند که بر حاکمیت ملی تأثیرگذاشته و آن را به نفع جوامع انسانی  می
ها  نگرش جدیدي که پس از پایان جنگ سرد بر صالحیت انحصاري دولت. متحول نموده است

ها المللی مکلف به تبعیت از آن ها و جامعه بین و ایجاد قواعدآمره، که تمامی دولتپدیدار شده 
هستند، با تأکید براصل ممنوعیت توسل به زور از یک طرف و مصوبات شوراي امنیت برجواز 

هاي مفیدي براي نیل به اهداف متعالی مندرج  مداخالت بشردوستانه از طرف دیگر، همگی گام
  .، باالخص صلح هستنددر منشورملل متحد

گسترش تدریجی حقوق بشر و آثاري که برحاکمیت گذاشته، امکان اعمال خودسرانه را سلب 
امروزه محصول رعایت حقوق بشر، صلح جهانی است؛ با اهدافی که جامعه جهانی، به . نموده است

ي حقوقی هاست، دانش عمومی بر نهادهاها درآغاز هزاره سوم به دنبال آن اقرار سران دولت
. مندتر از گذشته کرده است  المللی، جامعه جهانی را قانون المللی و ایجاد مراجع قضائی بین بین
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ترین عوامل نوید بخش صلح جهانی  المللی حافظ حقوق بشر یکی از مهم تأسیس نهادهاي بین
  . هستند

  
  هاي آن تبیین صلح و مفهوم حقوقی مؤلفه - 1
  الملل  ینصلح از دیدگاه حقوق ب - 1 - 1

یـابی بـه نظمـی تصـور کـرد کـه جنبـه         ترین ابزار دست عنوان عالیتوان به الملل را می حقوق بین
الملـل محسـوب    رهبري نبرد علیه عوامل مخرب صلح جهانی، از وظایف حقـوق بـین  . جهانی دارد

داخلـی  عنوان یک نظام مثبت حقوقی، دراین مورد مشابه نظـام حقـوق   این نظام اغلب به. شود می
هـا و حقـوق    بدین ترتیب تأکید بر وظیفه تک تـک اعضـاي جامعـه جهـانی، ملـت     . کند عمل می

براي درك بهتر رسیدن به صلح جهانی بررسی تحوالت قرون اخیر بـه خصـوص چهـار    . هاست آن
الملـل از زمـان صـلح     جاییکه بناي ساختار کنونی نظام بیناز آن. قرن گذشته داراي اهمیت است

خصوص در اوایل قرن نـوزدهم تحـوالت    به. هاي مذهبی در اروپا شروع شد پایان جنگوستفالی و 
فرانسه و انقالب صنعتی و سپس آغاز قرن بیستم با انقالب بلشویکی موج بزرگ ضد اسـتعماري و  

آن  2 مـاده  1هاي آزادیبخش ملی در جهت استقالل و تدوین منشور ملل متحد که در بند  جنبش
المللـی را از سلسـله    ها در سازمان ملل متحد دارد، سـاختار نظـام بـین    کمیتتاکید بر تساوي حا

  . مراتب به سطح افقی تغییر داده است
عوض در نظرگرفتن آمیز باشد، به اي صلح در خصوص جامعه جهانی آینده، اگر بخواهیم جامعه

در نتیجه  .هاي خاص، نیازمند تمرکز بیشتر بر منافع جمعی جهانی هستیم منافع فردي دولت
الملل براي رسیدن به  حقوق بین )4(.کند اولیت دادن به وظایف، بیشتر از حقوق، اهمیت پیدا می

همین منوال فلسفه حقوق، منابع مختلف حقوق به. صلح مستمر، نیازمند توجه به این مهم است
رسد، در این  نظر میشوند که به اي محسوب می المللی، ابزارهاي تعیین کننده و نظام حقوقی بین

کند به حقوق، بیش از  هاي خوب که ثابت می یکی از مثال. اند مطلب مورد غفلت واقع شده
 1984مصوب  1اعالمیه حق مردم بر صلح. وظائف پرداخته شده، اعالمیه جهانی حقوق بشر است

مجمع عمومی و ضمیمه آن با تاکید بر اصول و اهداف منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و 
ین المللی، توجه به توسعه و پیشرفت کشورها و وظیفه اصلی هر کشور به حفظ صلح امنیت ب

 .عنوان یک تکلیف بنیادین و حق مقدس مردم عنوان شده است آمیز زندگی مردم به

ترین روابط بین کشورها مبتنی بر جنگ بود  که مهم ، یعنی زمانی1625هوگو گروسیوس در سال 
که در آن زمان  پردازد، در حالی موضوع مشروعیت جنگ میدر کتاب حقوق جنگ و صلح به 

                                                             
1. «54th Plenary Meeting November 1984A/res/39/11». 
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او برخی انتقادات و ابتکاراتی بر حقوق جنگ . داري یک رسم غالب جوامع بشري بوده است برده
شکل  د ضد اخالقی متحول کرده و نتیجتاًطور بنیادي حقوق جنگ را از فراین کند که به وارد می

تواند بدون رسمی  کند که اگر چه جنگ، می س تأکید میگروسیو. کند جنگ عادالنه را ایجاد می
دلیل قابل استناد بودن به برخی امتیازات و آثار، نیاز هذا طبق حقوق جنگ، به بودن آغاز شود، مع

که باید توسط هر  یکی این: شمارد او دو عامل را براي قانونی بودن جنگ بر می. به رسمیت دارد
که شروع آن، باید همراه با  هستند ایجاد شود و دیگري این دو طرف که داراي حاکمیت قانونی

اي عمل شود که براي طرفین متحارب قابل تشخیص برخی تشریفات مانند اعالم رسمی، به گونه
هاي دانشمندانی مانند  مشابه دیگر مفاهیم حقوقی که در طول زمان و با تالش )5(.باشد

روسو متحول شدند؛ براي نیل به صلح پایدار ابتدا  بینکرشوك، جنتیلی، پوفندروف، واتل، هابز و
که جامعه کشورها ممنوعیت آن را  باید از محدودیت و قوانین جنگ، سخن به میان آید، تا این

وي از نخستین فیلسوفانی . معناست عقیده روسو، عدالت بدون آزادي بیبه. مورد پذیرش قراردهد
قرارداد اجتماعی براي برون رفت از وضعیت  است که درباره وضعیت طبیعی انسان و ماهیت

گاه  هیچ:      فراتر از این باید گفت )6(.طبیعی اندیشیده است که حاصل آن قرارداد اجتماعیست
در » جنایات علیه بشریت«توان عدالت را بدون صلح تصور کرد، جفري رابرتسون، درکتاب  نمی

اگر شخصی یک «: کند گرفت چنین نقل میهاي سارایو صورت  باره مکاتباتی که در خالل جنگ
گویند او روانی  زمانیکه شخصی بیست نفر را بکشد، می. اندازند نفر را بکشد، او را به زندان می

اما اگر شخصی بیست هزار نفر را از بین ببرد، او را براي مذاکرات صلح به ژنو دعوت . است
هاي  اگرچه ارزش. ارتباط با اخالق دانست یاما نباید آن را ب. حقوق، علم بایدهاست )7(»کنند می

دنبال تنظیم حقوق، به«عبارت دیگربه. حاکم بر این دو متفاوت است، اما برهم پوشانی دارند
الملل، ضمانت اجرا در  درجامعه بین )8(».روابط اجتماعی است و اخالق در پی تکامل انسان است

گونه  این. تواند نقش بایدها را اجرا کند لمللی، میا برخورد با هرگونه تهدید علیه صلح و امنیت بین
ها، افراد  که ملت زمانی. کنند اي بین جنگ و کلمات را ایفا می اگر چه ناقص، اما میانهعوامل 
کنند، حق ذاتی دفاع مشروع به میان  المللی را نقض می گر، هنجارهاي بین هاي طغیان وگروه

  .گردد به زور محسوب میآید که امروزه تنها استثناء توسل  می
  
  
  قانونی شدن اصل ممنوعیت توسل به زور –2–1
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جنبشی براي غیرقانونی کردن جنگ و جلوگیري 1دولت15، باحضور نمایندگان 1928اوت  27در
وزیرخارجه فرانسه آریستیدبریان ابتدا پیشنهاد یک . از تکرار کشتار جنگ جهانی اول پدید آمد

عنوان یک روش حل اختالف بین فرانسه  جنگ را به  را داد که طبق آن،جانبه با آمریکا معاهده دو
. داد کرد و آمریکا را به سمت یک سیستم دفاعی علیه آلمان سوق می و ایاالت متحده تقبیح می

کردند که این عمل  گران فکر می مداخله. حمایت ایاالت متحده از پیمان جنبه سیاسی هم داشت
هاي  ه ملل توسط این کشور شود، در حالیکه انزوا طلبان و گروهمنجر به پذیرش میثاق جامع

صلح امیدوار بودند که این پیمان باعث پایان جنگ شود وزیر خارجه آمریکا، فرانک کلوگ، نگران 
تواند باعث کشیده شدن کشورش به یک جنگ می 1927بود که امضاي پیمان پاریس در می 

ترتیب معاهده را به سمت چندجانبه بودن گسترش دادند  بدین. اروپائی درحمایت از فرانسه شود
که پیمان را بریان حق انتخابی نداشت جز این. تا بدین وسیله همه، جنگ را مذموم بشمارند

هیچ نظام معاهداتی  کرد و آمریکا را به بپذیرد، که رنگ اخالقی داشت و اعمال زور را مسدود می
اشغال کرد، یا زمانی که  1931نیکه ژاپن، منچوري را در سال زما  در نتیجه،. کرد اروپا ملتزم نمی

-به اتیوپی حمله کرد و بعد از این وقتیکه آلمان شروع به گسترش سرزمین 1935ایتالیا درسال 
  .کرد، این پیمان با عدم کارآیی مواجه شد می 1930هایش در اواخر

ن منشور مواجه با انتخاب بین قواعد طور قانونی استفاده شود، مدونیدر انتخاب شرایطیکه زور به
با  )10(.دانان است گر موضوعات به هم نزدیکی براي حقوقانتخابیکه نشان )9(.و استانداردها بودند
که در چه شرایطی اعمال زور مجازست، قواعد روشن و کاربردشان نیز آسان  مشخص کردن این

هم براي کسانی که این قواعد را به بینی پذیري موضوع  بدین ترتیب، تا حد زیادي پیش. است
معیارها درمقایسه، مقدار . شود مهیا می  کنند، ها را وضع می برند و هم کسانیکه آن کار می

دهد که به حساب  ست که توسط تصمیم گیرندگان از نظرعملی اجازه میا بیشتري از عواملی
گر اصل نمایندگی  یب نشانو بدین ترت2.سازنداما اجرا را با زحمت مواجه می آورده شوند، 

چنان اهمیتی برخوردارست که به قدرت  انتخاب بین قواعد و معیارها از آن. درموضوعات هستند
دهد؛ بدین ترتیب  گیري، اجازه انتخاب بین نهادها یا فعاالن در یک نظام حقوقی را می تصمیم

ه از زور، منشورملل متحد از براي قانون حاکم بر استفاد. اي خواهند بود گر موضوعات بالقوهنشان
                                                             

آلمان، بريتانيا، هند، دولت آزادايرلند، ايناليا، ژاپن، نيوزيلند، لهستان،   كانادا، چكسلواكي، فرانسه،  استراليا، بلژيك،. ١
  .آفريقاي جنوبي و اياالت متحده

درتصويب يك قاعده، قانون ساز : سازان متفاوت هستند قواعد و استانداردها، از نظرتصميم سازان و قانون. ٢
برعكس، . سازد كنند، با موضوعات محدودي مواجه مي كسانيرا كه قانون را اجرا مي. ون اقتدارداردبرماهيت قان

  . ساز نماينده قدرت درتصميم سازي از نقطه نظركاربردست قانون
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برد، استفاده کرده  کار می دو نظام به هم گره خورده، که هم قواعد و هم معیارها را به
  اعمال زور عموماً. کند باتوجه به استفاده یک جانبه از زور، منشور یک قاعده را وضع می)11(.است

انی که یک حمله مسلحانه تواند توسط یک کشورتنها در دفاع مشروع در زم ممنوع است و می
: نویسد الملل در این زمینه میمیشل گلنون از نویسندگان پرکار حقوق بین. کار رود به انجام شده، 

همین به  تواند مورد استفاده قرارگیرد، کار مشکلی است، ترسیم خطی دقیق از موردي که زور می
  )12(.کند دلیل رسیدن به این هدف را با تردید همراه می
در دهه . المللی یا مداخالت نظامی آمریکائی نبود پایان جنگ سرد، پایان مخاصمه مسلحانه بین

سومالی، هائیتی، . ایاالت متحده به خارج از مرزهاي خود نیروي نظامی اعزام کرده است  گذشته،
هاي این کشور در  موشک. توان ذکر کرد یوگسالوي سابق و کامبوج، فیلیپین و یمن را می

در چند سال گذشته، ایاالت متحده . اند ها در سودان و افغانستان شلیک شده وي تروریستجستج
درخالل . هاي بزرگی علیه دول حاکم از جمله صربستان، افغانستان و عراق راه انداخته است جنگ

که آهنگ جنگ  درحالی. جنگ سرد نیز کشورهائی مانند کره، ویتنام، گرانادا و پاناما قابل ذکرند
عنوان بخشی درطول جنگ سرد، ایاالت متحده به. ها دگرگون شده است قی نکرده؛ اهداف آنفر

از استراتژي جلوگیري از گسترش قدرت شوروي، توسل به زور خود را توجیه کرده 
ایاالت متحده معتقد بود که اتحاد  دهند، گاهی از طریق غیرمستقیم، مثالً  ها رخ می جنگ)13(.بود

ثباتی درگرانادا،  توسعه حوزه اثرگذاري خود را درکره و ویتنام، یا سعی در بی شوروي سابق، قصد
جائیکه با پایان جنگ سرد، توجه تأثیرات آمریکا به سمت نوع  از آن. پاناما و خلیج فارس را دارد

المللی و تهدید، تغییرکرده است؛ با از میان رفتن اتحاد شوروي نباید  جدیدي از مسائل بین
براي جنگ . مداخله آمریکا درکوزوو، ناشی از توقف حقوق بشر در مرزهاي ناتو بود. دتعجبی کر

در افعانستان، تالش بر تغییر قوانین حاکم بر میلیشیاي طالبان نبود، زیرا افغانستان خود یک 
که اجازه داده بود که طالبان  رفت؛ اما به دلیل این شمار میتهدید مستقیم براي ایاالت متحده به

ز سرزمینش استفاده کنند و به ایاالت متحده حمله نمایند توجیه کننده دفاع مشروع به حساب ا
هاي شوراي  نامه درعراق، ایاالت متحده، سعی کرد حمله به این کشور را به دنبال قطع. آید می

هاي کشتارجمعی که تهدیدي براي ایاالت متحده و کشورهاي منطقه امینت و از بین بردن سالح
  .شد، موجه جلوه نماید وب میمحس

: المللی و در نهایت منشور، حفظ صلح و امنیت بین 1هدف اولیه سازمان ملل متحد، طبق ماده 
. باشد گونه تهدید علیه صلح میاقدامات جمعی مؤثر براي جلوگیري و از بین بردن هر

ترین تالش براي ایحاد نهادینه یک رژیم تقویت صلح جمعی  طورخالصه، تشکیل سازمان مهم به
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آن براي تمام اعضاء در تعقیب  2منشور، ماده  1دنبال تحقق اهداف مذکور در ماده به. است
  .سري اصول بنیادین عمل خواهند کرد طبق یککند که  مقاصد مندرج دراولین ماده اعالم می

المللی خود از تهدید به زور یا  ء در روابط بینکلیه اعضا«: دارد منشورمقرر می 2ماده 4بند
استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هرکشوري یا از هر روش دیگري که با 

  ».مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداري خواهند نمود
اتی دفاع از یک از مقررات این منشور به حق ذهیچ: ... دارد نیز مقرر می 51از طرف دیگر، ماده 

اعضاء باید اقداماتی را که دراعمال . اي وارد نخواهد کرد خود خواه فردي یا دسته جمعی لطمه
- این اقدامات به هیچ. آورند، فوراً به شوراي امنیت گزارش دهند این حق دفاع از خود به عمل می

آن براي حفظ و موجب  وجه دراختیار و مسئولیتی که شوراي امنیت برطبق این منشور دارد و به
عمل خواهد المللی در هر موقع که ضروري تشخیص دهد اقدام الزم به امنیت بین اعاده صلح و

هذا تا آن زمان این ماده اجازه حداقل یک نوع توسل به زور را به  مع. تأثیري نخواهد داشت آورد؛ 
اختالف . لحانهیعنی، استفاده از نیروي مسلح براي پاسخ به یک حمله مس. دهد دولت عضو می

براي » زور«هاي پیرامون تعریف  تالش)14(.عقیده زیادي در باره ماهیت قلمرو این مواد وجود دارد
رسد مشکل بتوان یکسان  نظر می دربرگرفتن تمامی اقدامات مقابله به مثل با توجه به نتایج آن، به

  )15(.تلقی کرد
کند که حق دفاع مشروع، تنها بعد از  می اي مانند یان براونلی، حتی استدالل دان برجسته حقوق

اگرحمله «حق ذاتی دفاع مشروع تنها   ،51مطابق ماده  )16(.امکان پذیرست  حمله فرامرزي،
که  ایکه حمله در حال انجام باشد یا قبل از این گونهبه  امکانپذیرست،» اي رخ دهد مسلحانه

ن تفسیري، به این معناستکه منشور، حق چنی. بخواهد از زور استفاده شود، باید محقق شده باشد
. داند دستانه دفاع مشروع را منتفی می الملل عرفی در مورد اقدام پیش از قبل موجود حقوق بین

درحالیکه هیچ نشانی نیست که مدونین منشور قصد محدود کردن قاعده عرفی در این خصوص 
اي که هنوز رخ  زور در قبال حملهالملل عرفی، حق توسل به  در حقوق بین )17(.را داشته باشند

یعنی همان وزیري که   کلوگ،. دفاع مشروع است» حق ذاتی«نداده است؛ یک جنبه مهمی از 
کند که حق  تالش کرد با انعقاد پیمان، جنگ را غیرقانونی اعالم کند؛ در یک سخنرانی اعالم می

طورضمنی درج  دي نیز بهدفاع مشروع یک حق ذاتی براي هر دولت حاکمی است و در هر قراردا
  .شده است

ست و بدون توجه ا هر ملتی در هر زمان براي دفاع از سرزمینش از هرگونه حمله یا تهاجم آزاد
وجود آمده اي، تنها خودش صالحیت دارد که تعیین کند آیا در شرایطی که به به مقررات معاهده

  )18(ضرورت توسل به جنگ براي دفاع مشروع محقق گردیده یا نه؟
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عنوان شناسائی حق دفاع مشروع و نه منشورملل متحد باید به 51بسیاري معتقدند که ماده 
الملل عرفی گرفته شده  به این معنی که این مفهوم از حقوق بین. گذار آن تلقی شود قاعده
المللی دادگستري در خصوص قانونی بودن دخالت آمریکا  درقضیه نیکاراگوئه، دیوان بین )19(.است
الملل عرفی  نیکاراگوئه با همین استدالل مداخله آمریکا در نیکاراگوئه را برخالف حقوق بیندر 

اي که  الملل عرفی، حق توسل به زور در پیشگیري از حمله طبق حقوق بین )20(.تشخیص داد
به نقل از . رود دفاع مشروع به شمار می» حق ذاتی«هنوز رخ نداده است، جنبه مهمی از 

الملل، هردولت حق حمایت ازخودش را  طبق مقررات حقوق بین«: یرخارجه آمریکاالینهوروت وز
را  )21(»وجود آمدن شرایطی که دیر شود تا بتواند از خودش دفاع کند،از طریق جلوگیري از به

، کشتی کارولین 1837درسال . شکل سنتی حق دفاع مشروع ناشی از رویداد کارولین است. دارد
ز ایاالت متحده براي شورشیان مسلح برخالف قوانین بریتانیا به کانادا حمل سرباز و مهمات را ا

نیروي نظامی بریتانیائی وارد سرزمین ایاالت متحده شد، کارولین را بازداشت کرد؛ . کرد می
در این حادثه، دو تبعه ایاالت متحده کشته . کشتی را آتش زد و آنرا در آبشار نیاگارا غرق کرد

به ادعاي بریتانیا مبنی بر دفاع مشروع، وزیرخارجه آمریکا، دانیل وبستر از بریتانیا اسخ پ در. شدند
طوري که هیچ گزینه دیگري باقی  به دفاع مشروع درقضیه ضروري بوده، : خواست که ثابت کند

حتی با فرض ضرورت، ورود به سرزمین ایاالت . نبوده و هیچ فرصتی براي تأمل وجود نداشته
رسد، اما در این قضیه دفاع مشروع به لحاظ ضرورت،  منطقی و افراطی به نظر میمتحده کار غیر

  )22(.توجیه شد
توان  هاست که نمی اي برخوردار شده، موضوع تروریست موضوع دیگري که امروزه از اهمیت ویژه

توسل به زور علیه اقدامات تروریستی در کشورهاي دیگر در . ها را به کشورها ارتباط دادآن
خصوص در مواردي کشورها مأمن یا حامی  نظریات حقوقی مختلفی مورد دفاع قرارگرفته، به

المللی را  ها خارج از کنترل دولت باشند، مسئولیت بین که این گروه این. شوند ها می تروریست
مجمع عمومی اعالم . کند؛ اما به معنی این نیست که آن دولت از مجازات مصون باشد ساقط می
ریزي  هاي برنامه هر دولتی وظیفه دارد که از در اختیارگذاشتن سرزمینش براي فعالیت کرده که

هاي داخلی یا اقدامات تروریستی درکشور دیگر خودداري کند و مراتب را  شده یا اعمال زور گروه
هاي  پیرامون وظائف کشورها براي کنترل گروه1977در بررسی سال  )23(.به کمسیون ارجاع دهد

هاي  هائی علیه حکومت ها باید از چنین فعالیت ی، چنین تصمیم گرفتند که دولتتروریست
المللی به اقدامات توسل به زور راجع  سپتامبر، جامعه بین 11پیش از  )24(.خارجی جلوگیري کنند

اسرائیل، در پاسخ به حمله تروریستی به  1968درسال . هاي غیردولتی انتقاد داشت به تروریست
- این حمله با اتفاق آراء به. ال آ ال درفرودگاه آتن، به فرودگاه بیروت حمله کرد  خط هوائی اي
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شوراي امنیت این ادعاي اسرائیل را که لبنان  )25(.عنوان  نقض منشورملل متحد، محکوم شد
، که شوراي 1368نامه  درقطع )26(.هاي تروریستی است، اکیداً رد کرد هاي سازمان مسئول فعالیت

سپتامبر را محکوم کرد، اعالم نمود که منشور هیچ مجوزي براي توسل به زور  11حمله امنیت 
در دفاع مشروع براي پاسخ به حمالت تروریستی توسط فعاالن غیردولتی که در سرزمین کشور 

  .کند دیگرحضور دارند، صادر نمی
جدید، منجر به وجود هاي اخیر دامنه تحوالت و تغییرات، وجود قواعد قدیمی و تهدیدات  درسال

جاي خود را به دومقوله صلح مثبت و )27(»صلح به هرقیمت«دیدگاه جدیدي شده است که نظریه 
جائیکه و آن» صلح منفی«عبارتی فقدان مخاصمات مسلحانه به منزله به. صلح منفی داده است

مان ملل قواعد قدیمی منشور ساز 1.گویند می» صلح مثبت«حقوق بشر تحت حمایت قرار دارد 
المللی جهت بحث پیرامون این نظریات و رسیدن به یک  متحد، هیچ راهی را براي جامعه بین

عبارتی فقدان اجماع در چنین وضعیتی به. دهد اجماع در باره کاربرد نیروهاي مسلح ارائه نمی
متحد چه از لحاظ منشور ملل آن )28(.نماید جداي از مسئله تجاوز، توسل به زور را توجیه می

شود به معنی مجوز سازمان ملل متحد  محسوب می» تهدید به صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز«
که در موارد تهدید علیه صلح یا نقض صلح، چگونه اما هیچ اجماعی براین. به استفاده از زور است

اي در نتیجه این خطر هست که کشورها، شور. باید از توسل به زور بهره گرفته شود وجود ندارد
امنیت را دور زده و با استفاده از توسل به زور یکجانبه، نقش شورا را از داور موضوع، به یک ناظر 

ایاالت متحده به عراق و بمباران کوزوو و  2003توان حمله سال  عنوان مثال، میبه 2؛تقلیل دهند
یه صلح و زمانی که دو مقوله تهدید عل. را ذکر نمود1999جمهوري فدرال یوگسالوي در سال 

المللی درتشخیص این  عنوان تنها مرجع مقتدر بینشود، شوراي امنیت به نقض صلح مطرح می
دلیل عدم استفاده، شد به فصل هفتم منشور که زمانی گفته می. گردد مقوالت به ذهن متبادر می

گردیده تر  پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروي توسط سایر اعضاء فعال )29(،از انتفاع خارج است
وظیفه اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح است و بدان جهت اهمیت دارد که جنگ میان . است

استکه در  که در این میان وجود دارد این خطراتی)30(.اعضاء سازمان اصوالً ممنوع اعالم شده است
 مثالً سوء. زمان جلوگیري از یک فاجعه تلخ، شوراي امنیت از هرگونه اقدامی خودداري کند

ها منجر به تضعیف  گونه وضعیت این. توان نام برد عمل آمده در دارفور سودان را میهاي به استفاده
هاي دیگري نیز توسط  ایکه ممکن است سوءاستفاده گونهمشروعیت شوراي امنیت شده است، به

                                                             
1. http://www.un.org/secureworld. 

  .منشور ملل متحد ٢٤ماده . ٢

Archive of SID

www.SID.ir



  زاده محمدرضا حکاك

 

  

  

  

  

  

33 

وق
 حق

امه
نشن

دا
 

ست
سیا

و 
  

ره 
شما

13 ،
ان 

بست
و تا

ار 
به

13
89

  

 

رود،  کار میکه امروزه بهمفهوم مشروعیت توسل به زور و قانونی بودن آن 1.کشورها رخ دهد
بررسی  2.چه اقدامات یک جانبه نظامی ممنوع شود، دیگر محلی از ارعاب نخواهد داشت چنان

وجود آمد، باعث شد که دبیرکل وقت سازمان، کوفی  به 2003خطرات وضعیتی که در سپتامبر
المللی درخصوص قواعد توسل به زور و امنیت جمعی به یک  نان اعالم نمود که جامعه بینآ

رتبه منصوب شدند که آیا نیازي به اصالح همین منظور، یک هیئت عالی به. ه استدوراهی رسید
، هیئت نظرخود را چنین اعالم کرد که قواعد منشور ملل 2004دردسامبر  3قواعد، وجود دارد؟

جز مواردي که کشورها در قبال حمالت نظامی به. متحد، در خصوص توسل به زور، کافی هستند
متوسل به دفاع مشروع شوند و آنهم باید به اطالع برسد؛ شوراي امنیت، بالفعل یا بالقوه، 

به این دلیل، قدرت آن . رود شمار میالمللی به مقتدرترین قدرت، براي حفظ صلح و امنیت بین
تواند مجوز استفاده از زور در مورد جنگ پیشگیرانه علیه  طوري که میبسیار گسترده است به

المللی  عالوه براین، مسئولیت حمایت از جامعهبین. یز صادر کندتهدیدات غیر آشکار را ن
. هایشان از قوانین حقوق بشر را نیز داراست هاي گسترده دولت درحمایت مردم از سوءاستفاده

عنوان یک المللی باید به تنها موردي که توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و جامعه بین
تواند  داخله بشردوستانه است که در برخی موارد میمسئولیت حمایتی به رسمیت بشناسد، م

که چه شرایطی تشکیل  منشور، باید تهدیدات جدید و این 39به موجب ماده  )31(.قانونی باشد
هاي علمی بر اینکه چه نوع  بحث. دهنده تهدید علیه صلح و نقض صلح هستند، تعیین گردند

فاع مشروع پیشگیرانه نیز قانونی است و مداخالتی قانونی هستند نیز درگرفته است، اگرچه د
دست آوردن حتی گفته شده که جنگ پیشگیرانه براي خنثی کردن کشورهاي خطرناك از به

هاي  که کاربرد سالح نظامی علیه تروریستاي نیز قانونی است و باالخره این هاي هسته سالح
ورهاي عضو سازمان، موجب فصل ششم منشور، کشبه 4.شود فرامرزي نیز قانونی محسوب می

دراین رابطه شورا تعیین تکلیف . مکلفند اختالفاتشان را از طریق دوستانه حل و فصل کنند
کند یا  که آیا اختالف یا وضعیت پیشآمده تا چه حد صلح جهانی را تهدید میکند، اما این نمی

کشور غیر عضو رسیدگی شورا با شکایت . گردداصال ًناقض صلح است، منجر به مداخله شورا می
که شوراي ست ادلیل آننامه و عملیات قهري و دستور موقت بهصدور توصیه. نیز امکان پذیرست

بار اثبات )32(امنیت مرجع تشخیص و حل اختالف و نتیجتاً حفط صلح و آرامش در جهان است؛
                                                             
1. U.N. Doc. SG/SM/8891-GA/10157 (Sept. 23, 2003) 
2. http://www.un.org/News/Press/docs/2003 /sgsm8891.doc.htm.  
3. Press Release, Secretary-General Kofi Annan, Adoption of Policy of Preemption Could 
Result in Proliferation of Unilateral, Lawless Use of Force,  
4. U.N. GAOR, 60th Sess., U.N. Doc. A/RES/60/1 (2005), available at: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf . 
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ستکه  اناین موضوع مشروط بر ای. را دارد برعهده کشوري است که متوسل به زورشده یا قصد آن
 134 )191(نامه البته در مواردي مثل قطع )33(.خرین و تنها ابزار باقیمانده استتوسل به زور، آ

شوراي امنبت در مورد قضیه افریقاي جنوبی شورا بدون تحقیق اعالم کرد ادامه اختالف، تهدید 
موجب آن  توان اشاره کرد که بهمی 598نامه مشهور باالخره به قطع. براي صلح جهانی است

تواند توان گفت حقوق نمیدرنتیجه می )34(؛اختالف بین ایران و عراق را نقض صلح اعالم کرد
تواند الملل میگونه اعمال زور را از بین ببرد، بلکه در تاریخ مکرراً نشان داده شده حقوق بیناین

نیروي نظامی در آینده تواند در کاربرد المللی میکنترل کننده این موضوع باشد که جامعه بین
تحقیق کند که آیا توسل به زور ضروري و موجه است و اگرچنین است با حداقل هزینه و نیروي 

کند در موارد خاص چه الملل است که تعیین میعبارتی این حقوق بینبه. ممکن انجام شود
  .ترین تأثیر را بر تحقق امنیت جمعی خواهد داشتواقعیتی بیش

المللی و دیپلماسی پارلمانی جانشین رویه سنتی تک روي گذشته شده کره بینامروزه روش مذا
از نظر او سه . ، ایمانوئل کانت، کتاب صلح ابدي را به رشته تحریر در آورد1795در سال  )35(.است

این . عنصر ضروري براي اداره امور بشري جهت از بین بردن همیشگی تهدید جنگ، الزم است
ها حقوق ملت - 2.بنیاد اساسی هر کشور باید مبتنی بر جمهوري باشد - 1 :عناصر عبارتند از

عنوان شهروندان جهانی، حقوق مردم به - 3.گذاري شودباید در یک فدراسیون آزاد کشورها بنیان
کانت منادي صلح و بیش از هرکس در این زمینه  1.باید محدود به شرایط دوستانه جهانی باشد

که بشریت در کنار هم است،  این: یست سال قبل، او چنین گفته استدو. حق بربشریت دارد
هر تخطی و اعمال خشونت نسبت به قانون و عدالت در هرگوشه . قابل اجتناب استموضوعی غیر
  . ست در هر جاي دیگر نیز تکرار شود اجهان، ممکن

   

                                                             
1. http://www.people.fas.Harvard.edu/kant.perpetual. 
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  مند جهانی پیرامون صلح جهانی هاي نظام قانون مؤلفه – 2
  الملل الگوي حقوق داخلی و ضامن صلح حقوق بین –1–2

این ساختار درحال تغییر، بر نقش حقوق . الملل همواره درحال تغییر و دگرگونی است نظام بین
سه نمونه که براي . گذاردالملل و الگوهاي مرجح آن براي تطبیق با نظام داخلی تأثیر میبین

شبکه بی سلسله  - وش کالسیک ب ر - الف : توان ذکرکرد عبارتند ازتحلیل این موضوع می
الملل  نمونه سنتی حقوق بین )36(.فردگرایی، که البته مورد اخیر بحث برانگیزست -مراتب ج 

نظام . الملل وجود دارد و یک حقوق داخلی که یک فضاي حقوق بینثنویت گرایی است، به طوري
در روابط با یکدیگر هاي مستقل است که در تئوري و الملل متشکل از حاکمیت و دولتبین

ها  الملل مبتنی بر رضایت کشورهاست که از آن اصطالحاً به خواست حاکمیتحقوق بین. برابرند
است که کشورها تنها زمانی به الملل بر این فرضنمونه سنتی حقوق بین 1.شودیاد می
. داشته باشدهاي آنها را درپی  شوند که منافع حکومت المللی ملحق می هاي بین نامه موافقت

اند، منطبق که به آنها پیوستهخود را با تکالیف مندرج در معاهداتی  کشورها در این نظام عموماً
المللی خواهند شد و از تکرار تخلف منع هاي بینچه عمل نکنند، مشمول مجازات چنان. کنند می

السیک بسیاري از تئوري ک. است، واقعیت متفاوت با این فرضیات استآنچه بدیهی. خواهند شد
تواند شوند؛ نمی الملل منطبق میواسطه منافع خود، با حقوق بیندالئل دیگر را که چرا کشورها به

کشورها به این دلیل به . دهد این دالئل اراده آنها به انطباق را تحت تأثیر قرار می. بیان کند
. گیرنداً تحت تأثیر جو قرار میاصطالح. کنندپیوندند که دیگر کشورها این کار را میمعاهدات می

البته منافع داخلی . ها ممکن است از نفوذ خود در پیوستن کشورها استفاده کننددیگر حکومت
-رغم الحاق به معاهدات بین در برخی موارد، کشورها، علی. نیزخود فشاري بر این موضوع است

الملل  خود در انطباق با حقوق بین المللی و تغییر رویهالمللی، میل چندانی به انجام تعهدات بین
دیدگاه . کنندالمللی شانه خالی میراحتی از انطباق با مقررات بینخیلی اوقات کشورها به. ندارند

ها پیرامون  دولت. المللی، جنبه سلسله مراتب داردسنتی حقوق در انطباق با مقررات بین
از طریق وضع قوانین و مقررات   متعاقب توافق،کنند، که المللی مذاکره میهاي بین نامه موافقت

عالوه . دهند که عاملین منطبق با این مقررات باشندها تضمین میدولت. شودمی مؤثر واقع
این روش . کند زیرا به صورت آنی و لحظه اي عمل می. براین، دیدگاه کالسیک فاقد پویایی است

به عنوان مثال تحقیق . الملل، منسوخ استوق بینهاي حقانطباق با قوانین، امروزه درتمام زمینه
المللی مربوط به محیط زیست داللت بر رعایت طوالنی مدت هاي بینتجربی در موافقت نامه

  . مندرجات این گونه اسناد دارد
                                                             
1. S.S. Lotus (France v. Turkey) (1927) PCIJ (Series A, No. 10) 18 (September 7). 
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بیش از بیست و . اي، قدرت به صورتی غیر از سلسله مراتب سازماندهی شده استدر روش شبکه
دي به نام هارولد جاکبسون از اساتید دانشگاه میشیگان این نظر را ارائه پنج سال قبل دانشمن

اي در حال سازماندهی به سمت یک سبک غیر سلسله قدرت مؤثر به طور فزاینده«کرد که 
موضوعات مهم دیگري عالوه برکشورها وجود دارند و وظائف   در این نمونه،)37(.»مراتبی است

هاي  سازمان  المللی،هاي بینها، سازمان دولت  تمام عامالن،)38(.کننداي را اجرا میپیچیده فزاینده
المللی غیرحکومتی، سند یکاهاي صنعتی، جوامع خاص، و حتی افراد از طریق یک شبکه  بین

درهمین حال، نظام . فرامرزي به یکدیگر متصل هستند که درون مرزهاي ملی جریان دارد
هاي  اهمیت جوامع مدنی، گروه  این توسعه،. حال گسترش استاي در الملل به طور فزاینده بین

الملل،  حقوق بین. بردالمللی باال میهاي بیننامهقومی و دیگر اجتماعات را در انطباق با موافقت
بدین ترتیب هم از رضایت دول حاکم و هم رضایت فعاالن غیردولتی فراملی و افراد، رشد 

  در مجموع،. گیرد الملل عمومی و هم خصوصی را در برمیطوري که هم حقوق بین به. کند می
  دراین مثال،. شوندنامیده می«  حقوق نرم«آور و قواعد عرفی هاي الزامنامهموارد فوق و موافقت

  ها و واحدهاي زیرمجموعه آنها و نهادهاي غیرحکومتی،انطباق یک فرایند پویاست که دولت
اي درهم تداخل پیدا دیگر اجتماعات و افراد به طریق پیچیده  تجار،  هاي غیرحکومتی، سازمان

درجه انطباق هر کشور در طول زمان . کندها و کشورها فرق مینامهالگو براي موافقت. کنند می
ها  یابند، تعهداتی را که دولتها که درطول زمان تکامل مینامهبه عالوه، موافقت )39(.متفاوت است

درمجموع با توجه به اساسی بودن انطباق حقوق . دهدوند نیز تغییر میباید با آنها منطبق ش
المللی، بدون پرداختن به مکاتب فلسفی مربوطه و نظریاتی که درترجیح داخلی با مقررات بین

المللی و دستیابی به سازي مقررات داخلی و بیننتیجه آن یکسان  الملل وجود دارد، حقوق بین
الملل را به این دلیل ضروري برخی کشورها، اصل تقدم حقوق بین. یک صلح مداوم خواهد بود

مثالً محاکم بلژیک، اندونزي و لیتوانی .دانند که طبق حقوق داخلی پیش بینی گردیده است می
کنوانسیون حقوق  27با توجه به ماده   الملل،در صورت تعارض قوانین داخلی با حقوق بین

داخلی کردن برتري «توان گفت در این حالت می. کننداعالم میمعاهدات، قانون داخلی را ملغی 
مستند این . ، این روش مورد استفاده طرفداران نظریه یگانگی حقوق قرار دارد»المللحقوق بین

تواند با تکیه بر این واقعیت  یک کشور نمی: دارداست که مقرر میکنواسیون وین 46برتري، ماده 
زام در قبال یک معاهده تجاوزي نسبت به مقررات حقوق داخلی وي که اعالم رضایت وي به الت

اعتباري رضایت خود استناد نماید، در خصوص صالحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی
اي از حقوق داخلی مربوط شود که داراي اهمیت اساسی مگرآنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعده

  . است
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  رديالملل کارب حقوق بین -2-2

اي و فرعی  اي حاشیه المللی که تا پایان جنگ جهانی اول، پدیدهپدیده نهادي کردن روابط بین
بود، با پیروزي افکار ویلسن رئیس جمهور آمریکا و انعقاد عهدنامه ورساي و ایجاد جامعه ملل، 

جامعه ملل، با وجود شکست نهایی آن، اولین تحقق نهادي ایده قدیمی . جهشی بزرگ یافت
نقش اصلی حقوق، عبارتاست از   الملل،در مفهوم کالسیک حقوق بین. بود» صلح توسط حقوق«

الملل به سبب تنوع حقوق بین. هاي اشخاص مختلف حقوقی و نظم دادن به آنهاتثبیت صالحیت
حل و   جنگ و صلح،  مثالً. شدمحدودي اجرا می  آن در گذشته در موضوعات نسبتا1ًقلمرو اجرائی

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد موضوعات . هاي سیاسیح آمیز اختالفات، مصونیتفصل صل
بهداشت، کار، مالیه، محیط زیست، توسعه، فضا و از این قبیل   اقتصاد،: جدید تکنیکی از قبیل
در رأي داوري بین کویت و کمپانی نفتی 2که قاضی جسوپطوريبه. موارد اضافه شده است

داند که هائی می لل را مانند هرحقوق دیگري، تنظیم کننده اعمال یا اتفاقالمآمینول حقوق بین
. شوداعتباري حقوق داخلی می چنین تفسیري منجر به بی )40(.گذرداز مرزهاي ملی می
حقوقی که   شود، گفته می» الملل نارسحقوق بین« رود، کار میرابطه بهاصطالحی که در این

داخلی کردن «این عبارت جهت تمایز با اصطالح دیگر. اخلی نیستمورد حمایت فرایند سیاسی د
-گذاري می مستلزم عبور از مراحل قانون  رود زیرا که در این مورد، به کار می» المللحقوق بین

الملل نارس کمک  تواند به توضیح ایجاد و رشد حقوق بینگرایی میپیشرفت جهان )41(.باشد
ها درهرکجا که باشند باید از فوائد آن  اگرحقوق بشر جنبه جهانی دارد، پس تمام انسان )42(.کند

- حقوق یک واقعیت بدیهی است و این حقایق با ماهیت خود هیچ مرزي را نمی. بهره ببرند
اي عنوان وسیلهبه  الملل، این نیروي محرك  فلسفی درخصوص کاربرد حقوق بین )43(.شناسند

هاي جهانی به دست  قدرت خود را از گسترش رسانه  هاي جهانی، بدون شک،شبراي تحمیل ارز
شویم که مثالً  بیشتر از هر وقت، ما در زندگی روزانه مواجه با رویدادهایی می. آورده است

این موضوع بیشتر درحوزه حقوق . موجودیت انسانی اتباع خارجه، بیشتراز قبل، قابل رؤیت است
هذا بیان  مع. الملل جنبه مردمی یافته است چرا حقوق بین  ت بر اینکه،بشر مطرحست و دلیلی اس

برخی از عالقمندان در باره . الملل، بیان کاملی نیست گرایی براي گسترش حقوق بینجهان
هاي غربی و حمایت از تنوع فرهنگی را  مسائلی مانند تحمیل ارزش  الملل،گسترش حقوق بین

قبول کرد که بسیاري از معیارهاي جهانی حقوق بشر هنوز ناشی از  البته باید )44(،کنندذکر می

                                                             
1. Ratione materiae. 
2. Jessup Philip Caryl. 
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الملل، بیشتر براساس موضوعات حقوق  عالوه بر این توسعه حقوق بین. آداب و رسوم غربی است
با . الملل، تنها به دالئل فوق نیست رغم این، پیشرفت حقوق بین اما علی. بشر صورت گرفته است

الملل، شکل گیري آن در نظر  الملل عرفی در توسعه حقوق بینتوجه به نقش عمده حقوق بین
المللی دادگستري درقضیه نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده به طریق تلویحی مشاهده دیوان بین

الملل عرفی، دیوان تنها به عنصرمعنوي  در رابطه با قاعده منع مداخله در حقوق بین)45(،شود می
  )46(.براي توجیه آن استناد نمود

پروفسور  مثالً . الملل عرفی بسیار گسترده استنقش نویسندگان در مفهوم جدید حقوق بین
بلکه این موضوع ساخته مردمی . سازدالملل عرفی را نمیملت دولت حقوق بین: نویسد سوان می

ها و مؤلفین مقاالت مجالت حقوق نویسندگان کتاب  اساتید،. کننداست که از آن حراست می
خصوص در  الملل، به وجود آمده در حقوق بینتغییرات به )47(.الملل از این دسته افراد هستند بین

به این . است» حاکمیت«ها و افراد، مستلزم دقت کافی در استفاده از واژه کاربرد آن بین دولت
توان از حقوق و وظائف حکومت سخن گفت، بدون اینکه از حقوق و وظائف اشخاص  ترتیب نمی

الملل مستقیماً به ارتباط بین که در قرن بیستم، درکاربرد حقوق بینموضوعی. خصوصی بگوئیم
هایشان،  المللی از افراد، حتی علیه دولتهاي بینگسترش حمایت. پردازدها میافراد و دولت

هاي  عالوه بر این، رشد سازمان. سازدبرخی توضیحات راجع به حاکمیت را با مشکل مواجه می
هایی را مطرح کرده که اي اقتصادي در واحدهاي تکامل یافته سیاسی و حقوقی، پرسش طقهمن

به رسمیت شناختن . کننداي حاکمیت را مطابق تعریف سنتی اداره میچه کسانی به چه اندازه
کند، چیز  ها را در رابطه با افراد محدود میالملل در زمان حاضر شرایط دولتاینکه حقوق بین

هابز قدرت مطلق حاکمیت را  )48(.کندها هم کم نمیاز اقتدارحاکمیت دولت ت و ضرورتاً بدي نیس
این موضوع . دیداي که صلح و امنیت را براي همه ایجاد کند، در قدرت حاکم پادشاه میبه اندازه

ود، هرگز هایی براي حاکمیت ایجاد شکه محدودیت هنوز هم باقی مانده است، بنابراین چنان
  .تحقیرآن نشده است باعث
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  مند بر صلح جهانی تأثیر نظام قانون - 3
  المللی تحوالت جامعه بین -  1- 3

در گذشته از طریق دیپلماتیک و . گیري داشته استالملل در نیم قرن اخیر رشد چشمحقوق بین
که هم اکنون عالوه بر مداخالت بین  پذیرفت، در حالیمعاهدات تجاري این توسعه صورت می

هاي اولی قرن بیست و یکم،  در سال. پردازد ها در قلمرو مرزهایشان نیز می ها به رفتار آن دولت
المللی با عناوین مختلف تجاري و مالیاتی و خودداري از شکنجه و معاهده بین 50.000بیش از 

انقالب درحقوق  )49(.خالصه هر موضوعی که بین کشورها ضرورت دارد، منعقد شده است
آل  درخصوص ایده  ها،ترین آنشاید بزرگ. هاي جدید بسیاري روبرو شدالملل با چالش بین

ها با  حاکمیت دولت نیازدارد که دولت. المللی براساس قانون استحاکمیت دولت و تفکرنظم بین
ها  هنوز دولت. هایشان اعمال حاکمیت کننداقتدار مستقل و نامحدودي باشند تا در سرزمین

مثالً نمایندگی در یک . دهند که با مفهوم حاکمیت، متعارض استهائی را میوعدهطبق عادت، 
بیشتر محققین و . االیام در انحصار کشورها بوده استکه از قدیمستا المللی، از مواردي نهاد بین
سري با انجام یک. اندالملل، مرتبط با این مسائل بحث کردهگران، درباره حقوق بین پژوهش

عنوان تهدیدي علیه الملل را به، این تفکر، که حقوق بین1990حقوقی در ابتداي دهه  تحقیقات
گرایان جدید  گاهی اوقات از اصطالح حکومت )50(.پنداشتند، مورد انتقاد قرارگرفتحاکمیت می

الملل را تهدیدي به، هم حاکمیت داخلی و هم این محققین، حقوق بین )51(.گفتندسخن می
الملل زیاد و متفاوت است، یک موضوع ها به حقوق بیناعتراضات این. پنداشتندمیالمللی  بین

- هاي بین هاي خارجی و سازمانالملل جدید، به دولتحقوق بین: مالزم این انتقادات عبارتست از
ساز داخلی تهی  طوري که حاکمیت را از نهادهاي قانوندهد، بهالمللی قدرت زیادي می

هو از اساتید مبرز دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، درکنفرانسی به نام  مثال، یان شاهد )52(.کند می
دهد که، اشکال  آیا حاکمیت آمریکا در خطرست؟ او ادامه می: گویدمی» روندحاکمیت جهانی«

هاي  سازي به سازمان اي به انتقال قدرت قانونطور فزایندهالمللی، بهجدید همکاري بین
هاي  نامه این واقعیت موافقت. آورند، سوق داده شده استیکا را به حساب نمیالمللی که آمر بین
دهند که کارها را به فرایندي  المللی میها، حاکمیت را به مجامع بینالمللی است که دولتبین
، روبرت پوتمان، نظري 1980در دهه . شودگفته می» المللینمایندگی بین«کشاند که به آن می

بازي «المللی و داخلی، از طریق مجرائی که به آن هاي بینکه رابطه بین سیاسترا مطرح کرد 
هاي داخلی منافع خود را با فشار  درسطح ملی، گروه )53(.گوید، امکان پذیرستمی» دوسطحی

مداران قدرت را با ایجاد  سیاست. کنند شان وادار می هاي مطلوببرحکومت، براي تصویب سیاست
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شان را با  ها اهداف المللی، حکومت درسطح بین. کنند ها، جستجو میوهاتحاد بین این گر
که درهمان زمان، سعی در  اند، درحالیحداکثرتوان براي قانع کردن فشارهاي داخلی گذاشته

  . اجتناب از توسعه خارجیدارند
دموکراتیک را الملل مدرن، برخی اصول ترین الگوي اعمال حقوق بینعنوان موفقاتحادیه اروپا، به

  1.پردازیم ها میطور اختصار به آندر ارتباط با ملت ـ دولت، حاکمیت مطرح کرده که به
بستگی، ما اعضاي نوع بشر که با همجائیاز آن. المللی کردن مقدم بر ملی کردن است بین) 1

م شده، ها تقسی بشر به ملت. دنبال آزادي انسان خواهیم بودالمللی شدن، به هستیم، در بین
در  1789ها را دنبال کنیم که اولین بار در سال بنابراین ما باید حق تعیین سرنوشت ملت

الملل شناخته  عنوان اصل اساسی حقوق بیناعالمیه حقوق بشرانقالب فرانسه آمده است امروزه به
عنی ها به صورت افراد مستقل، شناسائی متقابل مرزها و احترام متقابل یزندگی ملت. شود می

هاي همکاري آزاد و دوستانه یا به عبارت ها پیش شرط برابري سیاسی، نه سلطه و نه تسلیم، این
  . المللی هستند دیگر، بین

گرائی و ملت  ها به صورت جوامع، قبل از ملیملت. گرائیستها و تابعیت مقدم برملی ملت) 2
یک رؤیاي فلسفی » ملی گرائی«ها و مسائل ملی در اصطالح تحلیل ملت. انددولت وجود داشته

یابند، جوامع کهن، درسرزمین و زبان شریکند و فرهنگ و ها در طول تاریخ تکامل میملت. است
کند، منافع بستگی رشد میبر این اساس، هم. شودتاریخ مشترك از این مشترکات ایجاد می

نی هستند، برخی برخی ملل، باستا. متقابل و هویت، مشخص کننده یک ملت از ملت دیگرست
هاي انسانی، خانواده، کالن، قبیله، درمواردي مشابه همه گروه. جوان، برخی درحال شکل گیري

دانند که مردم خود می. تواند تمامی موارد را در برگیردهیچ تعریف کاملی نمی. مشترکات دارند
ی دارند، باید اگر مردمی درون یک ملت، آرزوي تأسیس دولت مستقل. به چه ملتی تعلق دارند

آورد و مقرراتی که از سوي شهروندي را پدید می  بستگی،این هم. دست آورندرا بهبتوانند آن
بستگی که بین چنین ملتی ایجاد شده، هرگز هم. حکومت وضع و همه باید از آن تبعیت کنند

المللی،  تگی بینبسهم: توان مالحظه کردها را میبستگیالبته دیگر هم. ها وجود نداردبین ملت
و مسائل محیطی مشترك تمام  ترست؛ درجوامع مدرن، تجارت، انتقال سرمایه که در زمان ما مهم

  . کند به هم مربوط می» دهکده جهانی«ها را در جهان به هم وابسته، به عنوان قسمتی از  ملت
ملت دولت  کمتر از یک دوجین. هاستگیري ملت دولتبشریت، هنوز در مراحل اولیه شکل) 3

کشوردرسال  60تعداد دول سازمان ملل، از حدود  1.عصر ما، بیشتر از یک قرن قدمت دارند
                                                             
1. http://www.spectrezine.org/europe/Coughlan.htm.  
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کشور در  30تعداد کشورهاي اروپائی از . کشور در زمان ما، رسیده است 200به نزدیک 1946
کشور افزایش یافته، این فرایند، حتی در اروپاي غربی منجر به از بین رفتن  50به  1989سال 

ها، احتماالً ملت دولتی که در طول قرون شکل گرفته؛ نشده است و حتی بسیاري ملت دولت
  . گیري هستنددویست یا بیشتر، درقرن بیست و یکم درحال شکل

ها را  هاي با چند ملیت، فدرال یا بسیط، باید به حق تعیین سرنوشت مللی که آن دولت) 4
ها، الزم نیست که ملتی به دنبال تعیین سرنوشت ملت براي حق. تشکیل داده اند، احترام بگذارند

دوستانه با   توانند با یکدیگر در یک کشور چند ملیتی،ها میملت. اي باشدتأسیس کشور جداگانه
به حقوق . ها در بریتانیا، تبعه یک کشور هستندولز و اسکاتلندي  ها،انگلیسی. هم زندگی کنند

خصوص در زمینه فرهنگ و به  ها از سوي اکثریت،و اقلیت شودها احترام گذاشته می ملی آن
هاي فدرال، حاصل قرن بیستم هستند؛ اتحاد شوروي سابق، دولت. زبان، تحت فشار نیستند

ثبات و   فدراسیون روسیه کنونی، چکسلواکی، یوگسالوي، هندوستان، پاکستان، نیجریه و مالزي
  .انددست آوردهها بهمشروعیت مردمی خود را از قرون و سنت

پا . الملل است احترام به حاکمیت دولت، یک اصل دموکراتیک بنیادي و اساسی حقوق بین) 5
حاکمیت ملی . فشاري بر حاکمیت یک دولت، عالوه برحق طبیعی، یک وظیفه اجتماعی است

به این معنی که قوانین داخلی و . یک دولت دموکراتیک به مثابه آزادي و خودمختاري فردست
شوند که منتخب ملت هستند و وابط خارجی، انحصاراً توسط یک حکومت و پارلمان تصویب میر

سیاسی و محصول دموکراسی حاکمیت دولت، نتیجه پیشرفت فرهنگ . درقبال آن مسئولند
ستکه از دولت ا هاست، مورديالمللی که قابل قبول دموکراتتنها روش همکاري بین. مدرن است

کند که همکاري آزاد  ت خود را قربانی کند، بلکه این امکان را فراهم میخواهد که حاکمی نمی
المللی  اساس برابري قضائی، که جنیه اساسی براي تثبیت نظم بینمردم آزاد در حاکمیت دولت بر

  .دارد، جمع شود
المللی  بین. کنداما آن را از رده خارج نمی دهد، جهانی سازي اوضاع ملت دولت را تغییر می) 6

منجربه از رده خارج کردن » جهانی سازي«تفکر. سازي طریق بشرآینده استکردن، نه جهانی
و » هست«توان تفسیري از واقعیت و آرمان، مخلوطی از جهانی سازي را می. شودملت دولت می

 این واژه به گرایشات مهمی از جمله اینترنت، سهولت سفر، تجارت آزاد و انتقال. نامید» باید«
ها اغلب مورد مبالغه قرار ها برحاکمیت دولت تأثیر این. ست ا سرمایه در دنیاي معاصر مربوط

که نسبتاً جهانی سازي بیشتري طوريبه. ها تا حدودي به یکدیگر وابسته هستنددولت. گیرد می

                                                                                                                                                  
1. http://www.nationalplatform.org.  
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اگر چه درجات آن . شودمشاهده می 19در انتقال آزاد سرمایه، کار و تجارت، در اواخرقرن 
در آن روزها اکثرکشورها اقتصادشان به شکلی از پول . رمقایسه با امروزکمتربوده استد

شان  رود براي بهبود رفاه اتباعهاي مدرن انتظار میاز دولت. المللی، برمعیارطال بود بین
چه قبالً هاي جدید، بیشتر از آناي بردولتهاي تازهسازي محدودیتجهانی. بیشترتالش کنند

- شود که آن کنند، این باعث نمیها خود را با چنین تغییراتی منطبق میدولت. کندرد میبوده، وا
از یک . ها، اغلب مبهم استارتباط سرمایه فراملی با حاکمیت دولت. ها نابود یا کم اهمیت شوند

ها هائی برمنافع آنها شود، زیرا محدودیتطرف ممکن است باعث فرسایش حاکمیت دولت
جائیکه محل ها درجستجوي کشور خودش، آنگونه سرمایهکند و از طرف دیگر این تحمیل می

المللی گردد در هر کشور، تمرکزش است، در دفاع از منافع سیاسی و اقتصادیش، درسطح بین
منافع اجتماعی مختلف، خود را براي حفظ حاکمیت دولت، درتالش براي تقویت یا تحلیل 

الملل  با مفهوم ملت دولت، حقوق بین: توان گفتدر مجموع می.کننددموکراسی ملی، متحد می
  )54(.کنددر روزگار ما این گونه برخورد می

: شود الملل را از دیدگاه سنتی مطالعه کنیم، دونوع نظام هنجاري مشاهده می چه حقوق بین چنان
ها  بین دولتکه براي روابط شان تنظیم شده و دیگري ها براي روابط داخلی یکیکه توسط دولت

نظر الملل ناکافی به هاي پایانی قرن بیستم چنین دیدگاهی از حقوق بین سال )55(.کارآیی دارد
عنوان الملل منجر به تبدیل فرد بهایجاد هنجارهاي قابل اعمال در حوزه حقوق بشر بین. رسیدمی

نهادها و  غیر دولتی،  المللی هاي بین عالوه بر این سازمان. موضوعی از این رشته حقوقی شده است
الملل تقویت این بازیگران در حقوق بین.روندشمار میتشکیالت قضائی از دیگر موارد تحول به

-رسد قضات مایل به نظر میامروزه به مثالً. المللی استمستلزم تقویت هنجارهاي حقوقی بین
تاي تحقق بخشیدن المللی در راس المللی و مباحث قضایی بیناعمال هنجارهاي فراملی بین
موجب آن ارتباطات است که به  اي جهانی سازي فرایند گسترده. مفاهیم صالحیت جهانی باشند

-عنوان یک کل نگریسته میبین مقوالت یا مناطق اجتماعی مختلف درسراسر کره زمین به
- بینحقوق . سازي به معنی یک دنیاي جهانی شده است الملل، جهانیازنظر حقوق بین )56(.شود

ها با نتایح خاصی که هر دولت هائی براي اثر بخشی آن کند و راهها توجه میالملل به منافع دولت
هائی که در گذشته در فعالیت. کند دریک موضوع خاص در تعارض با منافع دولت دیگر؛ پیدا می

مروزه ا. اندالمللی شدهشدند امروزه بین محلی خوانده می  الملل،مفاهیم سنتی حقوق بین
رسد که توسط عاملین دولتی پدید آیند؛ عالوه بر این با المللی به نظر نمیهنجارهاي حقوقی بین

ها و مداخالت فرامرزي، تداخل امور فعاالن  فعالیت. سازي فراملی مواجه هستیمجهانی از قانون
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سازي ه جهانیدولتی و غیردولتی نظام هنجاري را به یک دنیاي پراکنده و مداوماً در حال گذر ب
المللی قدیمی، گام با گسترش مفاهیم قضائی بین الملل هم شدن حقوق بینجهانی. دهدسوق می

المللی تنها به روابط نظام سنتی بین. ها در این نظام است شامل تقویت فعاالن، هنجارها و سازمان
اي، نهادهاي ها، تشکیالت منطقه افراد، سازمان. پرداخت عاملین دولتی و بین دولتی می

مانند نهاد   المللی دادگستري، دیوان بین. الملل بودند غیرحکومتی خارج از دسترس حقوق بین
که فرد در  این. اندها پدید آمدهالمللی دادگستري تنها براي دولت پیشین خود، دیوان دائمی بین

حقوق . ن استامروزه واقعیت برعکس ای. پیشگاه چنین مراجعی حاضر شود غیر قابل قبول است
هاي اي، سازمانتشکیالت منطقه  ها، الملل امروزي همه انواع روابط شامل روابط دولتبین

پیدایش  )57(.گیردهاي تجاري، فعاالن اقتصادي، و افراد خصوصی را در برمی غیرحکومتی، سازمان
اشت، و زیست، حقوق کار، مقررات تجاري، ضدانحصار، بهد هاي حقوقی مانند حقوق محیطحوزه

اي در فعاالن غیردولتی نقش مهم فزاینده. الملل هستند گر گسترش حقوق بینحقوق بیمه نشان
هاي تخصصی مانند اي، آژانسهاي منطقه سازمان  الملل جهانی، حقوق بین.ها دارنداین حوزه

براي . هاي غیرحکومتی و حتی افراد خصوصی را تحت پوشش دارد سازمان هاي تجاري، سازمان
که در مسائل تجاري این ایستمثال، اتحادیه تجاري آزاد آمریکاي شمالی یک قدرت منطقه

المللی  اي درحوزه هاي حقوقی بینطور فزایندهافراد خصوصی به. منطقه ایفاگر نقش مهمی است
-به. شوندگذاري با طرف هاي دولتی میامروزه افراد وارد معاهدات سرمایه )58(.تأثیرگذار هستند

گذاري تحت تعقیب ها را درمحاکم خاص موارد نقض روابط سرمایه توانند دولت ها می وه، آنعال
خصوص در الملل برخی تضمینات بهچنین با اتکاء بر حقوق بین افراد خصوصی هم )59(.قراردهند

ها را در خصوص موارد نقض توانند دولتها میدر مواردي آن. انددست آورده حوزه حقوق بشر به
اي از معاهدات، الملل امروزي مجموعه پیچیدهحقوق بین. المللی تعقیب کنند استانداردهاي بین

ها را مانند عاملین غیردولتی مقررات، هنجارهاي عرفی و اصول رفتاري است که روابط بین دولت
دلیل اعمال فشار هنجارهاي جدید حقوق به. کنددر سطح افقی و عمودي محور قدرت تنظیم می

-خصوص با روش جهانیبه. هایی شده استها دچار محدودیتشر بر رفتار دولت، حاکمیت دولتب
الملل و بهحساب آوردن منافع افراد، محدودیت قدرت حاکمیت بیشتر شده شدن حقوق بین

در بینش انقالبی . رودکار میمدت طوالنی است که حقوق داخلی براي تعریف حاکمیت به. است
این . تالش شده تا نقش مشابهی براي هنجارهاي حقوق بشر تعریف شودالملل حقوق بین

توانند از  ها نمیمثالً دولت. ها هستندکارگیري حاکمیت دولتهنجارهاي جدید نیازمند به
که شخص یا بر این اساس چنان. پوشی کنندعنوان یک اقدام رسمی دولت چشمشکنجه به
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واسطه به. اندرکاران باید مجازات شوند د، کلیه دستاشخاصی در کشوري مورد شکنجه قرارگرفتن
  ها نیز مانند سایر فعاالن غیر حکومتی با ایجاد،الملل جدید، دولتتقویت عاملین در حقوق بین

ها، سازمان ملل متحد، و دولت. کاربرد و انعکاس هنجارهاي حقوق بشر درگیر هستند
سازمان کشورهاي آمریکایی، سازمان وحدت   اروپا،اي مختلف مانند شوراي هاي منطقه سازمان

نکته اساسی پیرامون . شماري در ارتباطندهاي غیرحکومتی حقوق بشري بیآفریقا، با سازمان
بدین ترتیب به دنبال وحدت . سري قواعد براي همه ملل و دول استقانون حقوق بشر، ایجاد یک

دلیل تداخل تفکر  الملل به حالت حقوق بشر بیندر این . جهانی فزاینده و تعامل ملل مختلف است
تواند انجام  حاکمیت ملی که هر دولت به لحاظ صالحیت داخلی هر کاري که دلش بخواهد می

المللی در خصوص مداخله و حاکمیت دولت، طبق گزارش کمیسیون بین. شودمتحول می  دهد،
بر سر حاکمیت دولت مستولی صورت یک مانع عمودي این دیدگاه جدید هنجاري حقوق بشر به

روز شدن منشور سازمان ملل در مشارکت به این مسئولیت حمایت، آشکارسازي نیاز به. است
گر  این گزارش بیان )60(.درك جدید از حاکمیت دولت در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است

لیت در هردو عنوان مسئومنعطف شدن از مفهوم سنتی حاکمیت یعنی کنترل، به حاکمیت به
موجب این گزارش اگر مردم کشوري در عذاب باشند و دولت به. وظیفه داخلی و خارجی است

ها قادر یا مایل به متوقف کردن این وضعیت نباشد، اصل عدم مداخله کارآئی خود را حاکم بر آن
  . شود المللی براي حمایت از اتباع می دهد و تبدیل به مسئولیت بیناز دست می

  
  الملل آمیز در مجامع حقوق بین بینش صلح –2–3

الملل حقوق همکاري است؛ وجود آن بستگی به رضایت کشورها دارد که چه حقوق بیناگر
توان  فقدان رضایت یک کشور بهمعنی آناست که نمی. تواند به صورت صریح و یا ضمنی باشد می

رابطه حقوقی بین . باشدخود میگذار در نتیجه هر کشور قانون. اي را بر آن تحمیل کردقاعده
الملل را  البته نباید قواعد آمره حقوق بین 1.کشورها با تنوع زیاد بستگی به اراده آن کشورها دارد

-که هر مورد تخطی و نقض آن باعث بطالن است و موجبات مسئولیت بینقواعدي. از یاد برد
کند که حداقل رفتار قابل قبولی را بیان میعبارتی این قاعده سخن از به. آوردالمللی را پدید می

. تواند در این مقوله جاي گیرد ، میعدام نوجوانانمثالً ا. کندهیج ملت دولتی از آن تخلف نمی
طور گسترده و غیر قابل  گر ممنوعیت این موضوع بهکردهایی که نشانها و عملمعاهدات، اعالمیه

هیچ . دهد ، شکنجه و کشتار دسته جمعی جاي میتردید است را در زمره مسائلی مانند بردگی

                                                             
1. Pacta Terries NEC Nocent NEC Porsunt. 
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الملل فاقد یک توان گفت حقوق بین از طرفی می. کندکشوري اظهاري خالف این موضوعات نمی
گذار به این منظورست و نتیجتاً معاهدات دو جانبه و چند جانبه چنین نقشی را بر عهده قانون
هاي با جنبه 1الملل داراي خصیصه خاصی از طرف دیگر باید توجه داشت که حقوق بین. دارند
المللی و الملل عام مرکب از حقوق عرفی بین عبارتی حقوق بینالمللی است؛ بهگذاري بینقانون

بدین ترتیب . آورندالملل عام براي همه کشورها الزامقواعد حقوق بین. اصول کلی حقوقی است
  .اي برخوردار است چنین خصیصهشود از  که هر معاهده جدید به این نظام وارد می

با . شود الملل می المللی شدن قواعد حقوق بیناي منجر به بیندر دنیاي معاصر عوامل عدیده
توانست قاعده اي را بپذیرد یا از هاي گذشته که یک کشور یا وزیر خارجه آن به آسانی می زمان

المللی واقع شدن،  در سطح بین امروز دیگر. آن شانه خالی کند؛ تفاوت زیادي صورت گرفته است
هاي زیادي که تعدادشان روبه افزایش است؛ حتی کرد سازمانعمل. یک انتخاب نیست

سازي رسمی یا غیر  کننده سیاست و نحوه قانون گذاري و قضایی ملی منعکس هاي قانون دستگاه
المللی کردن  نهادینه شدن حاکمیت و سیاست جهانی، محدود به بین. المللی هستند رسمی بین

هاي اجتماعی، اقتصادي و اي از جنبههاي حکومتی و دولتی نیست؛ بلکه در هر زمینهفعالیت
المللی  از تاریخ تشکیل اتحادیه بین. فرهنگی روابط کشورها از مرزهاي سرزمینی فراتر رفته است

-به. شده است المللی، مورد تأکید اروپائیان و سپس جهانیان واقعارتباط بین 1865تلگراف در 
گردانندگان پست و تلگراف که اتحادیه پست و اتحادیه تلگراف «قول لویی رنو دانشمند فرانسوي 

دانند به تمدن و صلح بین اقوام به مراتب بیشتر وجود آوردند و مردم حتی نامشان را هم نمیرا به
  )61(»هاي صاحب نام خدمت کردنداز دیپلمات

و تشکیل سازمان ملل متحد نیز با تصویب منشور ملل متحد دوران پس از جنگ دوم جهانی 
سازمان ملل متحد و ارکان آن براي . رودشمار میمبداء جدیدي براي تغییر نظام وستفالی به

هاي  ملت  اي طراحی شد که تقسیم سیاسی جهان به دولتگونههاي جامعه ملل به جبران ضعف
ور مورد توجه بود و یکی از دالیل آشکار حق وتوي قدرتمند با منافع جغرافیایی مختلف در منش

الملل جدید را در اینک زمان آن فرا رسیده که حقوق بین 2.اعضاي دائم شوراي امنیت است
براي این منظور با تفکر جدیدي به موضوعات باید نظر . دنیاي معاصرمورد آزمایش قرار دهیم

لملل توجه به قواعد آن یا اجراي آن به اترین بینش در فهم مباحث حقوق بین مناسب. افکند
قواعد به . باشدها میتنهایی نیست؛ بلکه بر اساس قواعد و اجرا و عالوه بر این قدرت و کنترل آن

                                                             
1. Sui Generis. 

  منشور ملل متحد 27ماده . 2
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گشا  المللی را توجیه کنند و تمرکز بر اجرا نیز به تنهایی راهتوانند تصمیمات بینتنهایی نمی
بهترین . تر شدن موضوع استعی نیز باعث پیچیدهعوامل اقتصادي و جغرافیایی و اجتما. نیست

الملل و تکامل قواعد آن بر جهان گستري، این است که همه کشورها دلیل موجودیت حقوق بین
  . کردشان بر مقررات آن دارندتالش مستمري در انطباق عمل

اعالمیه هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد که در تکامل نامهاست به پیمانجا الزم در این
هاي  برحقوق افراد و آزادي 1966پیمان اول در . جهانی حقوق بشر منعقد شدند، اشاره کنیم

کند در حالی که مورد دوم که به نسل دوم حقوق بشر شهرت یافته، بر حقوق اساسی تأکید می
نامه را  کشور از جمله ایران، این دو پیمان 148نزدیک به . اقتصادي و اجتماعی متمرکز است

تواند داشته  رغم تأثیراتی که در وضع زنان، کودکان و کارگران میاما علی. اند بهتصویب رسانده
. اقتصادي و اجتماعی نشده استباشد؛ ایاالت متحده آمریکا حاضر به تصویب کنوانسیون حقوق 

ها در کشورهاي اروپایی بیشتر از رنگ شدن حاکمیت دولتگیریم که کمبراین نتیجه میبنا
به  1989نامه بیست نوامبر از طرفی کنوانسیون حقوق کودك به موجب قطع. یکا بوده استآمر

این  1.الزم االجرا شد 1990تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال 
کشور رسیده است که در واقع تعداد کشورهاي تصویب کننده این  194کنوانسیون به تصویب 

بدیهی است چنین معاهداتی  2.ي عضو سازمان ملل بیشتر استکنوانسیون از تعداد کشورها
گیري  چنین به شکلالمللی حقوق بشر و همتواند در ایجاد یک رژیم اخالقی مستحکم بین می

چه  اگر )62(.المللی کمک کنندهاي بین زنی المللی و هدایت مذاکرات و چانهقراردادهاي تجاري بین
کنیم؛ هر ملتی  الملل مشاهده میموارد نقض را در حقوق بینمانند مقررات حقوق داخلی، برخی 

المللی را  الملل، جامعه بین حقوق بین. المللی استالملل و توافقات بینداراي منافعی از حقوق بین
وجود نهادهاي مشترك و مداخالت متقابل . دهدبه سمت مشارکت با هدف نظم و ثبات سوق می

بستگی شدید را با  منافع حیاتی هر کشور نوعی هم. ده استباعث محدودیت عملکرد کشورها ش
هاي خوبی هستند که از اهداف  مثالً حفظ صلح و جلوگیري از جنگ، مثال. کنددیگران طلب می

توسعه حقوق معاهداتی که با کنگره وین آغاز شد؛ . روندشمار میعمده تشکیل سازمان ملل به
ه آماده مشارکت و همکاري با یکدیگر هستند و بدین ابزار توسعه حقوقی بین کشورهایی است ک

براي گسترش  )63(.رسانند هایشان را به ظهور می ترتیب با الزام خود به انجام تعهد، خواسته

                                                             
1. 25GA ./Res/44. 

کشور این 194تعداد2009می21تا .101ص 1381، حقوق بشردر هزاره جدید، دانشگاه تهرانذاکریان مهدي، . 2
  .اندمعاهده را تصویب کرده
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پذیرد خصوص کنترل رفتار سایر کشورها، هر کشوري میاستقالل و امنیت و حفظ سرزمین، به
المللی الملل را، از نزاکت بین واعد حقوق بینق. کرد خود ایجاد کندهایی بر عملکه محدودیت

هاي جنگی خارجی در دریا که جنبه اخالقی دارد و هیچ تعهد مانند برافراشتن پرچم کشتی
المللی و مصوبات مجمع عمومی سازمان  گذار بیننبود قانون )64(.حقوقی ندارد باید جدا فرض کرد

است و از الزام حقوقی برخوردار نیستند، ملل که مرکب از نمایندگان تمامی کشورهاي عضو 
المللی دادگستري و حق چنین نظام قضایی مبتنی بر موافقت اولیه کشورها در دیوان بین هم

اگر چه . وتوي اعضاي دائم شوراي امنیت نیز هیچ تأثیري بر موجودیت این رشته حقوقی ندارد
ر اساس تفکر حاکمیت با پشتوانه در قرن نوزدهم، نظریه حقوق ب 1فیلسوف انگلیسی جان آستین

 )65(.الملل با این تفکر منطبق نشده است ضمانت اجرا و مجازات را مطرح نمود؛ هنوز حقوق بین
المللی که منجر به تصویب  هاي بین هاي متفاوت کشورها در بسیاري از اجالسرغم خواستهعلی

دکترین وفاق عام چاره ساز بوده ساز مانند کنوانسیون حقوق دریا گردیده است؛ معاهدات قانون
الملل و پذیرش وفاق عام منعکس کننده تأثیر اکثریت در ایجاد قواعد جدید حقوق بین. است

الملل از تأکید  نوعی تالش بر تغییر ساختار حقوق بین. باشدها توسط سایر کشورها می آن
بشریت در  )66(.است المللی ملت، به یک شکل در حال توسعه مشارکت بین - انحصاري بردولت 

المللی که کند بلکه در نظام بین نه فقط در کشوري که زندگی می. جستجوي رفاه و عدالت است
را که که در همه حال باید انسان ست اینا ذکر  جا الزم به اي که در ایننکته. برددر آن بسر می

این پایه، شرق و غرب و  محور مطالعات حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است مد نظر قرار دهیم و بر
چه بتواند براي انسان وحیات انسانی مفید آن. دهند سنتی و مدرن اهمیت خود را از دست می

حق تعیین سرنوشت و سایر اصولیکه در منشور ملل متحد مورد توجه قرار . باشد؛ خوب است
  .گرفته است با همین انگیزه بوده است

  
  گیري نتیجه

عنوان یک ارتباط تنگاتنگ بین توان آنرا بهکنیم، پدیده ایستکه می جهانیکه درآن زندگی می
نواحی مختلف، مردمان، نژادها، اجتماعات، و منافع اقتصادي و فرهنگی سراسرگیتی، فرض نمود 

بدین ترتیب . الملل است ها، حقوق بین ترین آنکه شعب حقوقی مختلفی را در بردارد که مهم
شدن، خود را از مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین کشورها، به الملل با جهانیحقوق بین

المللی، اي از اسناد مشتمل بر هنجارهاي متنوعی از فعاالن در صحنه حقوقی بینشبکه پیچیده

                                                             
1. John Austin. 
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- که متعلق به حقوق داخلی بوده، هم اکنون از دید حقوقی بینايپدیده )67(.متحول کرده است
زیست، چون محیطیاره ما درحال غرق شدن است، زیرا موضوعاتی همس. شودالمللی نگریسته می

المللی ها و تروریسم، جنبه جهانی به خود گرفته و با معیارهاي بینهاي اتمی، بیماريسالح
حقوق داخلی که قدرمطلق خودرا ازدست داده، اینک تصحیح شده، و از  )68(.شوندسنجیده می

هاي گذشته  الملل نسبت به دههبدین ترتیب، حقوق بین. شودالملل بدان نگاه میدید حقوق بین
ها، به یک  که، خود را از روش حل اختالف بین دولتايبه گونه. را داشته استفرایند انقالبی

: بدون اغراق باید گفت. مند جهانی متحول نموده؛ که در زندگی روزمره مشهود استابزارقدرت
ها و تصمیمات بسیاري از عاملین دولتی و غیردولتی را تحت الملل امروزي، سیاستحقوق بین

  . تأثیرقرارداده است
مند، هدف اشاعه تفکر ایده  درعصر اتم و ارتباطات، با طرح صلح جهانی از طریق نظام قانون

بلکه بر این عقیده هستیم که دیر یا زود، جامعه جهانی به ضرورت هر چه بیشتر . آلیستی نیست
عمل روز جنگ جلوگیري به المللی که بتوانند از بهتأسیس نهادهاي بین. رسیداین مهم خواهد 

  . ستا آورند و با مسایل جهانی به مقابله بپردازند، نیاز عملی دنیاي امروز
زیست جهانی، مسابقه تسلیحاتی، تروریسم سیاسی، انفجار جمعیت، توسعه اقتصاد جهانی، محیط

ها قرار دارند، اما به تنهایی توسط یک گی در دستور کار دولتها، هماستفاده از منابع اقیانوس
  .دولت قابل حل نیستند

توان تعارضات غیر قابل اجتناب را در این دنیاي  با وجود ابزارهاي قانونی و دور از خشونت، می
وضعیتی که هنوز در ورطه تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز، مورد توجه . پراکنده حل کرد

المللی است و در جلسات مهم آن، مورد رسیدگی قرار  گیري بینن دستگاه تصمیمتری مهم
  .گیرند می

چنین اعضاي سازمان  وجود معاهدات متنوع از لحاظ کمی و کیفی، گسترش تعداد کشورها و هم
ترین معاهدات  خصوص مهم ملل متحد و روند هر چه بیشتر پیوستن کشورها به این معاهدات، به

  .کند ه اختصاص به مسائل بشري دارند توجه به این موضوع را اجتناب ناپذیر میقانون ساز ک
هایی که در پیشی گرفتن عنصر  رغم تفاوت الملل معاصر، علیفرایند تشکیل عرف در حقوق بین

تر انعقاد معاهدات، با وجود تکامل  چنین امکان سریعمعنوي بر عنصر مادي ایجاد شده است، هم
ارتباط این دو و نقشی که . چنان عرف از جایگاه رفیعی برخوردار است دیپلماتیک، همهاي  اجالس

توانند هم جنبه قراردادي و هم  الملل که می در تکامل یکدیگر دارند؛ وجود قواعد آمره حقوق بین
  .مند دارند الملل و نهادینه شدن نظام قانون عرفی داشته باشند، نقش مؤثري در تکامل حقوق بین
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اي مانند اتحادیه اروپا  المللی اقتصادي مانند سازمان تجارت جهانی و منطقه هاي بین زمانسا
مند باشند که از لحاظ عملی مورد  عنوان الگوي مؤثري در رسیدن به یک نظام قانونتوانند به می

هاي دسته جمعی  منشور،گسترش پیمان 52که طبق ماده با توجه به این. اند آزمایش قرارگرفته
المللی، سازگار با اهداف منشور، مورد استقبال  براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین

اند، با انعقاد هر معاهده، عالوه بر گسترش مقررات حقوق و حتی حمایت سازمان ملل قرارگرفته
ها  هائی براي حاکمیت دولت الملل، ایجاد نظم جهانی و منطقه اي به طریق اولی، محدودیت بین

المللی  ها را، به نفع جامعه بین عبارتی قدرت مندرج در صالحیت انحصاري آنبه. آورد پدید می
دوستانه  وضعیتیکه در دنیاي امروزي پدید آمده منجر به امکان مداخالت انسان. کند محدود می

  .ها گردیده استملل متحد در کشورها حتی بدون نیاز به مجوز آن
سازمان ملل متحد که چند دهه است از طریق کنسانسوس به تصویب هاي  نامه اکثر قطع

گر خواست جامعه جهانی در موضوعاتی است که زمانی سد عظیم حاکمیت  رسند، نشان می
موضوعاتی مانند حقوق . شد انحصاري مانع از هرگونه مداخله و اظهار نظر کشورهاي دیگر می

مدیریت منابع زمین، تأمین انرژي، کنترل  آزادي، فقر، محیط زیست، بهداشت،: بنیادي بشر
اي هستند که با عزم جهانی  هایی از موارد عدیده المللی، مثال ترانزیت مواد مخدر و ترویسم بین

این مباحث، نه تنها اختصاص به یک کشور ندارند، بلکه . ها وجود داردامکان برخورد با آن
میراث مشترك بشریت به . نمایند ستقبال میالمللی ا ها مشتاقانه از همکاري جامعه بین دولت
بنابراین، مشابه پدید . طلبد المللی را میشود که نتیجتاً مشارکت جامعه بین هایی وصل می مقوله

ها از بسیاري موضوعات  هاي مضاعف و احترام به این حق فردي، دولت آمدن اشخاص با تابعیت
ست، عدول کرده و بنابر منافع متقابلی که ها بوده ا که در گذشته مشمول صالحیت انحصاري آن

  .ها دارندشدن آنآید، سعی در جهانی برایشان پدید می
به فاصله کمتر از پنج سال از تاریخ امضاي  2002المللی در سال  تشکیل دیوان کیفري بین

نویس کنوانسیون  تشابه این کنوانسیون با پیش. معاهده رم، دلیل مناسبی بر این ادعاست
صورت یک متن قابل قبول ها، که بالغ بر شصت سال نتوانسته به المللی دولت یت بینمسئول

الملل به صحن مجمع عمومی عرضه شود، تفاوت وضعیت کنونی جامعه  ازکمیسیون حقوق بین
  .رساند هاي اول تشکیل سازمان ملل متحد به اثبات می المللی را با سال بین

ها به عمل هایی که شوراي اقتصادي، اجتماعی از آن حمایتهاي غیر حکومتی و  با کثرت سازمان
عنوان اهرم فشار، بلکه خود با در دست گرفتن بسیاري مسائل جهانی، تنها به آورده است، نه

  .نمایند ها را تسلیم خواست جامعه جهانی می دهند و دولت ابتکارعمل نشان می

Archive of SID

www.SID.ir



  مند صلح جهانی در نظام قانون

 

  

  

  

  

  

50  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره 
13

 ،
بهار و تابستان

 
1389

  

 

راتی که منجر به ارتقاي کرامت انسانی و تقویت ارکان سازمان ملل متحد و احیاناً ایجاد تغیی
برابري اجتماعی گردد، روندي که هم اکنون در حال تکامل است مانع از بروز تنش در سطح 

هاي مفاهیم عدالت، صلح، رفع هر گونه تبعیض و نابرابري در تمامی زمینه. گردد المللی می بین
  .عنوان مفاهیم کلیدي مدنظر هستندبشري، به

هاي آن پس از افول نظام سوسیالیستی  نامهوراي امنیت، و دگرگونی که در قطعنقش فعال ش
طوري که  اي بخشیده است، به توان مشاهده کرد، فصل متروك هفتم منشور را جان دوباره می

دوستانه و در مواردي حتی اعزام نیروهاي  هاي انسان امروزه با تشخیص ضرورت ارسال کمک
اده و تحکیم صلح جهانی، توجه به مواد منشور و تفسیر آن را نظامی سازمان ملل، جهت اع

 2010جولی  22المللی دادگستري مورخه  رأي مشورتی دیوان بین. موضوع جنجالی نموده است
چنین  مجمع عمومی و هم 3/63نامه در قضیه مشروعیت اعالمیه استقالل کوزوو که متعاقب قطع

و با در نظر گرفتن دو اصل حق تعیین سرنوشت و  شوراي امنیت صادر گردیده 1244نامه قطع
الملل راجع به  منشور ملل متحد و اعالمیه اصول حقوق بین 2ماده  4تمامیت ارضی با رعایت بند 

چنین کنفرانس براساس منشور ملل متحد و هم) 2625(ها  روابط دوستانه و همکاري بین دولت
که در  تر این جالب. المللی است صلح و امنیت بینگر روند رو به  باشد، نشان می 1975هلسینکی 

این موضوع که بیشترین تقابل با اصل صالحیت انحصاري دولت را دارد؛ دیوان خود را در ارائه 
  .نظر مشورتی صالح دید و رأي به حقانیت استقالل کوزوو داد

شده است،  که منجر به محو استعمار و تدوین منشورحقوق و تکالیف اقتصادي کشورهاروندي
  .اندیشد شدن ابعاد مختلف حاکمیت میامروزه به جهانی

توان گفت بستر اندیشه جامعه جهانی آمادگی پذیرش بسیاري مفاهیم را دارد، که  در نهایت می
  .ها بوده استدر گذشته روح خودخواهی و برتري جویی مانع از طرح آن
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