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 نخستسخن 
یا و المللی تعامل پوهای حقوقی اعم از داخلی و بینمیان سیاست و حقوق در نظام

-بستگی به رشد و توسعهمستمر وجود دارد. میزان این تعامل در حوزه حقوق داخلی 
یافتگی نظام حقوقی و تکامل سازوکارهای حقوقی داخلی دارد. سازوکارهای حقوقی 

تار چنان اسیر قدرت و منافع سیاسی است، ولی ساخداخلی به رغم رشد و پیشرفتگی هم
از حقوق  الملل بسی بیشترای است که حقوق حاکم بر جامعه بیننظام بین المللی به گونه

حدی  پذیرد. گاه شدت این تأثیر بهمالحظات سیاسی و موازنه قدرت تأثیر می  ملی از
عده  الملل وداشته است. درک و فهم ایناست که برخی را بر انکار موجودیت حقوق بین

حقوق  المللی است. این وضعیت جایگاهناشی از قدرت نا برابر و نا متوازن جامعه بین
سیاری الملل تنزل داده و موجب شده است که بق بینالملل را در حد نزاکت و اخالبین

نگلی جمند آزادی عمل داشته باشند و جامعه جهانی را تا سرحد جامعه از کشورها قدرت
ر الملل، دمند بدلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر حقوق بینبرسانند و کشورهای قدرت

 مایند. المللی خود را إجرا نتر تعهدات بینمسایل حیاتی و مهم کم
های خود در قالب حقوق وضعیت و نگرش باال نباید موجب شود که بشر از آرمان

 الملل نشانگر تالش والملل دست بردارد؛ چنانکه توسعه و پیشرفت حقوق بینبین
است  مداران برای دستیابی به اهداف و ارزش واالی انسانیدانان و سیاستکوشش حقوق

جرای الملل به برخی از اهدف خود نایل آمده است و اکه برغم وضعیت  باال حقوق بین
 ای جامعه جنگلی پیشگیری نماید. بند آن از سقوط جامعه جهانی در ورطهنیم

شدن جامعه جهانی است که الملل در این میانه، گام مهم انسانیآموزش حقوق بین
نماید. از این رو، بستر را برای زندگی مناسب و بدور از رفتارهای غیر انسانی فراهم می

های اساسی را باید در چه در سطح جهانی و چه داخلی، هر نهاد و سازمان آموزشی گام
این راستا بردارد تا به سهم خود در تعادل میان حقوق و سیاست در سطح جهانی نقش 

گاهی های مختلف جامعه و مشارکت در انکشاف اجتماعی؛ دهی به الیهایفا نمایند و با آ
ا با نوع نگرش نظام سلطه به جامعه انسانی از جمله جامعه افغانستانی آشنا نمایند مردم ر
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الملل رشد و ارتقا پیدا و در نتیجه سطح درک مردم از جایگاه افغانستان در سیاست بین
کند. ازسوی دیگر، چگونگی تنظیم روابط سیاسی کشور با جامعه جهانی و استیفای 

سازی الملل و جایگاه آن در عصر جهاناز حقوق بین حقوق مردم، منوط به درک درست
دیده و کارآزموده دارد تا با تکیه بر منابع است که  بستگی به تربیت نیروی انسانی آموزش

الملل دفاع غنی اسالمی و حقوق مدرن از حقوق مردم این سرزمین در عرصه روابط بین
توان از الملل نمیروابط بین شدن به ابزار علمی مناسبو حمایت نماید. بدون مسلح

های علمی و عملی حقوق مردم خود در افق جهانی دفاع نمود. پس نیازمند فعالیت
 یابیم. هستیم تا به جایگاه بایسته در این عرصه دست

الملل هم در رویکرد اسالمی و هم رویکرد حقوق در عرصه آموزش حقوق بین
موزشی علمی های آرد و به ویژه در عرصه کارگاهمدرن، هنوز جامعه ما در آغاز راه قرار دا

رهای و عملی  کشور بسیار عقب افتاده است. در شرایط فعلی نهادهای آموزشی ما با کشو
می نهادهای یافته و پیشرفته. تماجهان سوم بسیار فاصله دارد تا چه رسد به کشورها توسعه

ز او کارکردهای آنها دفاع الملل، قسمت عمده نقش، صالحیت ملی در سطح روابط بین
نار مردمان این سرزمین است و باید نهادهای آموزشی دولتی  خصوصی توان خود را در ک

هم قرارداده برای تربیت نیروی انسانی مناسب با این هدف بیش از پیش از پیش 
ضو ها و رفتارهای نادرست برخی کشورهای عهماهنگی داشته باشند و در برابر سیاست

 انی از حقوق ملت دفاع نمایند. جامعه جه
شجو در بالد که چند دوره دانبه خود می )ص( النبییندر راستای هدف یادشده دانشگاه خاتم

زرگ الملل تقدیم جامعه و ملت بی حقوق بینآموختهالملل دانشمقطع ماستری حقوق بین
صی دولتی و خصو خود نموده است که هر کدام هم در کرسی تدریس و آموزش و هم در ادارات

دی حهر چند بسیار اندک تا )ص( النبییناند و از این جهت دانشگاه خاتممصدر خدمت بوده
ه گام گفتتوانسته بخشی از رسالت اکادمیک خود را به سرانجام رساند و در راستای هدف پیش

لیت ابردارد. مقاالتی که در اثر حاضر گردآوری شده نیز بخش از تالش و فعکوچک و مؤثر 
 شود.  علمی این مجموعه علمی بزرگ است که تقدیم خوانندگان محترم می
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 و حق حاکمیت ملی بشردوستانهمداخله 
 1تقی حلیمی

 25/9/1401پذیرش:    17/8/1401تاریخ دریاقت: 
 

 چکیده
دانشمندان در رابطه به مداخله بشردوستانه دو نوع رویکرد دارند. برخی از آنها مداخله 

مشروع نمی دانند، اما دانند و عده دیگر آن مداخله بشردوستانه را بشردوستانه مشروع را می
المللی باشد در آن صورت مداخله به حاکمیت اگر تهدید علیه صلح، نقض صلح بین

الملل و شود. ولی با دیگر گونی مفاهیم چون: امنیت، توسعه حقوق بیننادیده انگاشته می
مداخله نیز تعدیل گشته است. آمده است. و اصل عدمحقوق بشر به صورت نسبی در

قوی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای  ضعیف که در آن منافعی  هاییکشور
کنند. باتوجه به جهان شمولی زده و حاکمیت ملی آن را نقض میدارند، به مداخله دست

المللی و های بینها، کنوانسیونحقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق
بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق  ای و دکترین علمای حقوق که قواعدمنطقه

توانند در عقب اصل حاکمیت ملی پنهان شده ها نمیشوند دولتالملل محسوب میبین
چنان    قابل اتکا از اجرای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، بازهم اصل حاکمیت ملی  هم

ها است و در صورتی که دولت باشد. از اینکه رعایت حقوق و رفاه ملت برعهده دولتمی
کند این کار به جامعه  د عملاز عهده این وظیفه برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعه

الملل جایی شود. با توجه به این که مداخله بشردوستانه در حقوق بینالمللی واگذار میبین
و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مسئولیت حمایت تنها به  پیدانکرده

م در مورد های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هعنوان آخرین راهکاری پس از راهکار
 نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. 

 .مداخله بشردوستانه، حاکمیت ملی و مسئولیت حمایت واژگان کلیدی:
                                                             

  )ص(ن یالملل دانشگاه خاتم النبیآموخته مقطع ماستری حقوق بیندانش 1
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 مقدمه
از مباحث بسیار حساس و « حق حاکمیت ملی»و « مداخله بشردوستانه»واژه های 

المللی بصورت گسترده ر مناسبات بینالملل است، دمورد ضرورت روز در حقوق بین
گیرد و اعمال خویش را به المللی قرار میهای بینها  و سازمانمورد استفاده دولت

های که در آن مداخله صورت گرفته است، دهند و دولتمداخله بشردوستانه نسبت می
تناد نموده ها  اسبه مواد منشور سازمان ملل بنام اصل عدم مداخله به حاکمیت ملی دولت

ها  است. از طرف دیگر کمیسون حقوق بشر در و مدعی نقض حاکمیت ملی آن دولت
ها معتقد است که اصل تحت عنوان عدم توسل به زور در حال دفاع از حقوق انسان

ها  همان حفظ حقوق انسان ها گویند هدف تشکیل دولتحاضر تغییر نموده است، می
قوق بشر متعهد نباشد و از حقوق اتباع خویش در ها در قبال حکه دولتاست. وقتی

مقابل ظالم دفاع نکند و آنان مظلوم واقع شوند، پس در این صورت حاکمیت ملی معنا 
المللی باالی قلمروی المللی جامعه بینو مفهوم ندارد. در این صورت طبق مقررات بین

المللی خویش را در حاکمیت داخلی آنان مداخله بشر دوستانه نماید، و مسئولیت بین
تواند زمانی نسبت به دار که میقبال مردم أدا کنند. شورای امنیت بعنوان مرج صالحیت

دار عمل دولت خاطی که حقوق اتباع خود را به شکل گسترده پامال کرده و باعث جریحه
المللی گردیده و صلح و امنیت جهانی را به ها در سطح جامعه بینشدن اذهان ملت

می اندازد، مداخله بشردوستانه کند و طی قطعنامه از دولت های عضو بخواهد  مخاطره
جلو دولت ناقض حقوق بشر را گرفته و مقامات آن کشور را متقاعد بسازد تا بر مردم خود 
ظلم نکرده و از این بیشترحقوق شان را نقض ننماید. در پژوهش حاضر نیز کوشش شده 

 و حق حاکمیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.است که نسبت مداخله بشر دوستانه 

 تحلیل مفهومی واژگان کلیدی  .1
مفهوم جدید حاکمیت ملی نخستین بار در آواخر قرن شانزدهم و با اشاره به پدیدة 
جدید دولت سرزمینی تدوین شد. این مفهوم در قالب حقوقی، به واقعیت سیاسی اصلی 

گذاری و اجرای ی قانونخود را در زمینهآن عصر یعنی ظهور قدرت مرکزی که اقتدار 
نمود. در طول یک قرن این کرد، اشاره میقانون در داخل سرزمینی مشخص اعمال می

قدرت چه در داخل، چه در خارج از سرزمین به قدرتی بالمنازع تبدیل شده و تفویض 
 ( 495: 1384یافته بود. )مورگنتا، 
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ملی تمام صالحیت و اختیاراتی است که  ازدیدگاه جغرافیدانان سیاسی نیز حاکمیت
کند. جمع میان سرزمین و حاکمیت اساس کشور در چارچوب سرزمین خود اعمال می

( همچنین برخی از 7: 1379نظام بین حکومتی جدید را فراهم کرده است. )میرحیدر،
جغرافیدانان سیاسی براین باورند که حاکمیت، حق اعمال قدرت توسط حکومتی است 

: 1390کند. )کاالهر،یک قلمرو مشخص وبراساس دو نوع اقتدار حکمروایی می که در
ها حاکمیت را در دو سطح داخلی و خارجی مورد بحث قرار ( به بیان دیگر آن44
ها و دهند. حاکمیت داخلی، به اقتدار مطلق و نهایی حکومت بر تمام افراد، گروهمی

شود این حاکمیت، مکمل حاکمیت میها در درون مرز ها مربوط نهادها و سازمان
ی داخلی است. این اقتدار شامل حق حاکمیت بدون دخالت کشورهای خارجی و مطالبه

الملل با سایر کشورهای مستقل است. برداشت ی روابط بینجایگاهی برابر، در عرصه
د، هر فرد از کشور مستقل به دیدگاه آن بستگی دارد. اگر فرد از موضع درون کشوری بنگر

شود و اگر از بعد شود که چگونه حاکمیت موجب تمرکز در تصمیم گیری میمتوجه می
یابد که حاکمیت نیرویی برای تفرقه در جهان است. عملکرد جهانی به قضایا بنگرد در می

الملل یک نتیجه مهم دارد و آن این است که حاکمیت به عنوان اساس حقوق بین
هاد ها ارجحیت دارد. این نکته در اصل دوم منشور های ملی بر منافع سایر نحکومت

ملل متحد آمده است، یعنی فصلی که سازمان ملل متحد از تمامیت ارضی اعضای 
ی کند. این به نوبهخود، حمایت و دخالت در امور داخلی آنها را غیر قانونی قلمداد می

لملل در اصل ماهیت اآورد و آن این است که حقوق بینخود، یک نتیجه دیگر به بار می
کند در روابط بین الملل، حاکمیت ملی به کارانه دارد و وضع موجود را حفظ میمحافظه

 ( 91: 1379المللی است. )موبر، ها در رابطه با نهادهای بینمعنای استقالل دولت
مفاهیم و موضوعات جدید به دلیل تحول در شرایط ساختاری نظام های سیاسی 

مداخله »ز جنگ جهانی دوم، به وجود آمده است. یکی از آنها المللی بعد ابین
 است که با تعاریف متفاوتی از جانب حقوق دانان روبرو شده است. « بشردوستانه

مداخله بشردوستانه با واژگان متعددی همانند تهاجم انسان دوستانه و حمله مسلحانه 
ای متضاد مداخله و مهبشردوستانه آمده و در مجموع نشان دهنده جمع میان دو کل

باشد تهاجم، تجاوز و مداخله کلماتی است زننده و اما بشردوستانه در بشردوستانه می
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ی مورد پسند است. از نظر اصطالحی تعاریف متعددی برای آن قالب اخالقی آن، واژه
 شود.ها اشاره میذکر شده است. در ذیل به برخی آن

ل دخالت دو یا چند کشور در دولت دیگری است، مداخله شام»از جمله آورده اند که:  
اما این تعریف بدون این که سبب « گردد.که به تناسب نوع واقعه منجر به توسل به زور می

چنان    نقش سازمان مداخله را ذکر کرده باشد با توجه به روند سنتی آن تعریف کرده و    هم
( در کتاب فرهنگ 40-39: 1394باد،المللی را نیاورده است. )وزیری، بلبان آهای بین

آمیز توسط یک دولت الملل در مورد مداخله بشردوستانه آمده است: مداخله قهرحقوق بین
در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا 

 ( 484: 1375باشد. )بلدرسو،رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت می
های است که در مداخله انسانی آنگونه مداخله»دانشمند بنام روسو معتقداست که 

گیرد. به تعبیر دیگر مداخله انسانی عبارت از عمل راه حمایت از حقوق بشر انجام می
یک کشور علیه یک حکومت خارجی، به منظور قطع اعمال غیر انسانی و مغایر با حقوق 

(  مداخله بشر دوستانه به مفهوم اقدام قهری به 50-49: 2ج1347)روسو، « بشر است.
ای یک یا چند کشور از طریق بکار گیری نیروی نظامی در کشور دیگر بدون وسیله

رضایت مقامات آن به منظور جلوگیری از آسیب جدی و گسترده یا مرگ میان جمعیت 
 (152: 1395باشد. )قاسمی،غیر نظامی می

مداخله بشردوستانه به معنای  مفهوم»دارد: دانان بیان میچنان یکی از حقوقهم   
های اساسًا داخلی کشورهایی المللی در وضعیتجانبه جامعه بینمداخله قهرآمیز و یک

: 1383)آقایی،« المللی را برانگیخته استاست که به لحاظ انسانی نگرانی جامعه بین
د، الزم است که کشورهای دیگر و یا سازمان ملل متحد به چنان در برخی موار( هم56

دلیل نقض بی رویه حقوق بنیادین بشر در امور کشور یا کشورهای دیگر مداخله نظامی 
انجام دهند، تا از آن جلوگیری به عمل آید. اما اصل این است که هیچ کشوری و سازمانی 

ه و یا برای به کرسی نشاندن حق ندارد تا حق حاکمیت ملی کشور دیگری را نقض نمود
منع توسل به » الملل به اش، به زور متوسل شود؛ اصلی که از آن در حقوق بینخواسته

شود، چه دلیلی تعبیرگردیده است. حال اگر اصل بر این دو مورد بنا گذاشته می« زور
یف رسد، از جمله تعارتواند باعث توجیه مداخله و توسل به زور گردد؟ به نظر میمی

 این تعریف تاحدی مفهوم را دقیق تر و این معمای موجود را حل خواهد کرد.
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ها و افراد مختلف است و پیداست که نقض حقوق بشر، تقریبًا کار هر روزه دولت
ها شاید تصور روزگاری که هیچ حقی نقض نشود، رویایی بیش نخواهد بود. اما آیا دولت

کند؟ اگر به اسناد ه زمینه مداخله را فراهم میو سازمان ملل برای هر نقض حقوق بشر ک
المللی حقوق بشر توجه شود، تنها دو حقی منع شکنجه و حق حیات است که تعلیق بین

( اعالمیه جهانی حقوق بشر را 29پذیرد؛ ولی سایر حقوق قیدهای متذکره در ماده )نمی
رسد که طیف برخی یداراست یا این روش، شاید. نتوان به نتیجه رسید، اما به نظر م
گشاه باشد. مطابق مواد جرایم علیه بشریت که در اساسنامه روم تذکر یافته است، راه

کشی، شکنجه، آپارتاید، ناپدیدشدگی ( این اساسنامه، جنایاتی همانند نسل8و7)
اجباری، آزار و اذیت، خشونت جنسی )عقیم سازی اجباری، بارداری اجباری، فحشای 

نسی، تجاوز جنسی و سایر اشکال جنایات جنسی(، زندان و اقامت اجباری، بردگی ج
اجباری، انتقال یا اخراج اجباری، قاچاق اشخاص، کار اجباری برده سازی، نابود سازی 
و... در این جمع قرارگیرند. بنا براین، اگر جنایات این چنینی در کشوری اتفاق افتد، 

وگیری از آن وارد عمل خوهند شد. البته سازمان ملل یا گروهی از کشورها به منظور جل
مند و گسترده شود، این است که چنین جنایاتی نظامشرط دیگری هم که بر آن افزوده می

المللی را به مخاطره اندازد یعنی در صورتی که جنایاتی متذکره باشد و صلح و امینت بین
 خواهد شد.المللی وارد عمل المللی شود، جامعه بینمنجر به نا امنی بین

توان گفت: مداخله بشردوستانه عبارت از اقدامات نظامی باتوجه به مطالب فوق، می
المللی است که به منظور جلوگیری از های بینها و سازمانو مسلحانه دولت یا دولت

 گیرد.المللی صورت میجنایات علیه بشریت و برقراری نظم و امنیت بین

 هانامهمنابع مداخله بشردوستانه و قطع .2
نفسه زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار مداخله بشردوستانه فی

گیرد که اقدامات مسلحانه برای حمایت از حقوق بشر دوستانه باشد، شورای امنیت می
توان به دفعات به  مسأله مداخله بشر دوستانه و حقوق بشر دوستانه پرداخته است که می

 شویم:شردوستانه به حساب آورد و در ذیل یاد آور میاز جمله منابع مداخله ب
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 (1992سال ) 749. قطعنامه 2-1
المللی در باره جمهوری فدرال ، سندی بینتصویب شد 1992آرویل  7قطعه نامه در  

رای موافق بدون  15ام با  3066سوسیالیستی یوگسالوی است. این قطعنامه طی نشست
 رای مخالف و ممتنع تصویب شد.

 (1991سال ) 688قطعنامه .2-2
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از در یافت نامه نماینده فعاالن فرانسه، ایران  

و ترکیه و ابراز نگرانی از سرکوب سیاسی مردم عراق از جمله افراد کردستان عراق، شورا 
های تصویب شد و محتوای آن شرایط کمک 1991سرکوب را محکوم کرده، در آوریل 

داد. دوستانه به کردها و شیعیان سرکوب آنان توسط دولت صدام حسین را تشکیل میانسان
 گردد.به عنوان منابع مداخله بشردوستانه نیز محسوب می

 (2004سال )1564. قطعنامه 2-3
 18این قطعنامه با حمایت مالی آلمان، رومانی، انگلستان و ایاالت متحده در 

یت تهدید به اعمال مجازات علیه سودان تصویب شد. شورای امن 2004سپتامبر
المللی برای درصورت عدم رعایت تعهدات خود در رابطه با دار فور، و یک تحقیق بین

 بررسی نقض حقوق بشر در منطقه ایجاد شد.

 ها .  سایر قطعنامه2-4
های مالی و انسان ( اقدامات فوری برای ارائه کمک2006سال ) 1701قطعنامه

( در رابطه مداخله نظامی در لیبی. 2011درسال ) 1970لبنان. قطعنامه دوستانه به مردم
( درخواست آتش بس، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و 2011در سال ) 1973قطعنامه 

در سال  2009استفاده از شیوه های ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان لیبیایی. قطعنامه 
 (664: 1392یبی. )ضیائی بیگدلی،ماهه مأموریت سازمان ملل در ل( تجویز سه2011)

 منابع حاکمیت ملی .3
توان به عنوان منبع برای حاکمیت ملی برشمرد زیرا اقتدار منایع حقوق داخلی را می

آور جا یادسازد که در اینو حاکمیت ملی یک دولت را در محدوده همان کشور متبلور می
 شویم:می
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 قانون اساسی . 3-1
میثاق ملی در یک کشور منابع جهت اقتدار حاکمیت ملی یک قانون اساسی به عنوان 

کشور در آن مشخص گردیده است. بنیاد، پایه و اساس سیستم حقوقی یک کشور که بنام 
شود، عبارت از مجموعه قواعد کلی رهبری کننده عمده و اساسی مادر قوانین نیز یاد می

جرائیه و قضائیه(، وظایف، حقوقی است، که عمدتًا از شکل، ساختار دولت )مقننه، ا
های متذکره، طرز ها و اختیارات قوه ثالثه دولتی، استقرار روابط فیمابین قوهمکلفیت

های سیاسی و اجتماعی و نقش آن در سیستم سیاسی کشور هکذا از حقوق ایجاد سازمان
 (7: 1391کند. )عبدالسالم،و وجائب اساسی اتباع بحث می

 . قوانین عادی3-2
اند که بارعایت شرایط مواد مندج قانون اساسی ز مجموعه قواعد حقوقیعبارت ا

های مختلف اجتماعی از جانب قوه مقننه تصویب و از جهت تنظیم مناسبات عرصه
جانبه مواد قانون گردند و هدف آن بررسی همهجانب رئیس جمهور کشور توشیح می

نون احوال شخصیه، کودجزا اساسی است. شامل قانون مدنی، قانون اجراات جزایی، قا
که از جمله منابع حاکمیت ملی را تشکیل  باشدو...ازجمله قوانین عادی می

 (7دهد.)عبدالسالم، همان: می

 . عرف3-3
ها است، که بشکل تدریجی در جامعه عبارت از روش و سلوک پسندیده انسان

ایت گردیده و روابط متقابل اعضای جامعه رعصورت رسم و رواج بدون انقطاع در به
در فهم و درک  صالح راتواندمقامات ذیبحیث قواعد اجباری شناخته شده باشد. می

 (8حاکمیت ملی یاری رساند. )عبدالسالم، همان: 

 . رویه قضائی3-4
های قطعی و یکسان محاکم در قضایای مشابه شامل مجموعه از تصامیم و فیصله

دهد در فرضی که قوانین سکوت نموده باشد باشد که منابع حاکمیت ملی را تشکیل میمی
هرگا برای قضیه »نماید: قانون اساسی چنین حکم می 130شود. ماده به شریعت رجوع می

پی از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و سایر قوانین حل موجود نباشد، محاکم به 
نموده قضیه را به  که این قانون اساسی وضع پیروی از احکام فقه حنفی و دراخل حدودی

 ق.ا.ا(130ماده 1)فقره« نماید، که عدالت را به بهترین وجه تأمین نمایدنحوی حل و فصل می
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ین حقوقی3-5  . دکتر
عبارت از مجموعه نظریات و افکار علمای حقوق در مورد مسایل حقوقی است، 

وضع و تدوین گذار در ایام رسد و بر قانونها به نشر میها و مقالهبشکل کتب، رساله
گیری قواعد حقوقی گذارد. نظریات وافکار علمای حقوق در شکلقواعد حقوقی تاثیرمی

شود، نقش های حاکمیت ملی را شامل میو هم در تفسیر و تحلیل قانون اساسی که جنبه
 (10: 1391اساسی دارد. )عبدالسالم، 

 شرایط مداخله بشر دوستانه .4
آور شدیم و با دو اصل اساسی های قبلی یادبحثمداخله بشردوستانه همانطور که در 

منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی و خارجی یا احترام به حاکمیت کشورها 
گیرد. بنا بر این، به منظور این که بتوان لزوم و تجویز آن را صادر کرد، میدر تناقض قرار

د. در این جا در پی این نیستیم الزم است که شرایط حقوقی و اخالقی آن را رعایت گرد
که تمام موارد را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار دهیم، اما به صورت خالصه برگزار 

 توان در این خصوص ذکر کرد:خواهیم کرد. به صورت کل پنج شرط اساسی را می
الف( اولین و اساسی ترین شرط مداخله بشردوستانه این است که ضرورتی برای این 

جود داشته باشد. مبنای حقوقی این شرط این است که اصواًل، سایر اقدامات مانند کار و
شده، باید به کار ( منشور ملل متحد بیان41های نرم که در ماده )تحریم اقتصادی و رویه

بسته شده و ناکافی بودن آن به اثبات رسیده باشد. البته الزم نیست که همه اقدامات عملی 
توان جوانب موارد، از آغاز معلوم است که بدون اقدامات قهرآمیز نمیگردد؛ چه در برخی 

فاجعه را کنترول کرد. اما همین  مسأله باید ظاهر شده باشد و عقل سلیم، ضرورت این 
 (12-11: ص 1388نوع از مداخله را مورد    تأیید قرار دهد. )ارغوان، 

، اصل تناسب است. به این ب( دومین شرط اقدامات قهر آمیز و مداخل بشر دوستانه
معنا که اواًل، تناسب میان فاجعه بشری و اقدامات بشردوستانه موجود باشد و ثانیًا 

ای تناسب کمی و اقدامات به موقع باشد. بنا بر این، اگر فاجعه بشری رخ داده در منطقه
ت گرفته کیفی برای مداخله بشردوستانه نداشته و یا پس از وقوع واقعه، چنین اقدامی صور

 (12-11نماید. )ارغوان، همان: باشد، منطق آن را تأیید نمی

توان در داخل اصل تناسب قرار داد، اصل عدم رعایت ج( سومین شرط که البته می
گیرد، به منظور کاستن از رنج و آالم حقوق بشردوستانه است. اقداماتی که صورت می
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سیع مردم و سیر قهقرایی گردد، بشریت است و اگر خود این اقدامات موجب کشتار و
باب برای مشروعیت نخواهد داشت. دراین قالب، نیت بشردوستانه بودن شرط است و 
عالوه بر آن، عملکردها نیز نباید خود منشاء فاجعه بشری باشد و حیات و حقوق بشری 

 (12-11افراد را مورد نقض قرار دهد. )ارغوان، همان: 

هین مداخله و بعد از آن، به حاکمیت کشورها  د( چهارمین شرط این است که در
احترام گذاشته شود بنا بر این، توقف افراد نظامی پس از اختتام و کنترول فاجعه درکشور 
محل اقدام، تغییر رژیم سیاسی، دخالت در امور داخلی و...نه تنها مشروعیت مداخله 

به زور و احترام به حاکمیت  برد، بلکه اصول اولیه منع توسلبشر دوستانه را زیر سوال می
( منشور ملل 42( و)41را نقض نموده و خود تجاوز آشکاری است که موضوع ماده)

 (12-11باشد. )ارغوان، همان: متحد می

ه(  شرط پنجم برای مداخله بشردوستانه این است که در طول اقدام نظامی، افراد و گروه 
دهی، عمل کردن در ر لزوم به گزارشهای نظامی تحت کنترول قرار گیرد. به این منظو

المللی و چه گروهی از آید. حال چه سازمان بینچارچوب پیشبینی شده و... الزم می
ها دست به چنین اقدام بزنند، سازمان ملل متحد مکلف است که این نیروها را تحت دولت

ید نیست که به کنترول داشته و نگذارد که نظارت بر آنها را از دست بدهد. دراین صورت بع
مرور از حد کنترول فاجعه فراتر رفته و عماًل تجاوز به حاکمیت کشور موضوع اقدام صورت 

اند که مندی دولت موضوع اقدام را مطرح کردهگیرد. عالوه بر شرایط فوق، برخی رضایت
 (12-11رسد، چنین شرطی الزم نخواهد بود. )ارغوان، همان: به نظر می

 المللبشردوستانه و حاکمیت ملی از نظرحقوق بینرابطه مداخله  . 5
جهت دانستن رابطه میان حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه از منظر حقوق 

الملل اول رابطه حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه در منشور سازمان ملل متحد بین
لل متحد به گردد، و در میابیم که منشور سازمان مالمللی بررسی میو رویه قضایی بین

المللی در رابطه موضوع فوق چه رویکرد دارد و عنوان معتبر ترین سند و رویه قضایی بین
ها را در ذیل در آخر برای کامل شدن مبحث توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت

 دهیم.مورد بحث قرار می
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 رابطه حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه در منشور سازمان ملل متحد. 5-1
منع توسل به »، «هاتساوي حاکمیت»ه هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول ب
کید شد. بند اول ماده )« منع مداخله»و « زور سازمان ملل بر پایه »کند ( تصریح مي2تأ

( منشور 2( ماده )4مطابق بند )« اصل تساوي حاکمیت کلیه اعضاي آن استوار است.
المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد وابط بینها ملزم هستند در رملل متحد، دولت

هیچ یک از مقررات مندرج در »( منشور2( ماده )7زور خودداري نمایند. طبق بند )
دارد در اموري که ذاتًا جزء صالحیت داخلي هر کشوري منشور، ملل متحد را مجاز نمي

ا تابع مقررات این کند چنین موضوعاتي راست، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمي
بیني شده در فصل هفتم منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهري پیش

 «لطمه وارد نخواهد آورد.
اي به حق طبیعي دفاع مشروع وارد ( منشور، لطمه51این ممنوعیت بر اساس ماده)

گیرد. طبق نظر مي( منشور نیز استثناي دیگري نسبت به این قاعده در 42سازد. ماده )نمي
هایي اعمال زور نماید که به نقض یا تهدید تواند علیه دولتاین ماده، شوراي امنیت مي
 صلح یا تجاوز مي پردازند.

دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلي خود تا آن جا رویه سازمان ملل نشان مي
ي از حقوق اساسي کند یا یکها برخورد ميپذیرد که با حقوق سایر دولتمحدودیت مي

( اقداماتي که در جهت حفظ 25: 1382دهد. )موالیی، انسان را مورد تهدید قرار مي
هایي در اصل توان روزنهدهد که ميحقوق بشر انجام گرفته است، به خوبي نشان می

 ( تعارضي به وجود آید.2( ماده )7عدم مداخله بدین منظور گشود، بي آن که با بند )
یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط نبه دنبال پایا

به صلح و امنیت بین المللي، این سازمان در بعضي موارد به تخطي از حدود اختیارات 
ها و مداخله در امور داخلي آن ها متهم شده و به خاطر و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت

 است. عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده
، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقي که در بهار سال «خاویر پرز دکوئیار»

باید با موضوع به نحوي محتاطانه و متهورانه »ایراد کرد در مورد مداخله گفت:  1991
توان به چالشي بنیادي برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمي

ي از تکامل اخالقي و احساسي در لیل که احتماال ما به مرحلهطلبید. متهورانه به این د
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ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدي نسبت به حقوق انساني دیگر قابل تمدن غرب رسیده
اصل عدم مداخله در امور »گیرد و سپس نتیجه مي (4: 1373)لیونز،« تحمل نیست.
ها مبادرت به نقض پشت آن دولت تواند به عنوان مانعي باشد که درها نميداخلي دولت

 1992( در سال 82-81: 1375)کرمی،« گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.
اي به شوراي امنیت که به عنوان ، دبیر کل وقت سازمان ملل در نامه«پطروس غالي»
احترام به »نویسد: معروف شد، مي« دستورکاري براي دیپلماسي صلح پیشگیرانه»

المللی امري حیاتي است. ولي ها براي هر گونه پیشرفت مشترک بینحاکمیت دولت
زمان حاکمیت مطلق و انحصاري سپري شده است و تئوري آن هیچ گاه با واقعیت منطبق 

وي در این نامه، تنها راه جلوگیري از مداخله دیگر کشورها در امور داخلي « نبوده است.
های مورد نظر نه تعهداتي دانست که دولت ترتر و کاملیک کشور را اجراي هر چه دقیق

 (Ghali, 1992:111ها دارد.)تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت

 ها. تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت5 -1-1

اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط 
ي در راه هر نوع هم مبناي عرفي و هم مبناي قراردادي دارند، مانع عمدهالملل که بین

ها، به عنوان اصلي شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتمداخله محسوب مي
ها است. الملل، مبتني بر حاکمیت، برابري و استقالل سیاسي دولتبنیادین در حقوق بین

خودداري از دخالت در امور داخلي یکدیگر  ها براياین اصل تکلیف حقوقي بر دولت
کند. البته در مورد امور داخلی در صالحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. تحمیل مي

پذیر است و در منشور ملل متحد نیز مفهومي نسبي و انعطاف« صالحیت داخلي»
معیاري در مورد چیستي صالحیت داخلي و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط 

نظران، المللی مبهم است. از نظر برخي صاحبتفکیک میان موضوعات داخلي و بین
المللی وجود دارد، از حیطه امور هر امري که درباره آن تعهدات قراردادي یا عرفي بین

، صالحیت داخلي با توسعه روابط «گردن»آید. از نظر منحصرًا داخلي کشورها بیرون مي
المللی بودن یک موضوع با معیارهاي شخیص داخلي یا بینشود و تالملل تعیین ميبین

عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهاي سیاسي »کند. به نظر او، سیاسي و حقوقي تغییر مي
هاي المللی بودن موضوعات به ارگانبوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلي یا بین

: 1380)شریفیان،« .سیاسي آن یعني مجمع عمومي و شوراي امنیت سپرده شده است
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المللي جنگ را تحریم نکرده ( در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین805-806
گرفت. گفته شد ها با عناوین مختلف صورت ميبود، مداخله در امور داخلی حکومت

الملل سنتي، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلي در حقوق بین
لی دارند، مانعي جدي الملهاي عمیقي در عملکرد عرفي بینریشه هاي دیگر کهدولت

براي مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقالل هر کشور و عدم دخالت در 
امور داخلي آن که از سوي منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت 

گیرد دچار اشکال نمود. از سوي مي حقوق افراد را که احیانًا مورد تعدي حکومت قرار
دارند و یا قوانین دیگر مظالمي که برخي حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و مي

کنند، ي که علیه حقوق اساسي شهروندان خود وضع و اجرا ميآمیز و ظالمانهتبعیض
 .اعتنا باشدتواند نسبت به آن بیامري است که وجدان جامعه جهاني نمي

موضوعاتي که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور  از
آنتونیو »المللی شدن آن است. ها  مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بینداخلي دولت

مشخصه دوران جدید جامعه »حقوقدان شهیر ایتالیایي، اصل احترام به حقوق بشر را « کاسسه
اي در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول این اصل به گونه». از نظر او داندمي« بین المللي

: 1370)کاسسه،« سنتي احترام به برابري مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلي است.
 .یابد( از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتري مي185
، نظریه مداخله بشردوستانه را چنین شرح «هونی»، استاد دانشگاه «شونجي کوبایاتسي»

اگر کشوري در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند، پس »دهد: مي
وظیفه دارد حداقل میزان خوشبختي مردمش را تضمین نماید. با این حساب، هرگاه حکومت 

آید که در آن حقوق پیشکشوري نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطي 
بشر به طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوي دیگران شود 

)موسسه مطالعات و تحلیل « و جامعه جهاني هم در چنین مواردي حق مداخله را داراست.
، استاد ژئوپلتیک «میشل فوچر»( از همین رو، بسیاري همچون 32-31: 2001های دفاعی،

هاي حاکمیت سد راحت طلبي رژیم»دانند و معتقدند انسوي، حاکمیت را مطلق نميفر
ها از آن جهت حاکمیت دارند و به عبارتي جنایتکار نیست که پشت آن سنگر بگیرند. دولت

« جمعي و حفظ روابط صلح آمیز هستند.با هم برابر هستند که قادر به ایجاد نظم دسته
 (19دفاعی، پیشین:  )موسسه مطالعات و تحلیل های
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 . اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد5-1-2
هایي که به تصویب ها و اعالمیهمجمع عمومي سازمان ملل طي تعدادي از قطعنامه

رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعالمیه سازمان ملل در زمینه عدم 
به تصویب رسید بر  1965ومي در مجمع عم 31/21مداخله که در قالب قطعنامه شماره 

کید  حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تأ
ورزید. این اعالمیه صریحًا مداخالتي را که حاکمیت ملی و استقالل سیاسي کشورها را 

 کند ممنوع اعالم نمود.تهدید مي
حقوق بین الملل در زمینه  اعالمیه اصول»شش سال بعد، مجمع عمومي با تصویب 

در قالب قطعنامه شماره « روابط دوستانه و همکاري میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد
، تمامي اشکال دخالت در شخصیت حقوقي یک کشور با عناصر 1970در سال  25/26

ماتي سیاسي، اقتصادي و فرهنگي آن را منع نمود و در این میان فهرستي از انواع تدابیر و اقدا
گیرد ارائه کرد. در این اعالمیه آمده که با هدف سوء استفاده از چنین مداخالتي صورت مي

ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلي هیچ دولت یا گروهي از دولت»است: 
در امور داخلي یا خارجي هیچ دولت دیگري را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامي 

شکال دخالت یا تالش براي تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسي، اقتصادي و دیگر ا
 (85-84: 1380)اشلقی،« فرهنگي آن ناقض حقوق بین الملل است.

در زمینه اجراي  103/36، مجمع عمومي با تصویب قطعنامه شماره 1981در سال 
ري در جهت گام دیگ« غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلي کشورها»اعالمیه 

تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعالمیه، مجمع به طور جدي اعالم کرد اصل 
 باشد:عدم مداخله در امور داخلي و خارجي کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل مي

الف( خودداري از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزي که ملل تحت سلطه استعمار 
 ا از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادي و استقالل خود محروم سازد؛یا اشغال بیگانگان ر

استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشري به عنوان ب( خودداري از سوء
ابزار دخالت در امور داخلي کشورها و اعمال فشار بر کشورهاي دیگر یا ایجاد جو 

 نظمي و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهي از کشورها؛بي
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هاي تحت حمایت و پشتیباني کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادي و استقالل ملت ج(
ها در زمینه چنین حق این ملتهاي نژادپرست و همسلطه استعمار، اشغال خارجي یا رژیم

 دست یاز یودن به مبارزه سیاسي و مسلحانه براي نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
هاي اساسي در محدوده مي حقوق بشر و آزاديد( رعایت، گسترش و دفاع از تما

ها قلمروي ملي خود و اقدام در زمینه امحاي موارد جدي و گسترده نقض حقوق بشر ملت
و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامي اشکال نژادپرستي و تبعیض 

 (85نژادي. )اشلقی، پیشین: 
 131/43نیز با صدور قطعنامه  1988دسامبر  18مجمع عمومي ملل متحد در تاریخ 

راجع به ترتیب دادن  1990دسامبر  14تاریخ  100/45)که به نحوي به موجب قطعنامه 
تمدید شد(، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان « داالن هاي انساني»

وقوع هاي اضطراري مشابه مقدمتًا در صالحیت دولت محل مصائب طبیعي و وضعیت
مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجي را خواستار شود. در این 

ها طرد شده است که به ابتکار خودشان دست به عملیات قطعنامه، مداخله مستقیم دولت
هاي بسیاري در رابطه با اوضاع و احوالي ( در عین حال قطعنامهqhanin.comبزنند. )

ارا نقض شده از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد به که در آن حقوق بشر آشک
« عدم مداخله»توان نتیجه گرفت که اصل ها ميتصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه

در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشیني کرده است. این عقب نشیني در 
 سه مورد مشخص شده است:

گردد که تحت سلطه یا هایي نقض ميهنگامي که حقوق بشر در سرزمین -
اند. مجمع عمومي سازمان استعمار دولتي قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده

هاي مربوط به چون قطعنامههاي متعددي همملل در این مورد قطعنامه
فلسطین اشغالي، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر 

هایي که مردم آن هنوز سرزمین»ن ملل متحد بر اساس مسؤولیت ویژه سازما
 هاي تحت قیومیت انجام گرفته است.یا سرزمین« شوندتوسط خود اداره نمي

شود که صلح و امنیت هنگامي که نقض حقوق بشر از اوضاعي ناشي مي -
دهد. این مورد خصوصًا ناظر بر وضع المللی را در معرض خطر قرار ميبین

 ت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.آفریقاي جنوبي در جه



 

 

خله 
مدا

تانه
وس

شرد
ب

 
لی

ت م
کمی

 حا
حق

و 
 

 

17 
 

گیرد که دیگر سکوت اي به خود ميهنگامي که نقض حقوق بشر چنان جنبه -
المللی از لحاظ اخالقي و انساني قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه بین

 شود.جامعه براي خاتمه دادن به چنین وضعیتي الزامي تلقي مي
ها بررسي موضوع حقوق بشر از قلمرو صالحیت انحصاري دولتدر موارد مذکور، 

 (qhavanin.comشود. )خارج مي

 اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد. 5-1-3
در مورد اعمال صالحیت شوراي امنیت در زمینه مداخالت بشردوستانه اختالف نظر 

خود با استناد به منشور وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک براي اثبات ادعاي 
 کنند.ملل متحد، حقوق قراردادي، آراي قضایي و عملکرد سازمان ملل، دالیلي را مطرح مي

( 7مخالفان ورود شوراي امنیت در قضایاي مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند )
ًا دخالت در اموري که اساس»کنند که سازمان ملل متحد را از ( منشور استناد مي2ماده )

دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعي صرفًا مي، باز«ها استدر صالحیت داخلي دولت
داخلي تلقي کرده و تعهد اعضاي سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، 

داند. این گروه که تنها یک تعهد کلي و همکاري براي افزایش احترام به حقوق بشر مي
است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلي ها بیشتر نگران حاکمیت دولت

داند که مایلند به تر در قبال دول قدرتمندي ميهاي ضعیفها را سنگر دولتدولت
مداخله »هاي مختلف، منافع سیاسي و اقتصادي خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، بهانه

 ابزاري در خدمت منافع قدرتمندان است.« بشردوستانه
( منشور ملل متحد اشاره 39وسعه صالحیت شوراي امنیت، به ماده )مدافعان ت

تواند هر وضعیتي را که موجب تهدید صلح، کنند که مطابق آن، شوراي امنیت ميمي
( منشور اقدام 42و  41نقض صلح، و یا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسایي و طبق مواد )

بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در  تواندمي« وضعیت»نماید. آنها مدعي هستند که این 
ها باشد، به یک بحران داخلي، یا ناشي از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت

المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان نحوي که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین
قابل  المللی از لحاظ اخالقي و انسانياي به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بینجنبه

کید منشور  تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله اي داخلي نیست؛ چرا که تأ
به عنوان یکي از اهداف ملل متحد « پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر»ملل متحد بر 
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« عرفي شدن»هاي مربوط به حقوق بشر و ها و اعالمیهو متعاقبًا تعدادي از کنوانسیون
قوق بشر را به صورت یکي از هنجارهاي قطعي و اصول مسلم حقوق ها، حبرخي از آن

المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامي نسبت به جامعه بین الملل درآورده و حمایت بین
المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعاي خویش، به قطعنامه هاي مجمع بین

ها حق ملت»ت براي اقدام به نفع عمومي ملل متحد مبني بر درخواست از شوراي امنی
هاي شوراي و قطعنامه« سیاست تبعیض نژادي»و جلوگیري از « در تعیین سرنوشت خود

امنیت در مواردي چون اعمال تحریم اقتصادي به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقاي 
 (254-253: 1375کنند. )آقایی، جنوبي و رودزیا اشاره مي

د که شوراي امنیت صالحیت رسیدگي به نقض حقوق اگر این استدالل پذیرفته شو
شود که مالک نقض بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه این مسأله مطرح مي

گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شوراي امنیت کدام است؟ در 
ي دانند. اما برختحلیل این موضوع، عده اي صالحیت شوراي امنیت را نامحدود مي

دیگر صرفًا در شرایطي استثنایي با وجود اجماع بین المللي، شورا را مجاز به دخالت 
گیرند. لذا شورا هاي خاصي در نظر ميدانند و براي شورا در زمینه اقدام، محدودیتمي

تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت صرفًا در وضعیت هایي مي
ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک آوارگي گروه زیادي از انسانالمللی به خاطر بین

ها در اثر درگیري هاي همسایه و تهدید جان عده زیادي از انسانجنگ داخلي به دولت
هاي داخلي به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنین وضعیت هایي، اقدامات 

رورت و تناسب و با رعایت بي طرفي و به عمل آمده نیز بایستي با اتکاي بر دو شرط ض
 (255-254موقتي بودن باشد)همان: 

امروزه شوراي امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاري که فصل هفتم 
اي در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده

کردهاي عراق، یوگسالوي سابق، و هائیتي  شود. شوراي امنیت در رابطه باوارد عمل مي
بر این روال عمل کرد. در مجموع شوراي امنیت، نقش فعالي در گسترش مفهوم صلح و 

المللی داشته است؛ بر اثر این تالش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات امنیت بین
امنیت »رتقاي ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالي ترین الگوي ادرون دولت

 (Oberleitner,2001:20گیرد. )مورد توجه قرار مي« بشر
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 . رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه در رویه قضایی بین المللی6
هاي مهمي در زمینه تأیید اصل عدم المللی دادگستري از بدو تشکیل، گامدیوان بین

 شایسته توجه و بررسي است.مداخله به عنوان یکي از قواعد حقوق بین الملل برداشته که 
میان آلباني و « تنگه کورفو»در قضیه  1949المللی دادگستري در سال دیوان بین

دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلي سیاست اعمال زور که »انگلستان اظهارداشت 
تواند داند و نميآورد ميها را فراهم ميهمچون گذشته زمینه جدي ترین سوء استفاده

 (79: 1375)کرمی، « یگاهي براي آن در حقوق بین الملل بیابد.جا
هاي نظامي و فعالیت»در خصوص قضیه  1986در حکم دیگري که دیوان در سال 

صادر کرد، مداخله در صورت موجود « شبه نظامي در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور
موضوعاتي که هر کشور نخست آن که مداخله در »بودن دو شرط، غیرقانوني تعریف شد: 

در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده 
اي که به طور قهرآمیز و کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله

ان دیو« با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امري بارز و آشکار باشد.
ها  را از دخالت غیرمستقیم اعالم نمود اصل عدم مداخله، دولت« نیکاراگوئه»در قضیه 

 (108: 1375کند. )کریمی، در امور داخلي یا خارجي دولت دیگر منع نمي
هاي مصوبات شوراي امنیت پس از جنگ سرد، از سوي دیگر با توجه به ویژگي

هاي شوراي کند که قطعنامهه حرکت ميتوان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریمي
کند و براي ضمانت هاي مبتني بر مداخالت بشردوستانه را تجویز ميامنیت، عملیات

المللی نماید. تشکیل دادگاه بینالمللی ميهاي بیناجراي آن حتي دست به تشکیل دادگاه
ار دسته یوگسالوي سابق براي محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگي و مسؤوالن کشت

جمعي از سوي شوراي امنیت سازمان ملل، در واقع تالشي براي ایجاد شکل جدیدي از 
شود. جمعي بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب ميمداخله دسته

 (23-22: 1377)مهرپور، 

 ها. توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت7
شورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله المللی امروز، بسیاري از کدر جامعه بین

جویند. کنند و براي تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد ميطرفداري مي
ها به ویژه دولت هاي اروپاي غربي و آمریکا، در در عین حال، عملکرد بسیاري از دولت
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نه و خواه خواه صادقا -ها جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت
مالحظات بشردوستانه را در سیاست خارجي خود گنجانده  -براي پوشاندن اغراض دیگر 

هایي که از رعایت این قواعد به طرز آشکاري و سعي دارند به عناوین گوناگون بر دولت
کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهاي مربوط به مداخالت سرپیچي مي

المللی ها را به سختي در مقابل اراده و قدرت جامعه بیندولت بشردوستانه، حاکمیت
 کوشند مداخالت را به گونه اي توجیه کنند:دهد، اما تحلیل گران ميقرار مي

جنبه قانوني ببخشند. « صیانت نفس»برخي برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه 
ائتالف مورد حمایت  هایي که بهدر جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخي از دولت

پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادي جریان نفت و از این طریق براي سازمان ملل می
 دفاع از منافع خودشان بود.

اي که با موافقت دولت پذیرنده صورت بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله
آورد، فراهم مي گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه اي براي مداخلهمي

دارد. از جمله، مقررات کالسیک حفظ صلح سازمان اصل حاکمیت را نیز محفوظ مي
ملل صراحت دارد که استقرار نیروهاي حفظ صلح منوط به موافقت دولتي است که 

 گیرد.عملیات در خاک آن صورت مي
مللی السومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آراي اعضاي جامعه بین

اي بر مداخله یک جانبه یک یا است. مفهوم سنتي مداخله بشردوستانه، به طور عمده
کید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادي براي سوء استفاده از چند دولت تأ

ها بوده است. در مقابل، ها وجود داشته و انگیزه اصلي منافع ملي آن دولتسوي دولت
کید استفاده، بر مداخله جمعي از طرف جامعه بینعده اي براي کاهش سوء  المللی تأ

اي را صرفًا المللی در عصر کنوني، هر مداخلهنموده و با توجه به وجود سازمان هاي بین
دانند. اما از ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت مياز طریق تصمیم این سازمان

ه اي نیز به دور از امکان سوء استفاده نظر برخي از صاحب نظران، حتي چنین مداخل
( به هر حال، قطعنامه هاي شوراي امنیت که بر 47: 1375مداخله گران نیست.)کرمی، 

تواند به منزله بیان دهد، مياساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله مي
 المللی تلقي گردد.مشروع نظر جامعه بین
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شود هاي داخلي یا دیگر شرایطي مربوط مينگچهارمین نوع توجیه مداخله، به ج
که در آن قدرت دولت مرکزي از هم پاشیده و حکومت در وضعیتي نیست که به تعهدات 
خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردي چون مداخله در بوسني و سومالي از این 

این فرض استوار  نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاري دارد که بر
ها با وجود حداقل توانایي براي حکومت است که حاکمیت مستلزم برخي مسؤولیت

ها و کردن است، و از سوي دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت
 المللی است.اختیارات جامعه بین

اري، مداخله در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطر
: 1379هاي جهان شمول ضروري باشد. )ممتاز،تواند در دفاع از برخي ارزشنظامي مي

( موضوعاتي چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللي، 1036
حمایت از میراث مشترک، دموکراسي و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار 

های ها و ارزشها و دولتهاي حاکمیتمواردي ممکن است ارزش گیرند. در چنینمي
هاي امروزه در مورد حق استفاده از زور براي جامعه بشري در برابر هم قرار گیرند. بحث

ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه المللی یا گروه هایي از دولتهاي بینسازمان
 با استناد به همین نظریه بیان شده است حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست

هاي ملي در نظر توان جهاني را فراتر از جامعه دولتدر ششمین نوع توجیه مداخله، مي
المللی متمرکز وجود دارد. یا جهاني که در آن حق گرفت. جهاني که در آن یک قدرت بین

المللی هنوز به عه بینمشروع مداخله به چند مرجع منطقه اي واگذار شده باشد. البته جام
 المللی دست نیافته است.این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین

 4و تا حدي مداخله نوع  3و  2ها  معمواًل تنها مداخالت نوع در حال حاضر دولت
( این نکته هم شایان ذکر است 263-259: 1375کنند. )آقایی، را مشروع قلمداد مي

در حقوق عرفي، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتي مجاز است که مدت که 
آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به عالوه سازمان یا دولتي که در 

کند، مسؤولیت اثبات وجود یک جهت نقض ممنوعیت کلي راجع به مداخله عمل مي
که رفع آن بدون مداخله نمي توانست وضعیت اضطراري واقعي، فوري، و خطرناکي 

 (256: 1383انجام گیرد را برعهده دارد. )برانلی، 
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 نتیجه گیری مقاله
توان موضوع مداخله بشردوستانه چنانچه در تحقیق حاضر توضیح داده شد است، می

 و حق حاکمیت ملی را بشکل ذیل خالصه نمود:
ها در قلمرو گروها، نهادها و سازماناقتدار مطلق و نهایی حکومت برتمام افراد، 

 ها  عبارت از حاکمیت ملی است.دولت
و سازمان ها مداخله بشردوستانه عبارت از اقدامات نظامی و مسلحانه دولت یا دولت

المللی است که به منظور جلوگیری از جنایت علیه بشریت و برقراری نظم و های بین
 گیرد.المللی صورت میامنیت بین
الملل طوریکه در منشور مداخله بشردوستانه و حاکمیت ملی از نظرحقوق بین رابطه

ها، منع توسل به زور و منع مداخله تاکید شده است. سازمان ملل تساوی حاکمیت
های چنان مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در رابطه به منع مداخله قطعه نامههم

الملل نیز مداخله بشردوستانه را حاکمیت نزیادی را تصویب نموده است. رویه قضایی بی
الملل جایگاهی ندارد، اما در صورت درخواست و موافقه ها  از نظرحقوق بیندولت

المللی یا از اثر دولت قانونی صورت گیرد، و به اساس اتفاق آرای اعضای جامعه بین
مللی در الهای داخلی قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده باشد، نظم جامعه بینجنگ

شود. خطر افتاده باشد، در آن صورت مداخله بشردوستانه قابل توجیه و مشروع دانسته می
گیرد و با حاکمیت زیرا مداخله بشردوستانه در راستای حمایت حقوق بشر انجام می

ها مستقل بخاطر حفظ حقوق ها منافات دارد، قابل ذکر است که تاسیس دولتدولت
ها  چنان اصل منع مداخله به حاکمیت دولتباشد و همبشری می ها و تعالی جامعهانسان

از جهتی به معنای ضایع نشدن حقوق انسان ها بوده و در منشور سازمان ملل گنجانیده 
شود، مداخله بشر دوستانه در واقع مصداق بری حمایت از شده است. نتیجه گرفته می

گردد، حاکمیت معنی ندارد. یحقوق بشر است. به این مفهوم وقتی حقوق بشر نقض م
حقوق بنیادین انسان ها گرفته شود. در یک  باید از طریق مداخله بشردوستانه جلو نقض

توان گفت که مداخله بشردوستانه منوط به اجازه شورای امنیت سازمان ملل کالم می
ها از تحت ظلم و ستم و جلوگیری از به مخاطره متحد بوده و هدف آن رهانیدن انسان

 المللی باشد که آن مداخله درست و معقول است.افتادن نظم جامعه بین
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  المللی بیننقض حقوق غیرنظامیان درحقوق بشر دوستانه غیر کیفریپیامدهای 

 1سید قیام مظفری  
 

 1401 /27/10تاریخ پذیرش  3/8/1401دریافت: تاریخ 
 

 چکیده 
لزوم رعایت حقوق غیر نظامیان که بخش از حقوق  بشردوستانه است دارای ابعاد 

تواند ظاهر های دارد که به دو گونه میباشد. در فرض نقض این حقوق، پیامدگوناگون می
اند: شامل موارد ذیل . غیر کیفری. پیامدهای غیر کیفری2. پیامد کیفری و 1گردد: 

محکومیت به مرگ، حبس، مجازات نقدی، ضبط اموال و دارایی. پیامدهای غیر کیفری 
اند: جبران خساره، اعاده به وضعیت سابق، )موضوع مقاله حاضر( عبارت از موارد ذیل

دیده، قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه، اقدام متقابل و پرداخت جلب رضایت زیان
ن تحقیق کوشش صورت گرفته تا پیامدهای غیر کیفری به گونه دقیق بررسی غرامت. در ای

آوری اطالعات از منابع تحلیلی بوده و در جمع -شود. روش این تحقیق توصیفی
 پژوهشی استفاده شده است. -ای و مقاالت علمی کتابخانه

نقض  خسارت، اقدام متقابل، پرداخت غرامت، پیامدهای غیر کیفری، ها:کلید واژه
 دوستانه. حقوق غیر نظامیان، حقوق بشر

  

                                                             
  )ص(النبیین آموخته مقطع ماستری دانشگاه خاتمدانش 1
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 مقدمه 
المللی اصول اساسی را برای طرفین مخاصمات درنظرگرفته و حقوق بشردوستانه بین

این اصول برگرفته از اصول و قواعد از حقوق کشورها و ملل متمدن حقوقی است که در 
الملل ستانه بینالملل بشردوستانه منعکس شده است. اصول حقوق بشردوحقوق بین

های منازعات در زمان گرفته است و طرفتقریبا مورد پذیرش همه کشورها و افراد قرار
حقوق غیر نظامیان  اند. از این رو،جنگ و مخاصمات مجبور و ملزم به رعایت این اصول

در زمان جنگ و مخاصمات باید مراعات گردد. غیر نظامیان نباید مورد حمله قرارگیرد و 
حمله به غیر نظامیان باید مصونیت داشته باشند و طرفین مخاصمات اماکن نظامی  بابت

را از غیر نظامی باید تفکیک نماید. بسیار محتمل است که در مخاصمات به اشخاص 
های مادی و معنوی وارد گردد و با فعل و ترک فعل که در جریان غیر دخیل در جنگ ضرر

 .متحمل خسارت گردندمنازعات به جانبین و غیر نظامیان 
موضوع اساسی و محوری تحقیق حاضر پیامد غیر کیفری نقض حقوق غیر نظامیان 

گونه گردد. همانباشد که در مخاصمات مسلحانه و در زمان جنگ جنگ نقض میمی
المللی نیز بیان شده که پیامدهای غیر کیفری دارای اقدامات خارج از که در اسناد بین

های باشد. این تحقیق در صدد بیان مفهوم خساره، روشطیان میخواهی برای خاکیفر
های اعاده وضعیت سابق، اقدام متقابل، بیان جبران خساره، نوعیت خسارات، روش

معنی و مفهوم خسارت را به  باشد.مفاهیم قطع و عدم تکرار و پرداخت غرامت می
نمود و در معنی توان ضربه زدن، زیانمندی، ضرر و زیان بیان صورت خالصه می

اصطالحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است یکی خسارت به معنی زیان وارد شده 
باشد و معنی و مفهوم اقدام متقابل به صورت و دیگری به معنی جبران ضرر وارده می

الملل، آن بخش از باشد و در معنی اصطالحی در حقوق بینالعمل میخالصه عکس
جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد موضوع اقدام تالفی

که هدف اقدام متقابل حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروری از تعهدات خود 
مفهوم دیگری که در تحقیق حاضر مورد بحث  .باشددیده میخسارت دولت زیان و جبران

توان غرامت باشد که به صورت خالصه میگرفته معنی و مفهوم پرداخت غرامت میقرار
را شامل مبلغی دانست که یک مقصر طرف قرارداد متعاقب یک خسارت به شخص 

 پردازد و این غرامت شامل پول نقد، بازسازی و جایگزینی است. دیده میزیان
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های است اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در شرایط فعلی در مورد اشخاص و گروه
اند ولی مورد ظلم و ستم خیل نسیتند و از جنگ به نحوی از انحا کنارهها دکه در جنگ

گیرند، اواًل تبیین و تفهیم حقوق اساسی بشری افراد های درگیر قرار مینظامیان و طرف
که دخیل در جنگ نیستند و ثانیًا برای طرفین درگیر حقوق غیر نظامیان را در شرایط جنگی 

غرامت، جبران خسارت و .. نگردند. هدف اساسی  نقض نکنند تا ملزم به پرداخت
تحقیق حاضر واضح نمودن پیامدهای نقض حقوق غیر نظامیان در خصوص غیر کیفری 

گاه شوند.آن می  باشد تا مطالعه کنندگان و اشخاص از حقوق بشری غیر نظامیان آ

 جبران خسارت . 1

،  2004ت.)الیب،سترین نوع تالفی در برابر اعمال مضر اجبران خسارت متداول
الی  776اعمال مضر در قانون مدنی افغانستان در مواد مربوط به احکام کلی مواد  (218
ده آن بیان شدفترین نوع تحت بخش فعل مضر به ترتیب از شدیدترین الی خفی 789

است. اگر شخصی مال یا جان دیگری را ناقص یا معیوب کند یا برخالف تعهدات خود 
ترک فعل، عمل نماید یا عمل خالف حق قانونی خود و یا خالف وظیفه در انجام فعل یا 

این اعمال او موجب ضرر به دیگری شود؛ در این صورت  قانونی خود انجام دهد و
 774و  287، 38تواند مطالبه خسارت کند. از مواد کند و طرف میخسارت صدق می

 (337-25، 1355 )قانون مدنی،شود.قانون مدنی این مطلب استفاده می

باشد که به استناد از اهداف مهم و اصلی مسئولیت مدنی، حق جبران خسارت می 
تواند این حق در صورتی که تمام شرائط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد؛ ضرردیده می

با رجوع به انجام دهنده فعل ضرربار خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شود و 
بدین ترتیب رابطه  .جبران کند وارده راشود تا ضرر زم میعامل ورود ضرر نیز مل

های که در نتیجه آید. رابطیده و عامل ورود ضرر به وجود میبین ضررد (تعهد)دینی
مسئولیت مدنی ایجاد شده است. هدف بنیادین تاسیس رشته حقوق مسئولیت مدنی را 

آید. ل زیان به وجود میتقصیر و تخلف عام دهد که در نتیجهجبران خسارت تشکیل می
مسئولیت مدنی و مسئول  حقوق تحت عنوان حقوق یاهدر واقع هدف از ایجاد شعبه

منتهی  نمودن شخصی به عنوان عامل زیان از طرف مقابل به عنوان زیاندیده،تلقی
خسارت وارده بر طرف  و گرددمنتهی می گردد به جبران خسارت وارده توسط عاملمی

زیاندیده کامال به حالت  امر وضع ،بران کند. بهترین شیوه جبران خسارتمقابل را باید ج
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پیش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئولیت مدنی، جبران کامل خسارت 
 (239، 1392)صفایی، است.

ها و مضراتی است که به بین بردن آسیب با این رویکرد منظور از جبران خسارت از 
شده و اندازه آن متناسب ی آنها در نتیجه تخلف عامل زیان تحمیلهااشخاص یا مالکیت

با زیان به عنوان مسئول در این شعبه از حقوق، مسئولیت دارد که خسارت وارده از ناحیه 
تخلف و تقصیر خویش بر زیاندیده را متحمل گردد. به دیگر سخن، جبران خسارت 

یاندیده و دارایی از دست رفته متضرر مبلغی از نقود و هر شئ است که خسارت وارده بر ز
که نتیجه طبیعی فعل زیانبار است. از سوی دیگر محکمه با در نظر کند جبران میرا 

داشت عدالت و منطق حقوقی خسارت وارده بر زیاندیده را به نحوی مورد محاسبه قرار 
را ی او شده آمده یا از دارایی کاستهدهد که میزانی از خسارت که به زیاندیده واردمی

 (117، 1397)رحیمی،جبران کند.

 تالش کند وضع متضرر اعاده گردد. کنندهمقصود از جبران عینی آن است که جبران
 (  91، 1393)ره پیک،

از دیگر موارد جبران خسارت عینی این است که شخصی برای ضرر زدن به همسایه  
اری را در ملک خود بنا کند. در و جلوگیری از رسیدن نور و هوا به خانه یا ملک او، دیو

این مورد، احداث کننده دیوار که سبب ورود ضرر به همسایه شده است، مکلف به جبران 
  (175، 1398)رسولی،باشد.خسارت از طریق جبران عینی می

مانع شدن روشنی بطور کلی »قانون مدنی در این مورد چنین بیان میکند:  1918ماده 
از خانه ضرر فاحش شمرده میشود، هیچکس نمیتواند چنان بنائی اعمار نماید که کلکین 
خانه همجوار را مسدود ساخته و بطور کلی مانع روشنی در آن گردد. در صورت احداث 

ر صورت امکان و در غیر آن از بین بردن بنا را تواند دفع ضرر را دچنین بنا، همجوار می
 « برای دفع ضرر مطالبه نماید.

بدین معنی که ضرر وارد  ،جبران عینی یعنی برگرداندن وضع به صورت پیشین خود 
شده چنان تدارک شود که گویی از اصل ضرری وارد نیامده است. مانند اینکه کسی مال 

ست عین مال مغصوبه را به صاحبش دیگری را غصب کرده باشد ،غاصب مکلف ا
باشد. برگرداند. دومین شیوه جبران خسارت، شیوه جایگزین یا معادل جبران خسارت می

قانون مدنی چنین صراحت 781اما در خصوص طریقه پرداخت جبران خسارت ماده 
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طریقه جبران خسارت با رعایت احوال از طرف محکمه تعیین میگردد،جبران »دارد: 
تواند ، که در این صورت ورت اقساط یا عواید مرتب پرداخته شده میخسارت به ص

 « مکلف ساختن مدیون بدادن تأمینات جواز دارد.

میزان خسارت باید متناسب به ضرر وارده باشد، یعنی در تعیین  779بر ماده  بنا 
محکمه جبران »ماده فوق چنین تصریح میدارد:  .بین برود خسارت نباید تناسب از

نماید، مشروط بر این که ضرر مذکور مستقیما ت را به تناسب ضرر عایده تعیین میخسار
جبران بدلی یعنی جبران خسارت از راه دادن معادل بدین « از فعل مضر نشأت کرده باشد.

گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد، ارزشی معادل آنچه از دست رفته 
زوده شود به صورت جبران بدلی امکان دارد. طوری که از یده افاست به دارایی ضررد

عنوان شیوه مورد بحث پیداست، این شیوه در واقع جایگزین شیوه جبران عینی خسارت 
است. به دیگر سخن، اصل جبران خسارت شیوه عینی آن است. اما چنانچه شیوه جبرانی 

بران عینی ندهد، شیوه یاد شده متعذر گردد، یا محکمه بنا بر دلیلی حکم به شیوه ج
کند. جبرانی معادل یا بدلی، پا به عرصه میگذارد و خسارات وارده بر متضرر را جبران می

 (121، 1397)رحیمی،

توجه این است که این دو صورت جبران خسارت در عرض یکدیگر اما نکته قابل 
آزاد باشد در یده نیست تا عامل ورود ضرر بتواند به میل خود یکی را برگزیند یا ضررد

پسندد. هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که ضرر به انتخاب راهی که بیشتر می
 را باز یابد.  یده وضع پیشینطور کامل جبران شود و ضررد

 مفهوم خسارت  .1-1

در حقوق بین الملل، خسارت مفهومی وسیع تر از خسارت در حقوق داخلی دارد و 
 عاد زیر، قابل بررسی است. از ابعاد مختلف، از جمله اب

 خسارت مادی و معنوی  .1-1-1

المللی تابعان هرگونه خسارتی اعم از مادی یا معنوی که ناشی از عمل متخلفانه بین
 31ماده  2الملل است. بند الملل باشد، خسارت در مفهوم حقوق بینفعال حقوق بین

 طرح مواد راجع به مسئولیت، مبین مطلب مذکور است. 

های ناشی از عمل مستقیم یک ارت مادی، ضرر و زیان وارد بر اموال و داراییخس 
الملل است، مانند مصادره غیرقانونی اموال اتباع آن و یا یک سازمان بینیا کشور 
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یا یا کشتی یک کشور خارجی، تخریب یک سفارتخانه خارجی طیاره بیگانگان، ضبط 
خساراتی که به »اند: خسارات مادی گفته چنان در تعریفالمللی. هممحل سازمان بین

 (  113، 1372جفعر لنگرودی،) «بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد.
تر با ذکر برخی از تر و جامعچنین در تحلیل خسارات مادی در یک تعریف وسیعهم

خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت از »مصادیق گفته شده است: 
های شخص از قبیل حق مالکیت و سایر ی حقوق و تواناییاش و یا تلف کلیهتقلیل ارز

 (164، 1388کارتوزیان،)«باشد.التألیف و حق اختراع میحقوق عینی و مطالبات و حق

، ضمن اشاره به زیانهای «1981مصوب »المللی کاال کنوانسیون بیع بین 74ی ماده 
خسارت مادی »کند: را چنین تعریف می مالی ناشی از نقص قراردادها، خسارت مادی

عبارت از هرگونه کاهش در دارایی متضرر در مقایسه با زمان قبل از قرارداد یا هرگونه 
 « باشد.افزایش در تعهدات فرد می

اما خسارت معنوی یا غیرمادی، خسارتی است که بر اثر حدوث آن، به هیچ وجه  
ر و زیان جنبه معنوی و غیرمالی دارد، مانند گردد، بلکه ضرلطمه مادی و مالی وارد نمی

المللی و احترامی به مأموران دیپلماتیک خارجی یا کارمندان سازمانهای بینتوهین و بی
  المللی.بین حرمتی به پرچم یک کشور یا یک سازمانیا بی

 خسارت مستقیم و غیرمستقیم  .2-1-1

المللی، رابطه تخلفانه بینو عمل م« اعم از مادی و معنوی»هرگاه میان خسارت 
علیت یا سببیت قطعی و مسلمی برقرار شود، آن خـارت، خـارت مستقیم است. طبق 

المللی، تنها خسارت مستقیم ممکن است موجب طرح مسئولیت یک رویه قضایی بین
 المللی گردد. بین

واسطه در هم آمیخت. در خسارت مستقیم را نباید با خسارت فوری و خسارت بی 
 قابل خسارت مستقیم، خسارت غیرمستقیم قرار داد که فرع بر خـارت مستقیم است. م

 واسطه و باواسطه  خسارت بی .3-1-1

الملل به تابعان فعال حقوق بین« اعم از مادی یا معنوی»هرگاه خسارت مستقیمی 
واسطه است و چنانچه خسارتی بر تابعان منفعل وارد شود، آن خسارت، خسارت بی

الملل، از جمله اشخاص وارد گردد، آن خـارت، خـارت با واسطه نبیحقوق 
 (494، 1387)ضیایی بیگدلی،است.



 

 

ای 
ده

پیام
ری

کیف
غیر 

 
وق 

حق
ض 

نق
تانه

وس
ر د

 بش
وق

حق
 در

یان
ظام

غیرن
بین

ی 
ملل

ال
  

 

31 
 

 های جبران خسارت روش .2-1

المللی وارد آمده، شکل اعاده وضعیت به جبران کامل خسارتی که از عمل متخلفانه بین
گیرد. اصوال به خود می دیده را به طور مجزا یا توأمانحال سابق، غرامت و جلب رضایت زیان

ها و چگونگی جبران خسارت، ابتدائا در صالحیت کشورها یا سازمانهای تعیین روش یا روش
المللی طرف اختالف و مبتنی بر توافق آنهاست، در غیر این صورت، موضوع در بین

المللی است. البته، شورای امنیت سازمان ملل متحد صالحیت مراجع قضایی یا داوری بین
 یز بنا به مورد، صالحیت انجام چنین کاری را بر اساس فصل هفتم منشورملل متحد دارد. ن

در مجموع، روشهای جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضعیت به حال سابق، جلب  
رضایت زبان دیده، قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، اقـدامات متقابل و 

  باالخره پرداخت غرامت.

 وضعیت به حال سابق . اعاده 1-2-1

المللی در قضیه کارخانه کورزوف چنین بیان داشته است: دیوان دایمی دادگستری بین
اصل اساسی این است که ترمیم، تا آنجا که مقدور باشد، باید هرگونه آثار و نتایج عمل »

ـه حـالت عادی غیرمشروع و بر خالف حقوق را از بین ببرد و مجددا وضع را به طور کامل ب
ی چنین آاز این ر« بازگرداند که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت، ظاهرا آن وضع وجود داشت.

ترین و بهترین روش جبران خسارت شود که اعاده وضعیت به حال سابق اساسیاستنباط می
دهد و دو صورت متفاوت دارد: اگر چنانچه خسارت جنبه مادی داشته باشد، با را تشکیل می

تجدید بنای ساختمان خراب شده متعلق به بیگانه و یا آزاد کردن شخص بیگانه بیگناه و امثال 
 (495، 1387)ضیایی بیگدلی،پذیرد.آن، ترمیم تحقق می

مانند قانون یا فرمان مغایر با حقوق »اگر خسارت ناشی از یک عمل حقوقی باشد  
شده تلقی آن عمل، خسارت جبران با لغو آن و اتخاذ تصمیم داخلی مغایر با« بین الملل

گردد. در طرح مواد راجع به مسئولیت، ضمن پذیرش اصل اعاده وضعیت به حال می
چنین طرح مواد راجع به مسئولیت  35سابق، آن را در دو مورد مجرا ندانسته است. ماده 

 دارد: مقرر می
 اگر اعاده وضعیت مطلقا ممکن نباشد؛  .1

ج از اصـل تـناسب، در مقایسه با آنچه که از اگر اعاده وضعیت، تعهدی خار .2
 پرداخت غرامت حاصل میشود، برای کشور مسئول ایجاد کند.



 

 

ماره
، ش

سوم
ال 

س
ان 

بست
، تا

جم
ی پن

14
01

 
 

32 
 

یان. 2-2-1  دیده جلب رضایت ز
المللی وارد آمده باشد، او هنگامی که خسارت مستقیما به یک کشور یا سازمان بین

بران خسارت وارده، المللی متخلف بخواهد تا برای جحق دارد از کشور یا سازمان بین
مخصوصا اگر خسارت معنوی باشد، با انجام اقداماتی رضایت خاطرش را جلب نماید. 
این اقدامات اشکال مختلفی دارد: اظهار تأسف و عذرخواهی رسمی، اعمال نمادین، 

دو مـورد »مانند ادای احترام نظامی به پرچم یا اعزام نمایندگان ویژه ای برای شفاعت، 
، پیگرد «ا در مواردی است که عمل خالف، بی احترامی یا توهین باشد مذکور مخصوص

قانونی و مجازاتهای داخلی، اعم از تدابیر اداری، انضباطی، یا قضایی علیه مأموران 
چنین غالبا پذیرفته شده است که دولتی یا اشخاص خصوصی عامل عمل خالف. هم

المللی نیز به خودی خود، اور بیناعالم خالف بودن عمل خسارت بار از سوی قاضی یا د
طرح مواد  37دیده شود. طبق ماده اقدامی است که می تواند موجب رضایت خاطر زیان

 راجع به مسئولیت: 

المللی شناخته شده، موظف است به کشوری که مسئول عمل متخلفانه بین» .1
دیده را منظور جبران خسارت ناشی از این عمل خالف، رضایت کشـور زیان

ب نماید، البته به شرطی که خسارت وارده از طریق اعاده وضعیت به حال جل
 سابق یا پرداخت غرامت، جبران نشده باشد؛ 

جلب رضایت ممکن است به شکل شناسایی رسمی نقض، اعـالن تأسف،  .2
 معذرت خواهی یا سایر اشکال مناسب باشد؛ 

کشور مسئول،  تواند برایجلب رضایت نباید با خسارت نامتناسب باشد و نمی .3
 « آمیز را داشته باشد.شکل توهین

دستگاه عدالت جزایی علیرغم توجه به تأمین عدالت، بهبود روابط متضرر و مجرم 
در حیاتاجتماعی آیندهی آنها را نیز مد نظر دارد. این امر زمانی ممکن است که رضایت 

ی نقش اندیشهوفصل دعاوی حاصل شود. بنابراین، الزم است،  حل طرفین در نتیجه
المللی در تحقق جلب و رضایت متضرر و مجرم پس عدالت ترمیمی، اسناد ملی و بین

 وفصل دعاوی طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.  از حل
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ی شده در زمینهاکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام ی عدالت ترمیمی:اندیشه 
دی متضرر و مجرم از عملکرد و نتایج های عدالت ترمیمی، از خشنودی و رضایتمنبرنامه

 اند .ها حکایت داشتهاین برنامه

های سنین و جنس ی انواع متضرران و مجرمان، فرهنگها،این مطالعات در مورد همه
ها و استقبال از آنها بوده است. در برخی موارد متفاوت، حاکی از نتایج مثبت این برنامه

که به آنها پیشنهاد انتخاب میانجیگری جزایی درصد مجرمان و متضرران 61-41حدود 
اند. این امر دالیل مختلفی داشته شده است، آن را به دالیل مختلف نپذیرفته و رد کرده

شده اند که جرم انجاماست؛ از جمله اینکه متضرران در برخی موارد احساس میکرده
تضرران با رد بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف وقت ندارد. در برخی موارد نیز م

میانجیگری جزایی، مجازات و برخورد شدیدتری را برای مجرم از دستگاه جزایی 
 ( Maley,1991,22.)انددرخواست کرده

گرفته و نتایج محسوس و ملموسی آمریکا، کانادا و انگلستان صورت»این مطالعات در 
  (Umbriet,1991,12)«درپی داشته است.

در تحقیقی راجع به مجرمان جوان در ایالت  1997آمبریت و فرسلو در سال 
آمده در خالل فرآیند عدالت ترمیمی، دستدرصد توافقات به 11مینهسوتا دریافتند که 

درصد از مجرمان نیز احساس رضایت   81و  بخش بودهبرای متضرران مناسب و رضایت
خاطر  در مطالعه و ارزیابی رضایت 1998اند. تحقیق همین محققان در سال کرده

های خانوادگی در ایالت مینهسوتا ای گفتگوی گروهدهندهمنطقه، ارائه  12متضرران در 
در صد متضرران را  93-95تا سطح باالی رضایتمندی آنها بوده است. این آمار حدود 

 (Umbriet,1991,12)«شامل میشد.

تکابی دریافتند که تمام متضرران در جرایم ار «پرنزلر و ورتلی» 1998در سال  
ها و کنفرانسها استقبال نوجوانان، هم از نتایج گفتگوهای میانجیگری و هم از خود برنامه

  اند.و احساس رضایت کرده

، «اصول اساسی و راهبردها»از  18اصل جلب رضایت در اسناد بینالمللی:  
المللی حقوق بشر و نقضهای شدید قربانیان نقضهای فاحش قانون بین»مقرر میدارد: 

المللی بشردوستانه باید براساس قانون داخلی و حقوق بین الملل، و با توجه قانون بین
به شرایط فردی، آنگونه که مناسب است و متناسب با شدت نقض و شرایط هرمورد، 
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شده خسارت کامل و مؤثر دریافت کنند که پیشبینی 23تا  19های نانکه در فقرهچ
 ؛ی وضع قبلی، پرداخت غرامت، ترمیم و بازپروری، جلب رضایتعبارتند از: اعاده

 هایی برای عدم تکرار است. تضمین

ی کمیسیون حقوق مصوبه 37ی ماده 2ی المللی عدالت براساس فقرهدیوان بین 
پذیرفتن تخطی، ابراز تأسف،  عبارت از تواندجلب رضایت می»دارد: ل مقرر میالملبین

  (James,2002,212) «خواهی یا هراقدام مناسب دیگر باشد.معذرت

 المللی یا نقض آشکار حقوقی،ی جرایم بیندر زمینه الملل،در دکترین حقوق بین
کید شده است. در  مطرح برای جبران خسارات به عنوان یک روش بر جلب رضایت» تأ

ای در اعمال غیرقانونی، به شکل قابل مالحظه تکرار عمل، تضمینات مربوط به عدم
، به جهت احتمال تکرار «المللیجرایم بین برخالف» ای حقوق بشر،های منطقهدادگاه

 « گرفته است.این اعمال، مورد توجه جدی قرار

جلب رضایت، هرجا »دارد: تصریح می« اصول اساسی و راهبردها»از  22اصل  
 عملی باشد، باید شامل تحقق هریک یا تمامی موارد زیر باشد: 

 ؛های مداومتدابیر و مقررات مؤثر به منظور توقف نقض .1

تأیید حقایق و افشای کامل و علنی حقایق به حدی که چنین افشاگری باعث  .2
ان، یا اشخاصی آسیب بیشتر نشود یا ایمنی و منافع قربانی، اقوام قربانی، شاهد

های بیشتر اند تا به قربانی مساعدت کنند یا مانع از وقوع نقضکه مداخله کرده
 ؛شوند را به خطر نیندازد

جستجو برای یافتن محل نگهداری افراد ناپدیدشده، برای هویت و شناسایی  .3
اند و یاری به یافتن، و برای اجساد کسانی که کشته شده شده،کودکان ربوده

ی اجساد براساس خواست ابرازشده یا فرضی و به خاکسپردن دوبارهشناسایی 
  ها و جوامع؛های فرهنگی خانوادهقربانیان یا روش

ی رسمی یا رأی و تصمیم قضایی برای اعادهی شرف، اعتبار و حقوق  اعالمیه .4
  قربانی و وابستگان نزدیک او؛

  مجازاتهای قضایی و اداری اشخاص مسؤول ارتکاب به نقضها؛ .5

  بزرگداشت و یادآوری و ادای احترام به قرباینان؛ .6
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المللی حقوق گنجاندن شرحی دقیق از نقضهایی که رخ داد در آموزش قانون بین .7
 المللی بشردوستانه و در مطالب آموزشی در کلیهی سطوح؛ بشر و قانون بین

  شکل پذیرفته شده است: ی موجود، جلب رضایت متضرر، به سهبر اساس رویه
 بودن عمل، ابراز تأسف، و معذرت خواهی؛  یرش غیرقانونیپذ  .1

  عامالن؛ ی گزارش و تعقیبتهیه .2

اعمال تنبیهی، عذرخواهی یک دولت از یک ملت کاربردتریِن این  .3
 هاست؛ روش

ی مستقیم یا غیرمستقیم ی عدالت ترمیمی را به گونهالمللی که مقولهسایر اسناد بین 
آمار و ارقام آن خیلی زیاد است و مجال کافی برای فهرست  اند،مورد التفات قرار داده

 کنم: ای اشاره میباشد، ولی فقط به چندمورد از اسناد منطقهی آنها میسر نمیهمه

نامه موقعیت متضرر در چهار چوب حقوق جزا و آیین دادرسی توصیه  .1
  ، کمیتهی وزرای شورای اروپا.1985جون  28، «جزایی

ی اروپا در مورد موقعیت متضرران در فرآیند دادرسی اتحادیهی نامهتوصیه  .2
 مارس  15، «جزایی

3. 2111. 

هرگاه شکایتی نزد دادگاه »دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر میدارد:   51ی ماده .4
مطرح شود، دادگاه پس از رسیدگی اگر به این نتیجه رسید که تصمیم یا اقدام 

کال یا بعضا مغایر با تعهدات ناشی شده از سوی مقامات دولت عضو، انجام
از کنوانسیون است و اگر قانون داخلی کشور مزبور فقط جبران جزئی 

دهد که باید خسارت ناشی از اقدام مزبور را پیشبینی کرده باشد، حکم می
 « دیده تحصیل شود. رضایت کامل شخص آسیب

« میانجیگری»د که ناگفته نمان ی افغانستان: جلب رضایت مجرم و متضرر در جامعه 
ویژه امروزه به  ی دیرینه دارد. به ی افغانستان سابقه نیز در جامعه« عدالت ترمیمی»و 

بودن بعضی از مناطق از پایتخت یا عدم کنترل دولت بر بعضی از مناطق،  دالیلی چون دور
 دهند. اختالف، خاتمه میمردم دعاوی خویش را از طریق غیررسمی حل
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یا « جرگه»شده در افغانستان، تشکیل عدالت ترمیمی نهادینههای یکی از روش 
سفیدان و ها ریشای برای حل اختالفات است که در این جرگهقبیله -جلسات قومی

 و آیند و اختالفات طرفین دعوا را از راه مذاکره و میانجیگری حلبزرگان قوم گردهم می
 (119، 1398)عالمه، «کنند.فصل می

 المللی م تکرار عمل متخلفانه بینقطع و عد. 3-2-1
المللی مسئول به های جبران خسارت، تعهد کشور یا سازمان بیندیگر از روش از

المللی دادگستری در رأی المللی یا عدم تکرار آن است. دیوان بینقطع عمل متخلفانه بین
تهران، در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده آمریکا در  1981مـورخ 

الملل در طرح موارد راجع به مسئولیت چنین روشی را مقرر نمود. کمیسیون حقوق بین
دیده در صورتی که شرایط اقتضا چنین پیشبینی نموده بود که کشور زیان 1996مـورخ 

دیده کند، حق دارد از کشور متخلف بخواهد تا عمل خالف را قطع نموده و به زیان
 46و  41مواد ) .سازد که عمل خالف را تکرار نخواهد کرد تضمین دهد و او را مطمئن

المللی حذف گردید. با وجود این، دیوان بین 2111اما این مقررات در طرح سال  (؛
در قضیه الگران بصراحت، جلب رضایت  2111ژوئن  27دادگستری در رأی مورخ 

 المللی دانست. دیده را در راستای اطمینان از عدم تکرار عمل متخلفانه بینزیان
رسد که موضوع تضمین و دادن اطمینان به قطع عمل در مجموع، چنین به نظر می 

الملل است تـا تـدوین تکرار، بیشتر ناشی از توسعه تدریجی حقوق بین خالف و عدم
  حقوق موضوعه.

 اقدامات متقابل . 4-2-1
سازد المللی زایل میبیناقدامات متقابل، ضمن آنکه متخلفانه بودن عمل را از حیث 

های جبران المللی است، یکی از روشو به بیان بهتر، از موجبات رافع مسئولیت بین
دیده خسارت نیز هست. اقدامات متقابل شامل هرگونه اقدامی است که کشور زیان

المللی مسئول اعمال کند و هدف از آن، تواند بـر ضد کشور با سازمان بینمی
)ضیایی شده است.ول است به جبران خسارت ناشی از تعهد نقضوادارساختن مسئ

  (382، 1392بیگدلی،
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 توسل به اقدامات متقابل، منوط به شرایطی، از جمله شرایط مهم زیر است: 
دیده باید قبل از مبادرت به اقدامات متقابل، المللی زیانکشور یا سازمان بین  .1

المللی مسئول اعالم نماید، ازمان بینآمادگی خود را برای مذاکره با کشور یا س
  هرچند ممکن است مذاکره صورت نگیرد یا با شکست مواجه گردد؛

شرط تناسب میان عمل متخلفانه موجد مسئولیت و اقـدامـات متقابل رعایت  .2
  گردد؛

  ای وارد نگردد؛الملل عام خدشهبه تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین .3

عـدم تهدید با توسل به زور، مندرج در منشور ملل  بـه تـعهدات مربوط بـه .4
  نشود؛ ای واردمتحد، خدشه

  ای نزند؛به تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادین بشری خدشه  .5

  از اقدامات متقابل باید به عنوان آخرین روش جبران خسارت استفاده شود؛  .6

ه خـود عـلیه کشور با المللی مسئول، به عمل متخلفاناگر کشور با سازمان بین  .7
  المللی خاتمه دهد، اقدامات متقابل باید متوقف گردد؛سازمان بین

اقدامات متقابل نباید به نقض تعهدی در قبال ثالث منجر گردد و اگر گردید، بر  .8
  ناپذیر است؛ضد ثالث توجیه

ای باشد که به حـاکمیت، تمامیت سرزمینی یا اقدامات متقابل نباید به گونه .9
  ای وارد کند؛استقالل سیاسی کشور مسؤول خدشه

  های دیپلماتیک و کنسولی لطمه بزند.اقدامات متقابل نباید به اصل مصونیت .10

تا حدود  ( 54تا  49مواد )الملل عرفی و طرح مواد راجع به مسئولیت حقوق بین 
زیادی متضمن نکات مذکور است. پس ضمانت اجرای این موارد به عهده حقوق 

  باشد.الملل عرفی و همچنان طرح مواد راجع به مسئولیت میبین

 پرداخت غرامت . 5-2-1
ترین روش جبران خسارت است. دیوان دایمی داوری روش پرداخت غرامت، معمول

های گوناگون کشورها، اختالف اساسی با یکدیگر مسئولیت»نیز همین نظر را دارد: 
 «آنها، با پرداخت مبلغی پول ادا شده و یا ممکن است ادا شوند. همگیندارند و معموال 
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غرامت باید به طور دقیق، صحیح و تا حد امکان مطابق با زبان وارده باشد. البته،  
اگر خسارت جنبه مادی داشته باشد، باید در تعیین میزان غرامت، خسارت احتمالی را 

ه خسارتی است که از حیث مالی قابل نیز در نظر گرفت. بنابراین، غرامت شامل هرگون
تواند شـامـل منافع و حتی در صورت لزوم و تحت شـرایـطی، عدم ارزیابی است و می

، 36مـواد  1ارات غیرمستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نیست.سالنفع نیز باشد، اما خـ
  طرح مواد راجع به مسئولیت، کمابیش متضمن مطالب مذکور است. 39و  38

 دداری از جبران خسارت خو . 2
 یابد، بالفاصله الزام به جبران خسارتالمللی تحقق میهنگامی که مسئولیت بین

آید، این است: چنانچه مسئول جبران خسارت، شود. حال پرسشی که پیش میمطرح می
 تواند باشد؟ دردیده چه میاز این عمل خودداری کند، تکلیف چیست؟ و واکنش زیان

دیده یاناین نکته تکیه دارد که ز ، طرح مواد راجع به مسئولیت، تنها برپاسخ باید گفت
حق توسل به اقدامات متقابل را، آنهم تحت شرایطی دارد. بدیهی است کـه چـون 

گردد المللی مضاعف میخـودداری از جبران خسارت، مـوجب تحقق مسئولیت بین
لذا به طور کلی موضوع « یعنی نقض تعهد اولیه و نقض تعهد به جبران خسارت»

 آید. الملل پیش میضمانت اجرای حقوق بین

 گیرینتیجه
 توان گفت منظور از پیامد غیر کیفری نقض حقوق غیر نظامیان همانبندی میدر جمع

ای است که ناشی از فعل و ترک فعل است که موجب نقض حقوق غیر جبران خسارات وارده
معموال  ر نظامیان پیامد غیر کیفری دارد. جبران خسارتنظامیان گردیده و این نقض حقوق غی

در قوانین داخلی اکثر کشورها تحت عنوان مسئولیت مدنی اشخاص مورد بررسی و مواد 
 های جبران خسارت نیز بیان گردیده است. قانونی آن موجود است. و بعضًا روش

رفته شده است و در قانون مدنی کشور نیز جهت خسارت وارده جبران خسارت در نظر گ
( به موارد جبران خسارت اشاره صورت  776و  287، 38، 789الی  776در مواد قانونی )
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قانون مدنی افغاستان در مورد لزوم جبران هر نوع خسارت،  776گرفته است. مطابق ماده 
 باشد. وارده مکلف میمطلق است به این معنی که مرتکب ضرر، به جبران خسارت

تر از خسارت در حقوق داخلی الملل مفهومی وسیعحقوق بین مفهوم خسارت در
تواند مادی و یا معنوی باشد و در دارد و از ابعاد مختلف قابل بررسی است. خسارت می

المللی تابعان فعال هر دو صورت چه مادی یا معنوی باشد از جمله عمل متخلفانه بین
تواند ملل است. خسارت میالالملل باشد خسارت در مفهوم حقوق بینحقوق بین

المللی رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم صورت گیرد، هر گاه در یک عمل متخلفانه بین
علیت یا سببیت قطعی و مسلمی برقرار شود آن خسارت خسارت مستقیم است. از این 

المللی تنها خسارت مستقیم ممکن است موجب طرح ی قضائی بینرو، طبق رویه
الملل وارد للی گردد. خسارت مستقیم که به تابعان فعال حقوق بینالممسئولیت بین

شود، آن خسارت بی واسطه است و چنانچه خسارتی به تابعان منفعل حقوق بین الملل، 
 از جمله اشخاص وارد گردد، آن خسارت با واسطه است. 

المللی به چند شکل های جبران خسارت وارده ناشی از عمل متخلفانه بینروش 
تواند به شکل اعاده وضعیت به حال سابق، غرامت و باشد. جبران کامل خسارت مییم

ها جلب رضایت زیان دیده، به طور مجزا یا توام صورت گیرد. اصواًل تعیین روش یا روش
المللی طرف و چگونگی جبران خسارت، ابتدا در صالحیت کشورها یا سازمان های بین

است، در غیر این صورت موضوع در صالحیت مراجع اختالف و مبتنی بر توافق آنها 
المللی است. البته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بنا به موارد، قضائی یا داوری بین

 صالحیت انجام چنین کاری را بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد دارد. 
های جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضعیت به حال سابق، جلب رضایت در مجموع روش

 زیان دیده، قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، اقدامات متقابل و پرداخت غرامت است. 
الملل با وصف اینکه مرتکب فعل و ترک فعل گردیده و این بعضًا تابعان حقوق بین

الملل گردیده و خسارت به سازمان ها یا تابعان فعال حقوق بین فعل و ترک فعل باعث
مطابق اصول و قواعد تعهد نموده حاضر به جبران خسارت و نقض تعهد خویش 

باشد. در چنین شرایط بدیهی است که چون خودداری از جبران خسارت، موجب نمی
نقض تعهد به گردد. یعنی نقض تعهد اولیه و المللی مضاعف میتحقق مسئولیت بین

 گردد. الملل مطرح میجبران خساره. بنًا موضوع به طور کلی ضمانت اجرای حقوق بین
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 المللهای حاکمیت و قدرت ملی در حقوق بینمحدودیت

 1مصطفی حسنی
 

 9/9/1401تاریخ پذیرش                                             7/7/140تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
های کالسیک مطلق و الملل در اندیشهها در حقوق بینحاکمیت و قدرت ملی دولت

ها با الملل معاصر حاکمیت و قدرت ملی دولتنامحدود تعریف شده است. در حقوق بین
مفاهیم چون حقوق بشر و بشردوستانه، حقوق محیط زیست، دموکراسی، تفکیک قوا، اصل 

المللی، اصل حق تعیین سرنوشت، اصل عدم توسل  حاکمیت و تمامیت ارضی، معاهدات بین
چنین قدرت ملی با واژگان چون توازن قدرت، حقوق به زور، اصل حل و فصل اختالفات و هم

جمعی و... با محدودیت های بین المللی، امنیت دستهالمللی، سازمانالملل، اخالق بینبین
ها براساس منشور ملل متحد لتجدی مواجه شده است. از یک سو، حاکمیت و قدرت ملی دو

ها به طور واضح بیان ها و مشروعیت حاکمیت دولتدولتبا رویکرد اصل تساوی حاکمیت
المللی محدودیت نیز برای قدرت شده است. از سوی دیگر، منشور ملل متحد و معاهدات بین

ل معاصر الملکرده است. در حقوق بینالملل ایجادها در حقوق بینملی و حاکمیت دولت
المللی های بینهای اقتدارگرا و متمرکز نیز با مفاهیم دموکراتیزه شدن روبرو است، سازماندولت

ها را کند، امروزه بخشی از حاکمیت دولتبا ابزار حقوق بشر، محیط زیست و... مداخله می
گیرد. می تحقیق حول این پرسش اساسی شکلکرده است. اینالمللی مصادرههای بینسازمان

الملل چگونه است؟ مفروض اصلی ها در حقوق بینمحدودیت حاکمیت و قدرت ملی دولت
الملل ها در حقوق بینکه محدود کننده حاکمیت و قدرت ملی دولتاین نوشتار این است

المللی و های بینمعاصر منشور ملل متحد، حقوق بشر و بشردوستانه، معاهدات و کنواسیون
 باشد. ای حقوقی میهاصول و میکانیزم

 الملل، تمامیت ارضی، معاهدات.: حاکمیت، قدرت ملی، حقوق بینکلیدیواژگان

                                                             
  )ص(النبینالملل دانشگاه خاتمآموخته مقطع ماستری حقوق بیندانش 1
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 مقدمه
ها است. حاکمیت الملل حاکمیت و قدرت ملی دولتیکی از موضوعات حقوق بین

المللی و منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک اصل و قدرت ملی امروزه طبق قواعد بین
( به 1648ها در صلح وستفالیایی )ملتشود. گرچند مظهر دولتمیاساسی شناخته 

گام گذاشت. الملل نیز رو به تکاملرسمیت شناخته شد و از این دوره به بعد حقوق بین
الملل محدودیت در حاکمیت و قدرت ملی به وجود آمد، تحول با توسعه حقوق بین

المللی ا توجه به معاهدات بینها، باساسی در فرایند حاکمیت، قدرت و امنیت دولت
ها با توجه به قدرت ملی و امکانات ملی با ابزاری اقتصادی و گرفته است. دولتشکل

المللی دارد. گیری خاص با تحصیل منابع خویش نسبت به جامعه بیندیپلماتیک جهت
الملل دارند، برعکس های ابرقدرت نقش اساسی از طریق قدرت نرم در نظام بیندولت

باشد. وابستگی سیاسی، اجتماعی، الملل میهای ضعیف متاثر از نظام بیندرتق
الملل و نقض حقوق بشر و عدم حاکمیت قانون فرهنگی، اقتصادی و امنیتی به نظام بین

بر اینکه ها عالوه موجب می شود، حاکمیت ملی ضعیف را در پی داشته باشد. دولت
ی از حاکمیت خود را به قواعد و مقررات دارای قدرت ملی قوی یا ضعیف است، بخش

حاکمیت  کند. موضوع محدود کنندهالمللی واگذار میهای بینالمللی و سازمانبین
ها برای اجرای تعهدات باشد؛ زیرا دولتالملل میها تعهدات عرفی در حقوق بیندولت

ی به ویژه المللهای بینالمللی خود از نظر حقوقی مسئول و عضویت در سازمانبین
اند، صالحیت حاکمیت خود را محدود نموده سازمان ملل متحد دارند، از این رو،

شود با ابهام روبرو است که باید در تحقیق حاضر روشن شود. طبق چگونه محدود می
کشورهای عضو باید در قبال تعهدات خود مسئول باشد،  21منشور سازمان ملل ماده 

ها برای حل مشکالت ملزم به و اصول منشور تمام دولتعالوه بر آن بر اساس اهداف 
باشد. از زمان همکاری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری می

گیری سازمان ملل متحد و به ویژه در هزاره سوم، طیف وسیعی از مسئولیت به شکل
حاکمیت ملی اند که تحول و تغییرات در ها واگذار شده، این مسئولیت موجب شدهدولت

ها، رعایت های دولتالمللی ایجاد شود. در این تحقیق مسئولیتدر جامعه بین
المللی ممکن در بسا ای و بینها و رعایت صلح و امنیت منطقهمعاهدات، کنوانسیون

های حقوقی این محدودیت روشن موارد محدودیت ایجاد نمایند. معیارها و میکانیزم
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الملل ترین محدودیت حاکمیت در نظام بینت از جمله مهمگف توانخواهد شد، که می
بوده؛ زیرا اقدامات شورای امنیت برای حفظ صلح و المللی بین گسترش صلح و امنیت

علیه المللی بین هایبر حاکمیت تاثیر گذار است. چون اقدام نیروالمللی بین امنیت
چند ملیتی در عراق و کویت در  های، استفاده از نیرو2001القاعده در افغانستان سال 

از  2011المللی در لیبی علیه معمر قذافی در سال های بین، حضور نیرو1991سال 
باشد. تفاوت حاکمیت و قدرت ملی در حقوق الملل میهای زنده در سطح نظام بینمثال
 ت. الملل معاصر قابل تحلیل و بررسی اسهای حقوق بینالملل با معیار و میکانیزمبین

 چارچوب مفهومی و نظری حاکمیت .1

مفهوم حاکمیت پیچیده است و از نظر قانون داخلی، دولت به عنوان یک قدرت حاکم، 
های مختلف را با اختیارات شود و ارگانبه عنوان یک سازمان سیاسی جامعه ظاهر می

الملل در کند. در جامعه بینخاص قانونگذاری، اجرایی، صالحیت قضایی تضعیف می
کند، که معنای المللی مشارکت میهر کشور بر اساس برابری حاکمیت در جامعه بین

 کند.دیگری از حاکمیت را در بردارد، که معنای خاص زندگی داخلی را تکمیل می

المللی، حاکمیت یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت است و برای نظم حقوق بین
مومی است که کیفیت دولت مستقل المللی مستلزم مستقل بودن قدرت عشخصیت بین

کند. به طور کلی حاکمیت در نظر گرفته می شود، این ویژگی عمومی دولت را اعطا می
است که نشان دهنده برتری دولت و استقالل قدرت دولت در بیان و دستیابی به اراده 

مفهوم »فرمانداران به عنوان اراده عمومی است که برای کل جامعه اجباری است. 
میت از دیدگاه سنتی این است که دولت قدرت برتر در یک جامعه است و دارای حاک

قدرت دیگری نمی تواند مانع اجرای اراده دولت ملی شود، قدرت فرماندهی است و هیچ
 (9: 1382روحانی، «.) گرددتر صالحیت همه امور به دولت بر میبه تعبیر دقیق

ها بیانگر استقالل است. استقالل در رابطه با بخشی از حاکمیت در روابط بین دولت
کره زمین حق اعمال در آن است، به استثنای سایر کشورها، وظایف یک کشور، توسعه 

گیری، توسعه حقوق بین الملل، سازمان ملی کشورها طی چند قرن اخیر و به عنوان نتیجه
ی دولت در رابطه با قلمرو خود تعیین کرده است به گونه این اصل را در صالحیت انحصار

ی فلسفه حقوق هگل است، اصطالح حاکمیت سازمانی پایه» ای که باعث ایجاد آن شود. 
دهد که بر پایه آن تقسیم قدرت سیاسی اصطالح مفهومی کارکردی از حاکمیت را نشان می
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( براساس 40: 1385یژه، )و« از سوی حکومت برای ایجاد چارچوب جامعه مدنی است.
 باشد. تعریف ارائه شده چارچوب نظری برمبنای نظریات دومالبرک و ژان بدن استوار می

یه نیوهیون 1-1  . نظر
مکتب نیوهیون با تقدم مفهوم قدرت و نقش آن در ساختن هنجار ها و اصول بنیادین 

کید میحقوق و روابط بین الملل برایند بینکنند و حقوق الملل بر منطق جدید قدرتتأ
ها، بازیگران غیر دولتی می تضارب قدرت های جهانی در فرایند رفتار ها و رویه دولت

ای المللی حول و هوش جامعهمعتقداند که در همین فرایند همبستگی بین»دانند، 
( مکتب نیوهیون 182: 1396محبی و ابراهیمی، « ) المللی رخ می دهد.مشترکات بین

 کند. الملل و فرایند های آن مطرح میو غیر رسمی را در حقوق بینبازیگران رسمی 
المللی نقش اساسی را ها است که در جامعه بینمنظور از بازیگران رسمی دولت

کند، اما در عرصه جهانی شدن و به ویژه پسا جنگ دوم جهانی بازیگران غیر بازی می
چنین احزاب سیاسی، ای و همطقههای بین المللی، فراملی و منرسمی، مانند: سازمان

 های فراملی و چندملیتی در شکلهای فشار و شرکتها، گروههای فرامرزی، گروهرسانه
گیری قدرت جهانی تاثیرگذار است. براساس نظریه نیوهیون زندگی بشر امروز در گردونه 

یزم های حقوقی اند، بدون نهادها و مکانگیر و جهان شمول قدرت قرارگرفتههای عالمرویه
المللی ها و نهادهای حقوقی بینگراید، بدین ترتیب مکانیزماین تعامالت به خشونت می

 المللی تقویت نمایند. توانند همبستگی اجتماعی را در جامعه بینمی
المللی حول مشترکات طرفداران این مکتب معتقد هستند این همبستگی بین

المللی و انتخاب آزاد آنها و نهادهای بازیگران بین گیرد که در فرایند رفتارهایمیشکل
شود، انتخاب بندد و در نهایت به هنجار سازی منجر میالمللی مختلف نطفه میبین

الملل در فرایند رفتارها و در چارچوب نهادهای آزادانه بازیگران و تابعان حقوق بین
شود و به تجویز وع میالملل شرالمللی از توصیف ساختار فعال در حقوق بینبین

المللی و در راستای ی مشترکات بینالمللی حول جامعههنجارها برای همبستگی بین
المللی مخرج مشترک منظور از جامعه مشترکات بین»رسد. اهداف متعالی حقوقی می

ها است که زمینه های همگرایی و استقرار نظم عمومی را میان المللی دولتمنافع بین
: 1396محبی و ابراهیمی، « ) کند.المللی دولتی و غیر دولتی تقویت میبینبازیگران 

المللی مشترکات و ها در جامعه بین( بدین ترتیب زمانی که براساس نیازهای دولت182



 

 

یت
دود

مح
در 

لی 
ت م

قدر
ت و 

کمی
 حا

ای
ه

بین
وق 

حق
لل

الم
 

 

45 
 

اند، این حقوق المللها نیازمند حقوق بینگیرد دولتوابستگی متقابل شکل می
رات باالی تابعان خود اعم از ) بازیگران رسمی الملل است که به عنوان قواعد و مقربین

ها ایجاد المللی برای دولتکند. براین اساس قوانین بینو غیر رسمی( حکومت می
 کند. محدودیت خلق می

 2حقوقدان و هارولدالسول 1مایرس مک دوگال»فکری مکتب نیوهیون حاصل هم
( السول Hathaway, 2007:553 « )کارشناس سیاسی، از دانشگاه ییل در امریکا بود.

گیرد، بین حقوق و سیاست های سیاسی سامان میمعتقد است حقوق برمبنای ارزش
تفاوت وجود ندارد؛ زیرا بین سیاست و حقوق یک رابطه دیالیکتیکی وجود دارد که در یک 

مکتب نیوهیون باورمند است که عملی شدن »فرایند آگاهانه تغییر و دگرگونی قرار دارند. 
 :McDougal, 1953« )های متغییر امکان پذیر است.ق مطلوب در چارچوب رویهحقو

الملل غیر ( براساس استدالل مکتب نیوهیون متغییرهای دخیل در حقوق بین157&155
الملل است که این متغییرها می توانند نقشی اساسی ها، سازمانها و نهادهای بیناز دولت

المللی بخشی از حاکمیت به همین دلیل قوانین بین کنندالمللی بازیرا در جامعه بین
کرده است. براساس ماده هفت قانون های مانند حقوق بشر واگذارها را به سازماندولت

ها و اعالمیه دولت افغانستان ملزم به رعایت معاهدات، کنوانسیون»اساسی افغانستان، 
( از این منظر دولت افغانستان 7: ماده1382قانون اساسی، « ) باشد.جهانی حقوق بشر می

المللی واگذارکرده است در صورت نقض اصول بخشی از حاکمیت خود را به نهادهای بین
 المللی، ماده هفت قانون اساسی نیز نقض خواهد شد. های بینو ارزش

المللی با انتخاب قواعد حقوقی بازیگران جامعه بین»به نظر اصحاب این مکتب، 
المللی در راستای نیل به هدف ها و رفتارهای خود در عرصه بینرویهمناسب در فرایند 

« کنند.المللی را نیزتامین میهای بشری انتظارات مشترک جامعه بینمتعالی ارزش
(140: 1953, McDougal) کنند که به ها برای رسیدن به اهداف مشترک تالش میدولت

ها متعهد گردید حاکمیت آن با محدودیتی المللی متعهد باشد زمانی که دولتقوانین بین
المللی رعایت ها قواعد بیناز دیدگاه مکتب نیوهیون در گذشته»جدی روبرو می شود. 

                                                             
1. Myers McDougal 

2 . Harold Lasswell 
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الملل این بود که آنرا بت به حقوق بینگردید؛ زیرا نگاه حاکم در دوران جنگ سرد نسنمی
«.) کردندها، قدرت محض تلقی میوسیله برای پیشبرد منافع سیاسی دولت

157: 1953, McDougal) المللی قبل از جنگ سرد محدودیتی حاکمیت در جامعه بین
گردید، پساجنگ سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پررنگ شدن احساس نمی

های غربی به ویژه ایاالت متحده امریکا المللی به عنوان ابزاری قدرتینسازمان های ب
 المللی محدودیت برای حاکمیت ایجاد کرد. ها در جامعه بینسازمان و نقش

الملل و کارکرد آن به دست مکتب نیوهیون سعی دارند تصویری دیگری از حقوق بین
گیرد، اما این فرایند باید میها شکللتالملل حول رضایت و منافع دودهد، گرچه روابط بین

المللی و رعایت المللی حاصل از همبستگی اجتماعی بیندر پرتو مشترکات جامعه بین
ها از یک سو و نقش بازیگران غیر دولتی از حقوق بازیگران غیر دولتی باشد. مشترکات دولت

 مللی ایجاد کرد. السوی دیگر زمینه و بسترهای محدودیت حاکمیت را در جامعه بین
الملل و مطالعه مکتب نیوهیون با ارائه چارچوب ساختارگرایانه از مفاهیم حقوق بین

حقوق »های علمی و چند وجهی، المللی به کمک روشاین مفاهیم در بستر جامعه بین
الملل می داند که در را حاصل فرایند از مجموعه تعامالت بازیگران و نهادهای بین

«.) داردالمللی گام برمیده کردند اهداف متعالی به جامعه مشترک بینراستای برآور
شناسی جدید به دنبال ( در واقع مکتب نیوهیون با روش185: 1382محبی و ابراهیمی، 

المللی است. براساس این نظریه مجموعه باز تعریف و تلطیف نقش قدرت در جامعه بین
المللی دارد، تعامالت بین ا در جامعه بینهتعامالت بازیگران ریشه در نیازهای دولت

المللی موجب محدودیت حاکمیت ها به سازمان های بینها و نیازی دولتدولت
ها به قوانین شود که دولتگردد؛ زیرا نیازها و تأمین حداکثر منافع موجب میها میدولت

 المللی رو آورد و از آن به عنوان تابعان پیروی نمایند. بین
الملل است، این مکتب به منافع ملی مشابه نظریه ساختارگرایی در روابط بین رویکرد

المللی بوده الملل ابزار شناسایی بازیگران بینقواعد و هنجارهای حقوقی، در حقوق بین»
المللی را برای رسیدن به اهداف مورد نظر و ضوابط حاکم بر چگونگی رفتار بازیگران بین

دهد که برای رسیدن به ( و نشان میWoods, 1996: 9« ) کند.خویش مشخص می
 هر هدف ویژه از کدام قواعد خاص باید پیروی کرد.
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یه ژان ٌبدن 1-2  . نظر
های سیاسی و حقوقی مدرن غرب مطرح شد، اصل که در اندیشهترین اصلیاساسی

امان و حاکمیت در اندیشه های ژان ٌبدن ریشه دارد. ژان ٌبدن اندیشمند فرانسوی از پیشگ
باید به رغم مکتب اصالت قانون اساسی که » باشد. متفکر حاکمیت در اندیشه غرب می

در آن زمان بسیار رواج داشت و بنا براین حاکم تابع شرایط سوگند خویش بود که او را 
نگهبان قوانین و امتیازهای کشور می ساخت، باید ثبات می شد که حاکمیت با هر نوع 

قوانین عادی، قوانین محلی، سوگند وفاداری البته به استثنا قوانین التزام برای حاکم، 
طبیعی و الهی تعارض دارد. در صورت که قدرت حاکم را قوانین طبیعی و الهی تعیین 
کرده اند دچار خطا گردد، شخص حاکم قدرت وضع و لغو قوانین دیگر را دارد و نه قانون 

ین مفهوم که ٌبدن قوانین عادی، محلی، ( بد187: 1382اسپکتور، « ) طبیعی و الهی.
گیرند، قابل رعایت نیست؛ زیرا شاه یا حاکم سوگند و... را که مغایر حاکمیت شاه قرار می

باشد. اگر حاکمیت در تعارض با قوانین طبیعی و الهی قرارگیرند در فرستاده خداوند می
 این صورت، این قوانین است که باید اجرا شود. 

که دائم بودن و مطلق بودن. باشد؛ بدین ترتیبطلق و دائم دولت میحاکمیت قدرت م
حاکمیت علیرغم تغییر شیوه و روش حکومت پایدار و دائمی است، یعنی اگر متناسب با 

چنان باید شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور، شیوه حکومتی تغییر یابد، ولی هم
ز طرف دیگر حاکمیت در یک جامعه حاکمیت قدرتمند و دائمی بر آن حاکم باشد. ا

سیاسی باید مطلق باشد و هیچ قدرتی و مقام قانونی نباید برتر و بزرگتر از حکومت و 
فقط آن کس پس از خدا مطلقا حاکم است که »حاکمیت سیاسی در آن کشور باشد: 

( از 188: 1382اسپکتور، « ) تر از خویشتن قبول نداشته باشد.هیچ کس را بزرگ
که پادشاه و شهریار نماینده و مظهر قدرت خداوند در زمین است، حاکمیت از آنجایی

گردد. اماحقوقدانان های آن به قبل از صلح وستفالیایی بر میآن اوست. این دیدگاه ریشه
در قرن بیستم اختالف نظری وسیعی در باره مفهوم حاکمیت دارند، بعضی حاکمیت را 

گرفته اند. حاکمیت بدین معنا که قدرت دولت در به معنای استقالل داخلی و خارجی 
باشد، هیچ نهادی برتر از حاکمیت دولت وجود ندارد، بدیل میعرصه داخلی قدرت بی

های فشار و... تابع حاکمیت دولت نهادهای مانند: احزاب سیاسی، جامعه مدنی، گروه
ی استقالل خارجی المللی نیز دولت باید دارای حاکمیت باشد، یعناست. در جامعه بین
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داشته باشد، که مفهوم مخالف آن مستعمره نبودن است. بعضی حاکمیت را به معنای 
 باشد. که دولت دارای صالحیت وسیع و گسترده میدانند، بدین مفهومصالحیت می

ای برای حاکمیت دو جنبه قایل شده اند: حاکمیت داخلی یا آزادی و حاکمیت عده
اند، که در زمان معاصر حاکمیت مغایر انجام تعدادی براین عقیدهخارجی یا استقالل و سر 

حاکمیت عبارت از مجموعه »و در تعارض با نظریات حقوقی است، مطابق این دیدگاه 
صالح آن تعیین و توسط قانون اساسی های یک کشور که از سوی مقامات ذیصالحیت

اکمیت را قدرت برتر و فراتر از ح»( ژان ٌبدن 283: 1378سلیمی، « ) کند.اعمال قدرت می
( به نظر وی 41: 1394مرتضوی، « ) شهروندان و اتباع که محدود به قانون نیست می داند.

حاکمیت منبع است، بنابراین قانون نمی توان آنرا محدود کند و قهرا مقاومت در برابر حاکم 
عی به ویژه در نظریه هابز های قرار داد اجتماقانونی نیست چنانکه در هر یک از تفاسیر نظریه

 شود. ای اراده فردی یا جمعی محدود جایگزین اراده عموم میبه گونه

 ها . محدودیت حاکمیت و قدرت ملی دولت2
الملل معاصر )منشور ملل متحد و اسناد بین المللی( ای حقوق بینها برپایهدولت

لملل معاصر همراه با اها در حقوق بینباشد. اما حاکمیت دولتدارای حاکمیت می
ها ناشی از تعهدات بین المللی، شود ) محدودیت حاکمیت دولتمحدودیت تعریف می

ها، حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی، حقوق محیط زیست، جهانی شدن کنوانسیون
ی الملل و...( از فاکتورهای عمدهاقتصاد، سیاست و فرهنگ، اصول بنیادین حقوق بین

آید. که به طور مفصل الملل به شمار میها در حقوق بینیت دولتمحدودیت حاکم
 تجزیه و تحلیل خواهد شد. 

 . محدودیت حاکمیت با حقوق بشر2-1

حاکمیت و حقوق بشر اغلب در تنش و حتی در مخالفت قرار دارند. با توجه به توسعه 
تر شد. پس ، این روش پیچیده20موازی حاکمیت مدرن و حقوق بشر در نیمه دوم قرن 

های مدرن به عنوان راهی جدید برای تأمین المللی توسط دموکراسی، قواعد بین1945از 
شد. با توجه به عدم توافق بر سر حداقل الزامات  توسعه دموکراتیک آنها تلقی می

دموکراتیک و با توجه به رابطه پیچیده حقوق بشر و دموکراسی، تحکیم حمایت حقوق 
های المللی راهی برای تضمین رژیمبشر خارج از طریق حداقل استانداردهای بین

ور عینی محدود المللی از این طریق به طگذاری شد. حاکمیت بیندموکراتیک جدید پایه
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شده، به عبارت دیگر، راهی مستقیم برای تأمین حاکمیت داخلی به روشی مشروع است. 
حاکمیت مدرن دموکراتیک اکنون منشأ خود را هم در قانون اساسی و هم در قوانین 

المللی و داخلی المللی می یابد. مردم حاکمیت خود را از طریق دستورات حقوقی بینبین
المللی حقوق بشر مستلزم وجود حکومت هنجارهای بین»نند. کسازماندهی می

)اعالمیه جهانی حقوق «. دموکراتیک است. اقتدارحکومت باید براساس اراده مردم باشد
( تفسیر و برداشت از رابطه حاکمیت به حقوق بشر به دو چهره 21: ماده1948بشر، 

ست، حاکمیت اقتدارگرا و گردد. چهره اول از حاکمیت این ااساسی این دو واژه برمی
های حقوق بشری متمایز و متفاوت است؛ زیرا کرامت و حقوق متمرکز کامأل با ارزش
های اقتدارگرا و پاتریمونیالیستی اصأل رعایت نمی شود. در انسانی در حکومت

کند. چهره دوم از های اقتدارگرا هنجارهای حقوق بشری مفهوم و معنا پیدا نمیحاکمیت
ها و یافته جهانی است با ارزشهای دموکراتیک و توسعهمبتنی بر حکومت حاکمیت که

های دموکراتیک باشد؛ زیرا در حکومتهنجارهای حقوق بشر کامأل سازگار می
های انسانی، دموکراسی، حقوق بشر و بشردوستانه و احترام به حقوق شهروندان از ارزش

 شود. های دموکراتیک محسوب میهای اصلی حکومتپایه

؛ حقوق بشر بین ها در این استالمللی و حاکمیت دولتتفاوت میان حقوق بشر بین
ها ماهیت داخلی دارند. حقوق المللی دارند، حاکمیت دولتالمللی، عنصر بین

الملل امروزه در حقوق داخلی کشورها راه پیداکرده است. یکی از عناصر حقوق بین
ها را با محدودیت جدی بشر حاکمیت دولت باشد. حقوقالملل حقوق بشر میبین

ها کاسته های سیاسی و جغرافیایی بین دولتامروزه از اهمیت مرز» روبرو کرده است. 
«. شودالملل و حقوق داخلی وجود داشته برداشته میکه هم بین حقوق بینشده، مرزهای

ک شدن حقوق های ملی بر نزدیرنگ شدن مرزشدن یا کم( جهانی317: 1377)ذوالعین
تر جهانی شدن مرزهای ملی کرده است. به عبارت روشنالملل و حقوق داخلی کمکبین

الملل در ها را با فرسایش روبرو ساخته است. حقوق بینرنگ و حاکمیت دولترا کم
گوی دولتی نیست که جواباند، امروزه هیچها نفوذکردهداخل قلمرو حاکمیت دولت

های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزهنیازهای شهروندان خود 
المللی سبب شده اند های بینهای دیگر و سازمانها به دولتهای دولتباشد. نیازمندی
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های دوجانبه و چند جانبه را امضاء نمایند، که در قالب معاهدات بین المللی، معاهده
 کند.ها محدودیت ایجاد میامضاء معاهدات برای دولت

های حاکمیت را رعایت حقوق بشر به طور کلی کشورهای دموکراتیک یکی از مولفه
که در کشورهای اقتدارگرا و استبدادی نقض وسیع و گسترده حقوق کند در حالیتلقی می

نیافته یافته و چه کشورهای توسعهبشری وجود دارد. در سطح کلی چه کشورهای توسعه
گذار و الملل در تمامی کشورها تأثیریر دیگر حقوق بیناند. به تعبالمللتابع حقوق بین

الملل در بعضی موارد ضمانت اجرای آن ضعف دارای الزامیت است. البته حقوق بین
ها نفوذ الملل در ساختار داخلی حاکمیت دولتاست، بدین مفهوم نیست که حقوق بین

ها به ا و پایبندی دولتهندارند، بلکه درجه تأثیرگذاری آن با توجه به حاکمیت دولت
بنای حقوق بشر عبارتند از اصول عظیم آزادی، »المللی متفاوت است. معاهدات بین

( بسیاری از کشورهای 23: 1377)جانسون، « ها.برابری، برادری و رفع انواع تبعیض
ی هاها وجود دارد در این کشورها قبیلهزده و اقتدارگرا آزادی و برابری و انواع تبعیضجنگ

کند، اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی و ... از حق اساسی حاکم نقش اساسی بازی می
توانند کشورهای اقتدارگرا و متمرکز را الملل میشود، حقوق بینو شهروندی محروم می

وارد حقوق بشر نمایند. در نهایت حاکمیت زمانی از اقتدار و مشروعیت برخوردار است 
های های اصلی دولترزمینی رعایت شود؛ زیرا یکی از پایهکه حقوق بشری در قلمرو س

 باشد. ها میدموکراتیک آزادی، برابری، برادری و رفع تبعیض

 . محدودیت حاکمیت با دموکراسی2-2

طور که در زمینه حقوق بشر گیرند. همانگاهی در تنش قرار میحاکمیت و دموکراسی
چنین در قتدارگرا و متمرکز و همهای او حاکمیت بحث صورت گرفت که در دولت

شود، رابطه حاکمیت و زده در بسا موارد حقوق بشر رعایت نمیهای جنگدولت
ها، رسانه)های اصلیهای اقتدارگرا پایهدموکراسی نیز با این چالش روبرو است. در دولت

محرکه باشد( موترهای فشار بسیار ضعیف میاحزاب سیاسی، جامعه مدنی، گروه
های شهروندان را به که خواستهای دموکراسی احزاب قدرتمند سیاسی ملی استامنظ

کند و از طرفی جامعه مدنی و نقش رسانه ها حکومت و از عملکرد حکومت انتقاد می
های کند. در جهان سوم زیر ساختکردن کشورها نقش اساسی را ایفا میدر دموکراتیزه
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ها عمال از جانب نخبگان که این زیرساخت باشد،اصلی بسیار ضعیف و ناکارا می
 شود. سیاسی ضعیف نگهداشته می

کشورهای غیر دموکراتیک از کلیه حقوق و وظایف اصل برابری حقوق شهروندی 
کشورهای فاقد دموکراسی از حقوق مدنی وسیاسی شهروندان به طور » محروم می شود

«. ای اصلی دموکراسی استهنسبی محروم می شوند؛ زیرا حقوق مدنی و سیاسی از پای
الملل در حاکمیت کشورهای غیر دموکراتیک در ( نقش حقوق بین24: 1384)موالیی، 

کننده حقوق مدنی و سیاسی در داخل قلمرو کشورها الملل ترویجاین است که حقوق بین
ها در حقوق بین است. در طول نیمه دوم قرن بیستم، الزامات دموکراتیک در مورد دولت

لل، وظایف حقوق بشر )به عنوان مثال حقوق سیاسی، حق تعیین سرنوشت( چند الم
المللی انسان برای مشارکت دموکراتیک در این زمینه توان از حق بینبرابر شده است. می

هایی از چنین استانداردهای )دموکراسی، حق، حمایت بین المللی( نام برد. نمونه
 المللی رایج است.حداقلی دموکراتیک حتی در قوانین بین

های مشارکت سیاسی، حقوق مدنی و سیاسی در قالب احزاب به طور کلی شاخصه
های حقوقی های اصلی نظامهای فشار از مؤلفهها و گروهسیاسی، نهادهای مدنی، رسانه

شود، بدین لحاظ رابطه حاکمیت مدرن با دموکراسی قابل دموکراتیک محسوب می
گیرد. این حاکمیت است که نای حاکمیت مدرن قرار میسازش و بلکه دموکراسی مب

کردن الملل برای دموکراتیزهبراساس مشارکت سیاسی باید شکل بگیرد و حقوق بین
 باشد. های دموکراسی قابل تبیین میکشورها با مؤلفه

 . محدودیت حاکمیت با اصل حق تعین سرنوشت3-2

برانگیزترین اصول حقوق ل بحثحاترین و در عینحق تعیین سرنوشت یکی از مهم
الملل مدرن مبتنی بر اصل برابری حاکمیت بود و ناشی از الملل است. حقوق بینبین

المل عرفی است. بعالوه، حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل گنجانده حقوق بین
الملل، یعنی اصل ای از توسعه یک اصل جدید در حقوق بینچنین نشانهشده است. هم

روابط مسالمت آمیز و دوستانه »رابری حقوق مردم و تعیین سرنوشت مردم است. ب
منشور سازمان « ) المللی براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری مللبین

کید شده است. براساس منشور تساوی حاکمیت دولت55: ماده 1945ملل،  ها و (تأ
شود، مبتنی بر این الملل محسوب میهای وجودی حقوق بینخودمختاری ملل از فلسفه
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گیریی سیاسی در المللی دارای حاکمیت مستقل و تصمیماصل هر دولت در جامعه بین
باشد. در الملل دارای جایگاه حقوقی میجنین در حوزه حقوق بینداخل قلمرو و هم

کید بر اصل همکاری اقتصادی و  منشور عالوه بر برابری حاکمیت وسرنوشت سیاسیتأ
المللی اقتصادی، اجتماعی، حل مسائل بین»المللی نیزه شده است. جتماعی بینا

)منشور «. المللی فرهنگی و آموزشیصحی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین
( با توجه به منشور ملل متحد سایرکشورها این تعهد 2بند 55: ماده 1945سازمان ملل، 

اخله نکنند این یک دیدگاه رایج است که در مواد را دارند که در امور داخلی آن کشور مد
باشد که از کشور میبیان شده است در هر زمینه به وضوح حقوق مردم یک 55و  1

مداخله سایر دولت ها جلو گیری شود. به تعبیر دیگر اصطالح )حقوق برابر(، یا تساوی 
المللی بینحاکمیت کشورها، پس ازجنگ جهانی دوم و لغو برتری نژادی در جامعه 

ها باید به رسمیت شناخته شود. اصل برابری چنین حقوق اقلیتمطرح شد. و هم
منشور بیان شده است. اگرچه وضعیت  78( و 1) 2حاکمیت کشورها به صراحت در مواد 

برخی از اعضای شورای امنیت در مورد پنج عضو دائمی دارای حق وتو در تصمیمات 
ای( است که تصویب شده است ، از این اصل ر رویهشورای امنیت در مورد )موارد غی

ای اعضای دایم عالوه بر امتیاز حضور دایم در شورا از امتیاز ویژه» یک استثنا شده است. 
( تعیین سرنوشت سیاسی و لغو 116: 1395زاده، موسی«. ) حق وتو نیز برخوردار اند

 60موج استعمارزدایی دهه  الملل مدرن، این اصل در زمینهبرتری نژادی در حقوق بین
کید شد. این اصل حفظ مرزهای استعماری را برای مستعمره استقالل یافته  دوبارهتأ

های کند. به عنوان ابزاری بسیار مهم برای حفظ نظم و جلوگیری از درگیریتضمین می
 مسلحانه مورد توجه قرار گرفت.

الملل رها در حقوق بینبدیهی است که تعیین سرنوشت با یکی از اساسی ترین هنجا
مدرن و سیستم سازمان ملل متحد مرتبط است؛ یعنی ممنوعیت استفاده یا تهدید به زور 

کلیه اعضاء در »که در منشور سازمان ملل وضع شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن خودداری خواهد نمود که با تمامیت روابط بین

که با اهداف ملل متحد ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری و یا از هر روشی دیگری
 ( 4بند 2: ماده1945منشور سازمان ملل، « ) مباینت داشته باشد.
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المللی ترین متون حقوقی در مورد حقوق بشر در سطح بینالمللی مهمدو میثاق بین
لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی االمللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بینمیثاق بین

کید بر چند نکته محوری در راستای برابری حاکمیت  و فرهنگی هستند، در هر دو میثاقتأ
 ها شده است. ملت -و تعیین سرنوشت سیاسی دولت

همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. آنها به موجب این حق، آزادانه موقعیت  -
صادی، اجتماعی و فرهنگی خود را کنند و توسعه اقتسیاسی خود را تعیین می

 آزادانه دنبال می کنند.

همه مردم می توانند، برای اهداف خود، آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود  -
استفاده کنند، بدون اینکه به هرگونه تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین 

در هیچ المللی، بر اساس اصل سود متقابل و قوانین بین المللی، تعلل کنند. 
 موردی مردم از وسایل زندگی خود محروم نیستند.

کشورهای عضو این میثاق، از جمله کسانی که مسئولیت اداره سرزمین های غیر  -
خودگردان و اعتماد را بر عهده دارند، تحقق تعیین سرنوشت را ارتقا می دهند و 

 مطابق با مفاد منشور، به این حق احترام می گذارند.

 المللیهای بیندرت ملی با سازمان. محدودیت ق2-4

گیرند؛ المللی ارتباط میالمللی با مفهوم کلی و ساختار جامعه بینهای بینسازمان
دهد، المللی شکل میهای بینالملل معاصر را سازمانزیرا امروزه بخشی از حقوق بین

جامعه »ود. شالمللی محسوب میالمللی امروزه جزء الینفک جامعه بینهای بینسازمان
ای زیادی دارند، هرچند عضویت در این جامعه به شدن فاصلهالمللی هنوز با ارگانیزهبین

خودی، خود است و نیاز به رضایت اعالم ندارند، اما به لحاظ سازمانی، جامعه 
المللی فاقد تمرکز قدرت، بدون سلسله مراتب و قانون اساسی است و بر بین

المللی های بین( سازمان34: 1393زمانی، «. ) نه تبعیت باشدهمکاری مبتنی میاصل
المللی های بینالزاما حوزه کاری آن در قلمرو داخلی کشورها است، از این منظر سازمان

های چون مصونیت و مزایا محدودکننده قدرت ملی در بسیاری از موارد با شاخصه
کل در عصر جهانی شدن یکی المللی است. در هزاره سوم و در ها در جامعه بیندولت

باشد، ها که بازیگران اصلی میالملل در کنار دولتاز بازیگران مهم در نظام بین
المللی است، گرچندکه ای در جامعه بینالمللی به عنوان بازیگران ذرههای بینسازمان



 

 

ماره
، ش

سوم
ال 

س
ان 

بست
، تا

جم
ی پن

14
01

 
 

54 
 

های شود ولی در بسا موارد قدرت سازمانها بازیگران اصلی محسوب میدولت
لی از منظر ماهیت و محتوی، بازیگران و کنشگران، ابزار و امکانات، میکانیزم و الملبین

های های سازمانکند. اقدامات و فعالیتهای ملی عمل میتر از دولتمعیارها قدرتمند
ها بایکدیگر و یا با المللی و حوزه روابط سازمانالمللی هرگز در قالب نظام بینبین

المللی های بین( گسترش سازمان234: 1393)زمانی، « ت.ها محصور نمانده اسدولت
در هزاره سوم در قلمرو داخلی سرزمینی یکی از موارد مهم در محدودیت ایجاد کردن 

ها در تمامی کشورها فعالیت دارند، از جمله ها است، امروزه سازمانقدرت ملی دولت
ها نقش ای سازمانحقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، شورای امنیت و سایر نهاده

 دار دارند. مستمر و فعالیت دوام
اند، تصمیماتی المللی که گاهی شناسایی آنها ناشی از وضعیت عینیسازمانهای بین

کنند که بر همگان حتی کشورهای غیر عضو الملل اتخاذ میرا در سطح روابط بین
ن المللی یا قواعد آمره االجر است به ویژه که این تصمیمات در حوزه نظم و امنیت بیالزم
ای جز تمکین ندارند و معنای آن جز محدودیت های چارهالمللی باشد. حاکمیتبین

 قدرت چیزی دیگر نیست. 

 گیرینتیجه
ها با محدودیت آمده نشان می دهدکه حاکمیت و قدرت ملی دولتنتابج به دست

الملل وق بینالملل روبرو است، این محدودیت ناشی از ) حقجدی در حقوق بین
ازمان ملل متحد مواد) چنین منشور سقراردادی، عرفی، حقوق بشر و بشردوستانه( و هم

باشد(. در بیشتر از تعاریف حاکمیت به امر مطلق و و... می 51، 42، 41، 39، 2، 1
نامحدود بیان شده است. مانند دیدگاه ژان ٌبدن و دیگر دانشمندان. از دیدگاه اندیشمندان 

آید که حاکمیت به عنوان عنصر جوهری دولت به هیچ وجه چنین به دست میکالسیک 
با محدودیت روبرو نمی شود؛ زیرا حاکمیت رکن اصلی دولت است و دولت بدون 

کند، المللی اعمالتوان قدرت ملی و قوانین خود را در جامعه داخلی و بینحاکمیت نمی
الملل معاصر مفهوم حقوق بین از این منظر حاکمیت دولت نامحدود است. اما در

که با عوامل و شود، بلکه حاکمیت مفهومی استحاکمیت امر مطلق تلقی نمی
شود. عالوه بر المللی با محدودیت روبرو میهای متعددی در جامعه بینمیکانیزم

الملل معاصر، قدرت ملی نیز با محدودیت مواجه محدودیت حاکمیت در حقوق بین
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حاکمیت وارد مرحله رسمی شدکه به تدریج حاکمیت مفهوم است. در قرن بیستم
گیری معاهده صلح گردید، با شکلالملل مدرن دارای نظم حقوقیها در حقوق بیندولت

گیری سازمان ملل متحد، با شکل 1945چنین از سال و هم 1919ورسایی در سال 
ی ها با محدودیت جدی روبروگردید. از سوی دیگر تساوحاکمیت دولت

گردید )اصل برابری حاکمیت ها در منشور سازمان ملل متحد نیز بیاندولتحاکمیت
ها و کلیه اعضای سازمان در منشور گنجانیده شد(. منشور مبنای اصلی حاکمیت دولت

های الملل معاصر با محدودیتکند. حاکمیت در حقوق بینمحدودیت آنرا تبیین می
ها محیط زیست و... روبرو است. این محدودیتحقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق 

ها در عصر جهانی شدن اقتصاد، ها، کنوانسیونالمللی دولتناشی از تعهدات بین
 باشد. سیاست و فرهنگ به ویژه در هزاره سوم می

اندکه ها تعریف شدهدولتالملل برای حاکمیتاصول در حقوق بین یک سلسله
سازد؛ اصل حاکمیت المللی با محدودیت مواجه میینها را در جامعه بحاکمیت دولت

الملل در مورد ترین اصول حقوق بینو احترام به تمامیت ارضی، این اصل از مهم
شود؛ زیرا هیچ دولتی قدرتمند حق ندارند در امور ها تلقی میدولتمحدودیت حاکمیت

که دات بین المللیهای دیگر مداخله نمایند. اصل معاهداخلی و یا قلمرو ارضی دولت
شود، الملل امضاء میالمللی براساس فاکتورهای حقوق بینها در جامعه بینمیان دولت

کند. در کنار این اصل، اصل حقوق بشر و ها محدودیت ایجاد میبرای حاکمیت دولت
ها را المللی حاکمیت دولتهای بینبشردوستانه از مهمترین اصولی است، که سازمان

المللی مصادره ها را در جامعه بینمطلق خارج و بخشی از حاکمیت دولت از حاکمیت
المللی برای حاکمیت کند. دموکراسی نیز امروزه به عنوان یک اصل در جامعه بینمی

ها، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، کند. )نقش رسانهها محدودیت ایجاد میدولت
ها فرایند نوسازی را می حکومت های فشار در قلمرو سرزمینی از درون سیستمگروه

های دموکراسی از اقتدارگرایی به سوی ها در نظامپیمایند و از سوی دیگر دولت
ها و کردن دولتکند(. نقش دموکراسی در دموکراتیزهمیگرایی توسعه پیدادموکراتیک

محدودیت قدرت مطلقه نقش تأثیرگذار دارند. اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق 
شود، هیچ دولتی حق تعیین سرنوشت ملل یکی از مهمترین اصول محسوب میالبین

دیگری را ندارند، بلکه مردم در قلمرو سرزمینی خود برای انتخاب سرنوشت دولت
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گیرند. اصل عدم توسل به زور، اقدامات قهری و توسل به جنگ یا خودیاری، تصمیم می
های محدودیت حاکمیت کانیزمترین اصول به میاصل حل و فصل اختالفات از مهم

 شود. الملل محسوب میها در حقوق بیندولت
الملل معاصر دهدکه روند تکاملی حقوق بینطورکلی نتایج به دست آمده نشان میبه

ها را با حفظ اصل های حقوقی حاکمیت و قدرت ملی دولتبا ارائه اصول و میکانیزم
خته است. با فاکتورهای اصول ارائه شده و ها آنرا محدود ساالمللی دولتحاکمیت بین

کردن کشورهای اقتدارگرا الملل در صدد دموکراتیزهمنشور ملل متحد. امروزه حقوق بین
 المللی است. در جامعه بین
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 فهرست منابع و مأخذ
(، قدرت و حاکمیت) تاریخ در اندیشه غرب(، ترجمه: عباس باقری، تهران، نشر 1382اسپکتور، سلین) .1

 .1چ نی،

بر در جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن المللی بین های(، نقش سازمان1396اشرافی، داریوش و رضا اسالمی)   .2
 . 35، ش10حاکمیت ملی، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، س

 . 1(، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ج1384اردبیلی، محمدعلی)  .3

(، ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی، قم، انتشارات موسسه 1382باقرزاده، محمدرضا)   .4
 . 1آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ

(، مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایاالت متحده امریکا، ترجمه هادی 1385تاورنیه، پل)  .5
ی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، المللوحید، مجله حقوقی نشریه مرکز امور حقوق بین

 . 35ش 

ی آن، ترجمه: محمد جعفر پوینده، تهران، (، اعالمیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه1377جانسون، گلن)   .6
 . 2نشر نی، چ

الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و جان بیلیس، استیو، جهانی شدن سیاست، روابط بین  .7
 ان، نشر ابرار معاصر. دیگران، تهر

 الملل عمومی، تهران، نشر وزارت خارجه ایران. (، مبانی حقوق بین1377ذوالعین، پروز )  .8

 .28ها، گفتمان، ش، (، مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت1382روحانی، حسن )   .9

 . 2چ المللی، تهران، نشر شهر دانش،های بین(، حقوق سازمان1393زمانی، سید قاسم)  .10

 . 17و  16، ش6(، دکترین حاکمیت محدود، سراج، س 1378سلیمی، عبدالحکیم )   .11

کید بر 1391شریفی طراز کوهی، حسین و فرزاد مهرانی)   .12 (، بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع باتأ
های تروریستی بین المللی، فصلنامه دانش و پژوهش گروهها علیه حمالتاقدامات مسلحانه دولت

 . 1، ش1ی، دورهحقوق

 .12، چ1(، حقوق خانواده، تهران، نشر دانشگاه تهران،ج1391صفایی، سیدحسین)  .13

 . 2الملل معاهدات، تهران، نشر فرهنگ نشر نو، چ( حقوق بین1391فلسفی، هدایت الله)  .14

 (، حقوق بشر و بشردوستانه، کابل، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 1393فرزام، عبداالحد)  .15

الملل (، ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین1390قاسمی، علی و ویکتوربارین چهاربخش)  .16
 . 56های حقوقی، شمعاصر، فصلنامه دیدگاه

 . 71، ش 18(، اطالق و تقیید حاکمیت سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، س 1394مرتضوی، سید ضیاء )   .17

 . 1لملل، تهران، نشر علم، چ(، حاکمیت و حقوق بین ا1384موالیی، بوسف )   .18

 . 24(، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، چ1395زاده، رضا) موسی  .19

(، مکتب نیوهیون در حقوق بین الملل: بازخوانی رابطه 1396محبی، محسن و سهیال ابراهیمی لویه )   .20
 82، ش26قدرت و حقوق بین الملل، فصلنامه راهبرد، س

 231(، مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی، اطالعات سیاسی اقتصادی، ش 1385ویژه، محمد رضا)   .21
 232و 
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گیرانه در سیاست امنیت ملی امریکا، دستانه و پیش(، ضربه نخست: حمله پیش1386یزدان فام، محمود)   .22
 . 2، ش10فصلنامه مطالعات راهبردی، س
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 المللیگذاری خارجی در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بینشرایط سرمایه
  1امین الله شهزاد

 9/9/1401تاریخ پذیرش      3/7/1401تاریخ دریاقت 
 

 چکیده

در افغانستان به منظور جذب سرمایه خارجي قوانیني وضع شده است و براي آنها از 
کننده وضع کرده و از جانب دیگر بنابر ضرورت ملي و شرایط حمایتطرف یك

بینی شده است. در این مقاله شرایط کننده پیشهاي ملي شرایط محدودارزش
گذاری کننده و شرایط مرتبط با حل و فصل اختالفات سرمایهکننده، محدودحمایت

نماییم. این شرایط تحلیل مي خارجي را در قوانین افغانستان و اسناد بین المللي بررسي و
شوند؛ شرایط عام، شرایط خاص و شرایط مربوط به حل و فصل به سه دسته تقسیم مي

گذار خارجي و داخلي گذار خارجي شرایط عام که براي سرمایهاختالفات سرمایه
شود که شامل اصل بصورت یکسان در قوانین داخلي کشورها و افغانستان رعایت می

گردد. دوم شرایط صل دولت کاملت الوداد، اصل عدم تبعیبض و غیره ميرفتار ملي، ا
گذار گذار خارجي مي باشد و سرمایهگذار خارجي که منحصر به سرمایهخاص سرمایه

شود. این شرایط شامل انتقال سرمایه، مدیریت و مالکیت داخلي از آن برخوردار نمي
سوم شرایط مربوط به  باشد.بط به آن ميسرمایه خارجي، انتقال مفاد سرمایه و قرضه مرت

گذار خارجي است که شامل مراجع ملي و بین المللي حل و فصل اختالفات سرمایه
تحلیلی بوده و برای گردآوری اطالعات آن، از  -روش انجام پژوهش توصیفی گردد.مي

 شده است. ای استفادهخانهروش کتاب
گذار خارجي، نظام حقوقي افغانستان و یهگذاري، سرماشرایط، سرمایهها: کلیدواژه

 المللي.اسناد بین

                                                             
 )ص(.دانشگاه خاتم النبیینآموخته مقطع ماستری . دانش 1
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 مقدمه 
کند و از طرفی گذاری را فراهم میگذاری در واقع از یک سو، بستر سرمایهشرایط سرمایه

شود که مصالح و منافع ملی نقض نشود و بدیهی است که نوع و ماهیت این شرایط موجب می
باید ابعاد آن مشخص گردد. از طرفی مقایسه این گذاری است که از مباحث مهم سرمایه

تواند با رویکرد مطالعه تطبیقی در المللی میشرایط از نظر حقوق داخلی و حقوق بین
 حل گردد. شناسایی نقاط ضعف حقوق داخلی کمک و در نهایت برای آن ارائه راه

یا هر چیز دیگری به این امید که در آینده قیمت آن  دارایی گذاری یعنی خرید یک سرمایه
گذاری یعنی ، سرمایهاقتصاد یافت و یا درآمدی را ایجاد خواهد کرد. در علمافزایش خواهد

شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و خرید کاالیی که در حال حاضر مصرف نمی
گذاری به این معنی است که فرد برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه کاال آن

کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور بینی میخرد و پیشرا می سهام نظیر دارایی مالی یک
خوبی به دست  سود خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت باالتر

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادي در تمام نظریات و الگوهاي رشد » خواهد آورد.
اقتصادي محسوب مي گردد از این رو، جذب سرمایه کافي به منظور تأمین منابع مالي طرح 

«. هاي اقتصادي، از جمله مهمترین دغدغه هاي تصمیم گیرندگان اقتصادي در هر جامعه است
 (122، ص1399)حسن وند، آسایش و محمدي نوده 

گذاری خارجي را این گونه تعریف نموده الملل، سرمایهفرهنگ لغت حقوق بین
انتقال وجوه یا مواد از یك کشور )صادرکننده( به کشور دیگر)کشور میزبان( »است: 

رکت جهت استتفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادي در کشور میزبان در برابر مشا
 .(400، ص1391)شیرویي، «. مستقیم یا غیرمستقیم در سود آن بنگاها

تجارت در زبان عادي فقط عملیات گردش کاال مانند خرید و فروش، حمل نقل و 
تري دارد زیرا شود، ولي از نظر حقوقي کلمه تجارت مفهموم وسیعغیره را شامل مي

ست که چنین مفهومي مورد قبول واقع گیرد و دلیلي هم نیصنایع) تولید( را هم در بر مي
نشود؛ چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحد دارد. به عبارت دیگر، هردو عوامل مشابه 

اند. ولي در سنوات اخیر بین مانند سرعت و امنیت به سادگي مقررات تجارتي نیازمند
دي و اند بدین ترتیب، مقررات اقتصاد ارشاتجارت و صنعت وجوه افتراقي قایل شده

مجزا  ( چنین حقوق صنعتي ) مالکیت صنعتيمالیه، مقررات صنعتي و حقوق کار و هم

https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://modiremali.com/dictionary/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://modiremali.com/dictionary/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-2/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-2/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%88%d8%af-2/
https://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d9%88%d8%af-2/
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از حقوق تجارت محسوب شده است. با وجود این حقوق تجارت نه تنها در تجارت 
 (23ه ش، ص1391گردد. )معرفاني، صنعتي نیز اعمال مي بلکه در امور

ه در قالب سند یا مدرکي تنظیم المللي کهاي بینهر مصوبۀ رسمي دولتها و سازمان
ها در ارتباط با اصول یا هنجارهاي شود نظیر یگ معاهده و در آن اهداف و مقاصد دولت

شود، چنانچه این سند مکتوب به امضا و حقوق بین الملل مودر تإکید قرارداده مي
ی، شود. )سید فاطمگفته مي المللیرسد آن سند بینتصویب اکثر یا تمامي کشورها مي

( در این پژوهش از دو نوع اسناد استفاده شده است، یعنی اسناد ملي و 194، ص 1386
 دیگر اسناد بین المللي.

تحقیقي و  -گذاری خارجي به گونه اي صریح در منابع علميدر مورد پیشینه سرمایه
دهد میقانوني معلومات در دستر قرار ندارد. اما با آنهم مطالعات تاریخي در افغانستان نشان 

گذاری خارجي در افغانستان وجود داشته است. زیرا، که طور ضمني به نحوي از انحا سرمایه
کردند در ایام قدیم تاجران هندي و آسیاي میانه به شکل کالسیك آن به افغانستان مراجعت می

 کردند.و به اشکال مختلف اجناس را وارد نموده و برخي کاالها را خریداري مي
گذاری خارجی در کشورها عبارتند از: اول عوامل اقتصادی و سرمایهعوامل جذب 

گذاری خارجي، مکانیزم تأمین سرمایه و تراکم آن در راستاي تحقق فنی جذب سرمایه
راه تبلور رشد و توسعه اقتصادي است. از این رو، تأمین سرمایه براي رشد و تولید؛ 

آوردن شرایط دستیابي به تکنولوژي و فراهمگذاری مازاد، انداز، ایجاد منابع سرمایهپس
هاي تازه مدیریتي، برطرف ساختن تنگناهاي ارزي و کاهش نرخ سود در کشور مهارت

شود. درواقع نیاز به جذب ترین دالیل جذب سرمایۀ خارجي محسوب ميمبدأ از مهم
شود میسرمایۀ خارجي درالترام به برون رفت از چرخۀ باطل فقر در کشور مبدأ خالصه 

و تقاضاي کانوني  گذاری یا برابر نبودن عرضهانداز و سرمایهکه این امر خود از شکاف پس
 دهد.تلۀ فقر در این کشورها خبر مي

فرهنگ عمومي جامعه  -1دوم: عوامل فرهنگی: این عوامل شامل موارد ذیل است: 
اشات کارگري؛ فرهنگ کار و سابقه اعتصابات و اغتش -2در قبول بیگانگان در کشور؛ 

درصد  -4وضعیت سندیگاهاي کارگري و فرهنگ سندیگا در جامعه کارگري؛  -3
 باسوادي و درصد کساني که به زبانهاي خارجي مخصوصًا زبان انگلیسي آشنا هستند.
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سوم: عوامل حقوقی: قوانین و مقررات عمومي کشور و نیز و قوانین و مقرراتي که 
یژه براي موضوع سرمایه شود از عناصر مهم جذب خارجي وضع میگذاری بو

گذاری بین المللي است. در این خصوص چهار نوع قوانین و مقررات قابل سرمایه
الف( قوانین و مقررات عام داخلي؛ ب( قوانین و مقررات خاص  تشخیص است:

المللي. داخلي؛ ج( قوانین و مقررات عام بین المللي؛ د( قوانین و مقررات خاص بین
 (204، ص1329)حدادي، 

 اصول حاکم بر تجارت خارجی .1
گذاری خارجي، یکي از مسائل مهم اصول حاکم بر تجارت در بررسي شرایط سرمایه

گذاری خارجي در افغانستان است. البته قابل ذکر مي دانیم که هر چند خارجي یا سرمایه
بیني شده پیشاصول حاکم بر تجارت خارجي کاال در قانون قانون تجارت خارجي کاال 

گذاری خارجي نیز تطبیق مي گردد. به است. اما این اصول به نحوي از انحاء در سرمایه
گذاری خارجي است، در صورتي عبارت دیگر، تجارت خارجي کاال بخشي از سرمایه

گذاری های سرمایهکه اصولي بر آن حاکم باشد، به تبع از این اصول، بر سایر بخش
مطابق احکام قانون تجارت کاال برخي  ر حاکم خواهد بود.خارجي نیز اصول مذکو

تجارت خارجي کاال داراي »بیني شده است. اصول به منظور تجارت خارجي کاال پیش
اشتغال اشخاص حقیقي یا حکمي به تجارت خارجي  -1اصول عمومي ذیل مي باشد: 

ا، مواردي که محدود نبودن تجارت خارجي کااله -2کاالها مطابق احکام این قانون؛ 
نماید از در این قانون یا سایر اسناد تقنیني از تجارت خارجي غیر عادالنه جلوگیري مي

رعایت رویه دولت کاملت الوداد و رویه ملي در تجارت  -3این حکم مستثني است؛ 
شفافیت  -5ها حین اجراي تدابیر تجارتي؛ وضع حد اقل ممنوعیت -4خارجي کاالها؛ 

اتخاذ تدابیر تجارتي،  -7حفظ محرومیت اسرارتجارتي،  -6ارتي در وضع تدابیر تج
الغاي تدابیر  -8مشروط بر اینکه بر تجارت خارجي کاال ها اثر منفي نداشته باشد؛ 

داشتن حق اعتراض براي اشخاص در  -9تجارتي در صورت موجودیت دالیل مؤجه و 
 (5رجي کاال، مادۀ )قانون تجارت خا« صورت عدم قناعت به تصامیم مراجع مربوط.

دهد که گذاری خارجي نشان میبررسي مفاهیم سرمایه گذاري، تجارت و سرمایه
گذاری مفهوم عامي است که به هر نوع داد و ستد در داخل و خارج کشور را شامل سرمایه

گذاری است. هم چنان تجارت شامل گذاری خارجي بخشي از سرمایهمي شود. سرمایه
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ي شود. مفاهیم نظام حقوقي افغانستان و اسناد بین المللي نشان دهنده تبادله مال منقول م
گذاری خارجي در داخل و خارج یك سلسله قواعد و مقررات جهت تنظیم امور سرمایه

گذار خارجي شامل دارایي ها و پول از افغانستان است. مفاهیم سرمایه خارجي و سرمایه
ار خارجي یعني شخص حقیقي یا گذهاي هاي خارجي مي گردد که توسط سرمایه

گذاری خارجي به شکل مدرن آن گذاری مي شود. سرمایهحکمي در افغانستان سرمایه
بعد از قرن نوزدهم و بیستم در جهان شکل گرفت و بخاطر جلب و جذب سرمایه 
خارجي و اشتغال زیادي به آن توجه جدي صورت گرفت. در افغانستان اولین سند 

گذاری خارجي سال گذاری خارجي اصولنامه تشویق سرمایهیهحقوقي در مورد سرما
گذاری گذاری خارجي را ترسیم کرده بود. سرمایهمي باشد که چارچوب سرمایه 1303

گذاری مستقیم نسبت خارجي به دو نوع است؛ یکي مستقیم و دیگر غیر مستقیم. سرمایه
( 3، ص 1391و )کیان پور،  به غیر مستقیم از اهمیت فوق العاده برخوردار است. مشیري

عوامل متعدد مثل عوامل فني، تخنیکي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و غیره در جذب 
گذاری خارجي و تجارت خارجي گذاری خارجي نقش بسزایي دارد. در سرمایهسرمایه

مطابق قواعد حقوق بین الملل و داخلي یك سلسله اصول مثل اصل اشتغال اشخاص 
محدودیت، رویه ملي و رویه دولت کاملت الوداد حاکم مي  حقیقي و حکمي، عدم

گذاری خارجي اثرات مثبت و منفي براي کشور مهمان و میزبان دارد. اثرات باشد. سرمایه
مثبت آن براي کشور میزبان این است که زمینه جذب مفاد و سرمایه را در کشور مهیا 

مفاد را مهیا مي کند. اثرات منفي کند و براي کشور مهمان این است که زمینه تأمین می
آن این است که در تقابل با فرهنگ کشور میزبان قرار مي گیرد و هم چنان براي کشور 

 مهمان این است که ممکن است مصؤونیت و امنیت آن بدرستي تأمین نشود.
گذاری خارجي در تقسیم بندي کلي به دو دسته عمده تقسیم شرایط مربوط به سرمایه

گذاری خارجي و دیگر شرایط تسهیل کننده کننده سرمایهیکي شرایط محدودمي گردد. 
 گذاری خارجي.یا حمایتي سرمایه

 گذاری خارجيکننده سرمایهشرایط محدود  .2
در واقع شرایطي اند که موانع و محدودیت هایي را مطابق موافقت نامه هاي بین  

گذاری خارجي ایجاد مي کند. البته المللي و قوانین داخلي کشور ها در مقابل سرمایه
شرایط  این شرایط را مطابق اسناد ملي و بین المللي تحلیل و تجزیه مي نماییم.
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ر مجموع به چهار دسته عمده ذیل تقسیم مي گذاری خارجي دکننده سرمایهمحدود
گذار خارجي، محدودیت در مالکیت و ممنوعیت کلي یا جرئي ورود سرمایه گردد:

گذاری خارجي و نظارت بر اعمال گذار خارجي، تکالیف خاص سرمایهمدیریت سرمایه
 گذار خارجي.سرمایه

ت کلی یا جرئی گذار خارجی: ممنوعیممنوعیت کلی یا جرئی ورود سرمایه -الف
گذاری بین المللي یکي از مهم ترین مباحث گذار خارجی موضوع سرمایهورود سرمایه

در سطح جامعه بین المللي و روابط میان دولت هاست. اکنون دولت ها با تغییر نگرش 
گذاری خارجي، این راهبرد را راهکاري جهت رفع مشکالت اقتصادي نسبت به سرمایه

گذاری خارجي به همان میزان توسعه بیشتر آن تالش مي کنند. سرمایه دانسته و در راستاي
که براي کشورهاي صنعتي مهم است براي کشورهاي در حال توسعه نیز اهمیت دارد. 
البته کشورهاي پذیرنده سرمایه عالقه اي به ینکه سرمایه گذاران خارجي نبض اقتصادي 

وصف که در کشورهاي کمتر توسعهیافته،  کشور را در دست داشته ا باشند، ندارند؛ با ین
بخش عظیمي از اقتصاد ملي در دست سرمایهگذاران خارجي است؛ بنابراین کشورهاي 

گذار خارجي و وضع الزامات آن میزبان به دنبال تعیین قلمروي دقیق فعالیت سرمایه
زان میتواند گذار خارجي در چه زمینه و تا چه میهستند. براي بررسي در مورد اینکه سرمایه

فعالیت کند، باید موارد مربوط به حوزه، محدودیت و سقفهاي تمام الزامات قانوني را با 
یکدیگر در نظر گرفت. نکته اي که در ابتداي امر ضروري به نظر میرسد آن است که 

گذاری خارجي در بازار سرمایه براسا عمومات قانون تشویق و حمایت و هرچند سرمایه
وانین جاري کشور مجاز است، ولي بنابر نظر قانونگذار، بخشي از بازار همچنین سایر ق

 (32، ص1392سرمایه داراي نظامي متفاوت با بخشهاي دیگر آن است. )سهرابي، 
گذاری خارجي شاهد بد بیني فزاینده کشور هاي در حال توسعه به سرمایه 1924دهه 

ي خارجي فعالیت خارجیان را در گذاری هابرخي از کشور ها با ملي کردن سرمایه بود.
های کلیه بخشهاي اقتصادي خود منع کردند. برخي دیگر این محدودیت را در بخش

خاصي از اقتصاد اعمال کردند. دالیل عمده این محدودیت ها حفظ استقالل اقتصاد 
ملي، جلوگیري از غارت منابع طبیعي، پیشگیري از مداخله شرکتهاي چند ملیتي در 

 (600، ص 1391ي و نهایتًا حمایت از صنایع داخلي بود. )شیروي،مسائل داخل



 

 

مایه
سر

ط 
شرای

ظام 
در ن

جی 
خار

ی 
ذار

گ
بین

ناد 
 اس

ن و
ستا

غان
ی اف

قوق
ح

لی
لمل

ا
 

 

65 
 

گذاری هاي خصوصي داخلي و خارجي اهداف این قانون عبارت از ارتقاي نقش سرمایه
در عرصه اقتصادي کشور و ایجاد نظم قانون با ساختار اداري آن مي باشد که موجب ترغیب، 

خارجي غرض رشد و انکشاف حمایت و مصؤونیت سرمایه گذاران خصوصي داخلي و 
اقتصادي، فراهم ساختن زمینه اشتغال، افزایش تولید و عواید صادراتي، انتقال تکنالوژي، بهبود 

 گذاری خصوصي(و ارتقاي سطح زندگي مردم و رفاع عامه گردد. )مادۀ دوم قانون سرمایه
ن گذاری خصوصي افغانستادر یك جمع بندي کلي مي توان گفت در قانون سرمایه
گذاری خصوصي پیش بیني و موافقت نامه مذکور بصورت کلي موارد و قلمرو سرمایه

گذاری مشخص نشده است. دلیل این عدم شده است. اما فیصدي و میزان سرمایه
 محدودیت این است که افغانستان یك کشور سرمایه پذیر است.

دهد مضار می گذاری در بخشهایي که خود دولت انجامیکي از دلیل انحصار سرمایه
شود که دولت ها اجاز گذاری خارجي است. این مضار باعث میو ضرر هاي سرمایه

گذاری بزنند. به طور سنتي، مفهوم حاکمیت ندهند اشخاص خارجي مبادرت به سرمایه
گذاری خارجي را دولت در مقابل بنا نهادن سازوکارهاي حل و فصل اختالفات که سرمایه

ار میگیرد. مفهوم حاکمیت براي حمایت از دولت مقابل مداخالت کارا تر خواهد کرد قر
دیگر دول و براي توجیه قدرت او در تحمیل تصتمیمات التزام آور و همچنین اجراي آن 
تصمیمات، شکل گرفته است. وقتي حاکمیت به عنوان قدرت اصلي دولت در نظر گرفته 

از طریق انعقاد توافقات الزام آور  شود، در تقابل با ضرورت ایجاد و اجراي تعهدات معتبر
گذار خارجي قرار خواهد گرفت. بنابراین حاکمیت، مانعي را در همکاري در مقابل سرمایه

گذار و دولت، به جاي فراهم کردن امکان روابط بهتر، ایجاد خواهد کرد مؤثرتر میان سرمایه
سنتي، فاقد  و از آنجا که هم حقوق داخلي کشورها و هم حقوق بین الملل عرفي

و مخصوصًا حقوق بین  –سازوکارهاي اجرایي و حل اختالف نزد شخص ثالث هستتند 
گذار و دولت، هم از جهت ماهوي و هم الملل عرفي در تثبیت قراردادهاي بین سرمایه

در نهایت، این بخش نشان میدهد که این نارسایي ها در غیاب  -شکلي ناتوان است 
گذار و دولت میزبان، به شکل قراردادي میان سرمایه باتسازوکارهایي بر اساس ترتی

 .(54، ص1393نامناسبي، فقط تعدیل خواهد شد. )علومي یزدي و محمدي، 
گذار خارجی: یکي دیگر از محدودیت محدودیت در مالکیت و مدیریت سرمایه

گذاری خارجي در کشور میزبان اعمال مي شود، محدودیت در هایي که در مورد سرمایه
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گذار خارجي است. چنانچه در بحث هاي اول این فصل نیز مالکیت و مدیریت سرمایه
گذاری خارجي ممکن است محدودیت کلي کننده سرمایهتذکر داده شد، شرایط محدود

های انحصاري و سایر مسائل مرتبط تحلیل و یا جزئي باشد که در آن شرایط و بخش
گذاری خارجي لکیت و مدیریت سرمایهمطالعه شد. در این بخش که محدودیت در ما

را شامل مي شود، هدف اصلي این است که در برخي کشور ها خارجي نمي توانند از 
گذاری به خصوص در شرکت ها یك حد معین و مشخص در مالکیت و مدیریت سرمایه

هدف از این نوع محدودیت در واقع جلوگیري از سلطه خارجي  گذاری نمایند.سرمایه
د یك کشور است. هر چند اصل عد تبعیض مشخص مي سازد که باید بین بر اقتصا

خارجي ها و شهروندان یك کشور تبعیضات کمتري اعمال شود. اما با آنهم کشور ها 
مطابق پالیسي داخلي خود محدودیت را در مالکیت و سهم خارجي و مدیریت و کنترول 

ین فرعي ذیل را تحلیل و تجزیه مي آنها بر شرکت ها اعمال مي کنند. در این عنوان، عناو
نماییم: شرایط واگذاري ملکیت، سلب ملکیت خارجي ها، شروط و محدودیت هاي 

 حق دولت به ضبط اموال و تفاوت ملي کردن با سایر اشکال سلب مالکیت.
گذاری گذاری خارجی: بررسي اسناد موجود، در مورد سرمایهتکالیف خاص سرمایه

وان چند دسته از تعهدات را شناسایي کرد. یك دسته از این دهد میتخارجي نشان می
تعهدات شامل مفهوم سنتي حقوق سیاسي مدني میشود، مانند رفتار مساوي، منع کار 
اجباري، حمایت از کودکان در برابر بهرهبرداري اقتصادي و غیره. سازمان بینالمللي کار، 

سوءاستفاده شرکتها از کارگران  تالشهاي زیادي در قالب تصویب بعضي اسناد براي منع
انجام داده است .در خصوص حقوق اقتصادي اجتماعي میتوان فراهمکردن شرایط مناسب 
کار، پرداخت اجرت مناسب در ازاي کار انجامشده توسط کارگران، احترام به سیاستهاي 

 دولتهایي که در سرزمین آنها فعالیت میکنند، توجه به اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
یك دسته از این تعهدات را مي توان از حقوق  سالمت و بهداشت کارگران و... را نام برد.

بشر در معناي سنتي خود تفکیك کرد که این تعهدات به مسئولیت اجتماعي شرکتها مربوط 
میشود. به عنوان مثال، قواعد سازمان ملل راجع به مسئولیت هاي شرکت هاي فراملي مقرر 

کتها باید رویه هاي بازرگاني، تبلیغات و بازاریابي خود را به طور منصفانه میدارد که این شر
انجام دهند و همه اقدامات الزم را براي اطمینان از کیفیت و ایمني کاال و خدمات خود در 

برخي از کشور ها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته و یا در حال توسعه تعهداتي  نظر بگیرند.
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ذاران خارجي تحمیل مي کنند که باید در فعالیتهاي خود در کشور پذیراي را به سرمایه گ
سرمایه انجام دهند. هدف از تحمیل این تعهدات نیل به اهداف اقتصادي و اجتماعي 
خاصي است که دولت سرمایه پذیر به دنبال تحقق آنهاست. هر چند کشورها به انحاي 

رمایه گذاران خارجي تحمیل کنند، در گوناگون تمایل دارند که تعهدات خاصي را به س
گذاری را مطابق اینکه تحمیل شرایط به دولتهاي پذیراي سرمایه فرصت میدهد که سرمایه

گذاری خارجي ایجاد مي با اولویتهاي ملي جهت دهند و یا موانعي را بر سر ورود سرمایه
 (455کند، اختالف نظر وجود دارد. )شیرویي، پیشین، ص

گذاری خارجي ایجاد مي کند، رایطي که محدودیت را در مقابل سرمایهیکي از انواع ش
گذاری خارجي است. این ممنوعیت در واقع در بخش ممنوعیت کلي یا جزئي در سرمایه

گذاری به این مفهوم است که برخي محدودیت بصورت کلي یا جزئي در سرمایه
شده است.  گذاری در بخش انرژي هستوي مشخصگذاری مثل سرمایهسرمایه

گذاری خارجي وجود دارد، محدودیت در محدودیت دیگري که در خصوص سرمایه
گذاری مالکیت و مدیریت آن است. برخي کشور ها بعضي محدودیت را در سهم سرمایه

خارجي و سلب یا ملي کردن و مدیریت آن براي خارجي ها پیش بیني کرده است. در 
زمینه وجود ندارد، اما محدودیت هاي جزئي و افغانستان کدام محدودیت خاصي در این 

کلي بصورت عام مثل اخذ جواز، تدابیر تجارتي و امثال آن بصورت گسترده وجود دارد. 
هم چنان در قسمت مدیریت سرمایه خارجي نیز کدام محدودیت خاصي در زمینه وجود 

خارجي گذار گذار خارجي تکالیف خاص سرمایهندارد. محدودیت دیگر براي سرمایه
است که برخي مکلفیت ها مثل اخذ جواز، پرداخت مالیه، رعایت قوانین و مقررات و امثال 

گذار در نظر گرفته شده است. این شرایط به سه دسته قرمز، زرد و سبز تقسیم آن براي سرمایه
گذار خارجي، نظارت بر اعمال شان از مي گردد. یکي دیگر از محدودیت براي سرمایه

گذاری است. که در افغانستان توسط کمیسیون مندرج قانون سرمایهطرف حکومت 
کننده یاد خصوصي صورت مي گیرد. در مجموع هر چند این شرایط بنام شرایط محدود

 مي شوند اما باید متذکر شد که این شرایط، شرایط قانون محدودیت ها هستند.

 گذاری خارجیکننده سرمایهشرایط حمایت  .3
توان نتیجه گرفت که گذاری ميگیری سرمایهبا نگاه به ریشته تاریخي شکل -1

گذاری گذاران، هدف اصلي و اولیه رشته حقوق سرمایهحمایت از سرمایه
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ترین شود. همان گونه که بررسي شد، یکي از مهمالمللي محسوب ميبین
قول مبتني بر گذاران، توجه به انتظارات معابزارهاي حمایت از حقوق سرمایه

استانداردهاي رفتار منصفانه و عادالنه است که دولت میزبان با هدف تشویق 
براي رشد و توسعه اقتصادي جلب  -2گذاران، به آنها اعطا کرده است. سرمایه
گذاری در کشور از اهمیت اساسي گذاران خارجي به منظور سرمایهسرمایه

د تا سرمایه گذاران خارجي براي کنخوردار است. افغانستان نیز تالش ميبر
گذاری در افغانستان جلب نماید. براي همین منظور قوانین افغانستان وانمود سرمایه

ها در افغانستان فراهم گذاری براي خارجيهاي سرمایهها و فرصتکند که زمینهمی
 -اول گذاران خارجي در افغانستان از چند جهت مهم است:است. جلب سرمایه

اینکه  -دوم تولیدات ناخالص ملي و تولیدات سرانه ملي افزایش مي یابد.اینکه 
شود و شهروندان افغانستان گذاری باعث ایجاد اشتغال در افغانستان میسرمایه

تواند ما را با گذاران خارجي مياینکه سرمایه -توانند از صاحب کار شود. سوممي
شود که منافع ن مسأله باعث میالمللي پیوند دهد. ایاقتصاد جهاني و یا بین

اقتصادي میان افغانستان و کشورهاي دیگر ایجاد شده و منافع اقتصادي زمینه گفتگو 
اینکه ذهن شهروندان افغانستان بیشتر  -چهارم را بجاي جنگ و خشونت فراهم کند.

آمیز چون جنگ را فراموش درگیر مسائل اقتصادي شده و ممکن مسائل خشونت
گذاری خارجي در کشورها از جمله افغانستان مستلزم یك سلسله مایهسر -3نماید. 

 -4سازد. گذاری را در کشورهاي میزبان ممکن و میسر ميشرایطي است که سرمایه
شوند. شرایط گذاری خارجي به دو دسته کلي تقسیم ميشرایط مربوط به سرمایه

کننده سرمایه حمایتگذاری خارجي و دیگر شرایط مربوط به کننده سرمایهمحدود
کننده در افغانستان بنابر دالیل اقتصادي، اجتماعي، شرایط محدود -5خارجي. 

طرف شود که از یكفرهنگي، دیني، قانوني، مالي، تجارتي و غیره بخاطري برقرار می
گذاری خارجي قانوني شود از جانب دیگر صنعت و تجارت داخلي توان سرمایه

گذاری خارجي در کننده سرمایهشرایط حمایت -6باشد. رقابت با آنها را داشته 
شود نیافته مثل افغانستان به این دلیل وضع مییافته و توسعههایي کمتر توسعهکشور

گذار خارجي بخاطر جلب سرمایه خارجي حمایت شود تا زمینه کار، که از سرمایه
در افغانستان در مورد باوجود اینکه  -7اشتغال و مفاد در کشور میزبان فراهم شود و 
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توان گفت که این گذاری خارجي اسناد تقنیني زیاد وضع شده است؛ اما ميسرمایه
گذاری هاي فعلي جامعه در مورد سرمایهقوانین هنوز هم جوابگوي نیازمندي

  .(2،ص 1041،سال  0046خارجي نیست. )طاووس، تهران: شماره 
ه گذار خارجی وجود دارد که عبارتند به طور عموم سه نوع شرایط حمایت از سرمای

گذاری خارجی، شروط خاض حمایت از از: شروط عام حمایت از سرمایه
گذاری خارجی که هر یک گذاری خارجی و شرایط رسیدگی به اختالفات سرمایهسرمایه

 را بطور فشرده بیان می نمایم:
جي مستلزم گذاری خارگذاری خارجی: سرمایهاول: شروط عام حمایت از سرمایه

رعایت یك سلسله اصول و شرایط عام و کلي است که در حقوق تجارت بین الملل و 
قوانین داخلي افغانستان تصریح شده است. یك تعداد از این اصول عام که در قانون 
تجارت خارجي کاال ذکر شده است، قرار ذیل است: تجارت خارجي کاالها داراي اصول 

ال اشخاص حقیقي یا حکمي به تجارت خارجي کاالها اشتغ -1باشد. عمومي ذیل مي
نبودن تجارت خارجي کاالها، مواردي که در این محدود -2مطابق احکام این قانون. 

قانون یا سایر اسناد تقنیني از تجارت خارجي غیر عادالنه جلوگیري مي نماید از این 
در تجارت خارجي  . رعایت رویه دولت کامله الوداد و رویه ملي3حکم مستثني است. 

شفافیت در وضع  -5وضع حد اقل ممنوعیت ها حین اجراي تدابیر تجارتي.  -4کاالها. 
اتخاذ تدابیر تجارتي، مشروط بر  -7حفظ محرمیت اسرار تجارت.  -6تدابیر تجارتي. 

الغاي تدابیر تجارتي در  -8اینکه باالي تجارت خارجي کاالها اثر منفي نداشته باشد. 
داشتن حق اعتراض براي اشخاص درصورت عدم  -9ت دالیل موجه. صورت موجودی

 قناعت به تصامیم مراجع مربوط. )مادۀ پنجم قانون تجارت خارجي کاال(
گذاری خارجی عبارتند از: شرط آزادی تجارتی، اول: شروط عام حمایت از سرمایه

 گذار خارجی.شرط ثبات، شرط رفتار ملی و شرط مصونیت سرمایه
آزادی تجارتی: در مورد آزادي سازي تجارت در مقدمه موافقت نامه شرط  -اول

گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهاني چنین آمده است: اقدامات سرمایه
گسترش و «اهداف موافقتنامه، همانطور که در مقدمه آن تعریف شده است، شامل 

المللي ر مرزهاي بینگذاری در سراسآزادسازي تدریجي تجارت جهاني و تسهیل سرمایه
کشورهاي در حال  به منظور افزایش رشد اقتصادي همه شرکاي تجاري، به ویژه اعضاي
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توسعه، و در عین حال تضمین رقابت آزاد است.)مقدمه موافقت نامه اقدامات 
 گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهاني(سرمایه
شوند زیاد بررسي و کنترل مي شرط ثبات: در کشوري که این فاکتورها با دقت -دوم

هاي اقتصادي شان راحت است، حتي بسیاري گذاران براي انجام فعالیتخیال سرمایه
گذاری اند در چنین اقتصادي اقدام به سرمایهگذاران سایر کشورها نیز راغباز سرمایه

شرفته هاي اقتصادي کنند. وقتي در ایاالت متحده یا اکثر اقتصادهاي پیو انجام فعالیت
ها بیشتر ازپنج درصد نخواهد بود دانند که نرخ تورم یا افزایش قیمتدر اروپا، مردم مي

ها و مقدار سود خود در بازارهاي مختلف برآورد کرده و وارد توانند هزینهبه راحتي مي
دانند که قیمت بسیاري بازار شوند؛ یا وقتي در جاپان این مقدار صفر است، مردم مي

گذاري براي آنها تا حد کاالها بدون تغییر خواهد بود و تصمیم براي سرمایه از اقالم و
 شود.زیادي تسهیل مي

هاي مختلف نامهترین اصول موافقتشرط رفتار ملی: تعهد رفتار ملي یکي از مهم -سوم
هاي باشد. با وجود این پیچیدگيسازمان جهاني تجارت از جمله موافقت نامه گات مي

المللي باعث شده است تا این تعهد در ماده سوم گات به هاي بیننامهقاد موافقتحاکم بر انع
گذاری خارجي و تجارت رویه ملي از اصول مهم سرمایه صورت کلي مورد تدوین قرار گیرد.

اي برخوردار است. در این مورد بین المللي است که در قوانین افغانستان نیز از جایگاه ویژه
هاي دو واردات کاالها مطابق موافقتنامه -1ي کاال چنین گفته است: قانون تجارت خارج

جانبه، منطقوي و بین المللي تجارت خارجي که افغانستان به آن الحاق نموده است به اساس 
( این 1المللي مندرج فقرۀ )هرگاه افغانستان به موافقتنامه بین -2گیرد. رویه ملي صورت مي

رویه ملي در موارد  -3نماید. حکومت در مورد تصمیم اتخاذ ميماده الحاق ننموده باشد، 
وضع قواعد و مقررات و شرایط  -2. وضع مالیات و عوارض گمرکي. 1گردد. ذیل تطبیق مي

مؤثر برفروشات داخلي، عرضه، انتقال، توزیع یا استفاده ازکاالهاي وارداتی. )مادۀ هشتم 
 قانون تجارت خارجي کاال(

گذار در واقع بنام گذار خارجی: مصونیت سرمایهیت سرمایهشرط مصون -چهارم
گذار خارجي باهم دیگر طوري تنیده شود. مصونیت و امنیت سرمایهامنیت آن نیز یاد مي

گذاري در هر کشور، تابع اند که نمي توان آنها را از هم جدا نمود. میزان سرمایه
ترین آنها به شمار در زمره مهم« گذاريامنیت سرمایه»اي از متغیرهاست که مجموعه
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کننده فضاي مطالعه در باره میزان امنیت در یك اقتصاد و ترکیب عوامل نا أمن آید.مي
پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردي گذاری در آن، به دو شیوه امکانسرمایه

د توجه ساز در کشور مورعیني به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهاي امنیت
گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردي ذهني به مقوله امنیت است، که میزان امنیت قرار مي

زدا و میزان تاثیر هر یك از آن عوامل بر نا أمني محیط کسب در یك کشور و عوامل امنیت
شود. گذاران بالفعل یا بالقوه استعالم ميو کار، از متقاضیان واقعي امنیت، یعني سرمایه

گذاری در یك کشور یا صنعت ویکرد مذکور این است که براي اقدام به سرمایهمنطق ر
گذاری هستند، از جانب افرادي که متقاضي سرمایه« احساس امنیت»خاص، 

این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان باال در  موضوعیت دارد. در حال حاضر،
 (109، ص1313ي شود. )حسین زاده، بحرینسطح بین المللي انجام مي

گذار گذاری خارجی حمایت و تشویق سرمایهاول: شروط خاص حمایت از سرمایه
بیني شده خارجي یك سلسله شرایط خاص در قوانین افغانستان و اسناد بین المللي پیش

است که در این قسمت هر یك را مطالعه و تحلیل مي نماییم و عبارتند از: شرایط امتیازات 
گذاری گذار خارجی، شرایط کار و مالکیت سرمایهانکی سرمایهمالی، گمرکی و ب

 گذار خارجی.خارجی، شرایط انتقال سرمایه و مفاد توسط سرمایه
گذار خارجی: چنانچه در قباًل شرایط امتیازات مالی، گمرکی و بانکی سرمایه -اول

ایط خاص گذار خارجي در حقیقت شرکننده سرمایهنیز گفته شد، یکي از شرایط حمایت
امتیازات مالي، گمرکي و بانکي است. با این شرایط که درحقیقت یك سلسله تسهیالت 

حقوق  شود.ها فراهم مي کنند، سرمایه خارجي جذب ميهایي را براي خارجيو معافیت
گذاري، نظام منسجمي است که هدف آن کمك به ارتقا و حمایت از الملل سرمایهبین

ه جانبه از سرمایه گذاران خارجي است زیرا سرمایه گذاران گذاری و حمایت همسرمایه
خارجي، معمواًل و البته نه همیشه، به علت نظام حقوقي داخلي برخي کشورها و قوانین 

بر  شوند و نیاز به حمایت دارند.گذاری مواجه ميهایي در زمان سرمایهآنها با محدویت
ر دهه اخیر وظیفه ذاتي خود را حمایت گذاری که دالملل سرمایهاین اساس ، حقوق بین

داند، باعث شده است تا استنداردهاي حمایتي، ازجمله گذاری خارجي مياز سرمایه
المللي و انتظارات معقول اصل رفتار منصفانه و عادالنه، اصل حداقل رفتار بین
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دي، الملل باز کند. )آرش بهزااز حقوق بین گذاران، جاي خود را در این شاخهسرمایه
 .(46، ص1399پارسي و سیفي، 

هاي مالي کارآمد با شناسایي گذاری خارجی: نظامشرایط کار و مالکیت سرمایه -دوم
سازي اندازها، پوشش ومتنوعهاي مناسب کسب و کار، تجهیز پسو تأمین مالي فرصت

هاي چنین تسهیل مبادالت کاالها و خدمات موجب گسترش فرصتریسك و هم
کردند. از سوي دیگر، افزایش کارایي در سیستم مالي در نهایت با بهبود مي گذاریسرمایه

گذاری و تسریع در انباشت سرمایه، موجبات رشد باالتر تخصیص منابع، ارتقاي سرمایه
هاي مالي کارآمد موانع تأمین مالي خارجي چنین، سیستمآورد. هماقتصادي را فراهم مي

هاي تولیدي و صنعتي به سرمایه خارجي، دسترسي واحد را کاهش داده و با تسهیل شرایط
سازند. با گسترش هاي خارجي، و رشد اقتصادي را فراهم ميزمینه گسترش سرمایه

گذاری شکل مي گیرد و بخش بازارهاي مالي، امکان و زمینه هاي مختلف سرمایه
در شرایط با  اندازپس خصوصي قادر است انواع راهکارهاي مناسب با نیازهاي خود براي

 .(5و 4، صص1396ریسك کمتر را انتخاب کند. )احمدزاده و ضروني، 
گذار خارجی: یکي دیگر از شرایط شرایط انتقال سرمایه و مفاد توسط سرمایه -سوم
گذار خارجي این است که بتواند سرمایه و مفاد کننده سرمایهکننده و تشویقحمایت

هاي خارج از کشور میزبان انتقال دهد. بناًء هر شورمربوط به آن را به کشور خود یا به ک
اند چند این شرط را بصورت کلي اکثریت کشور ها از جمله افغانستان به رسمیت شناخته

اما انتقال سرمایه و مفاد آن مستلزم شرایط مشخصي است که چگونگي انتقال را ممکن 
های وابستگی ( یکی دیگر از زمینه.115سازد. )میرزاخاني، ، پیشین، صو میسر مي

گیرنده در مواردی است که موضوع اقتصادي، استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای قرض
استقراض ایجاد مراکز صنعتی و تولید و مونتاژ باشد. با توجه به وضعیت استفاده کشورها 

آیندگان یکه استقراض، نوعی مصرف از درآمد از استقراض منابع خارجي، از آنجای
های را تحت فشار وابستگی اقتصادی قرار خواهد داد. باید گردد، نسلمحسوب می

هایي ها که در سطح عمومي و دولتي مطرح است متفاوت با قرضهمتذکر شد که این قرضه
هایي را که گذاران خارجي قرضهکنند. سرمایهگذاران خارجي اخذ مياست که سرمایه

 د دو باره به آنها منتقل کنند. تواننکنند ميدریافت مي
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گذاری خارجی چنانچه در مباحث مقدماتي این شرایط رسیدگی به اختالفات سرمایه
گذار خارجي حل و کننده سرمایهمقاله نیز تذکر داده شد، یکي دیگر از شرایط حمایت

ت، که بروز اختالف امري انکار ناپذیر اسفصل اختالفات مربوط به آنها است. از آنجاي
حل و فصل اختالف آن مطابق به احکام قانون نیز یك نیاز جدي است. به همین منظور 

هایي براي حل و فصل گذار خارجي باید راهکاريو به خاطر تشویق و حمایت سرمایه
گرفت. مراجع ملی رسیدگی به اختالف چنانچه در باال نیز گفته اخالفات شان در نظر

حل در نظر گرفته شود. باشد. اما باید براي آن راهذیر ميشد، بروز اختالف امر انکارناپ
هاي مختلف ملي و بین المللي گذاری خارجي روشبراي حل و فصل اختالفات سرمایه

وجود دارد. در این مورد قانون تجارت خارجي کاال چنین گفته است: شرکاي تجارت 
انجیگري یا حکمیت توانند، موضوع را از طریق میخارجي درصورت بروزمنازعه، مي

توانند به محکمۀ ذیصالح مراجعه حل و فصل نمایند، در صورت عدم قناعت، طرفین مي
هاي حل و فصل اختالفات در تجارت بناًء مطابق قانون مذکور یکي از روش نمایند

که تجارت خارجي و خارجي کاال میانجیگیري و حکمیت است. البته از آنجاي
کند سریع و در اسرع وقت انجام مي شود، ایجاب می گذاری خارجي بصورتسرمایه

که روش حل و فصل اختالف نیز روش سیاسي باشد که در اسرع وقت اختالف حل و 
هاي گذاری خارجي روشفصل شود. به همین دلیل در قوانین افغانستان در سرمایه

هاي حل و فصل اختالفات قانون در مورد روش سیاسي تذکر داده شده است
اختالفات عایده مطابق احکام این قانون  گذاری خصوصي نیز چنین گفته است:یهسرما

تواند حین عقد قرارداد یا گذار یا تشبتث منظور شده ميحل و فصل مي گردد. سرمایه
حکمیت یا روش دیگري  -1نامه یا شخص ثالث نکات آتي را نیز مشخص نماید. موافقت

تعیین محل حل اختالفات خارج از  -2. جهت حل اختالفات که مورد توافق باشد
(مادۀ  2و  1های )تعیین قانون کشور خارجي جهت استفاده از حکمیت. )فقره -3کشور. 

 ( .گذاری خصوصيسي ام قانون سرمایه
گذاری خارجي است که این شرایط در برگیرندۀ از جمله شرایط، شروط عام سرمایه

گذار خارجي و داخلي بصورت یکسان در قوانین داخلي شرایطي است که براي سرمایه
شود. این قواعد شامل اصل رفتار ملي، اصل دولت کشور ها و افغانستان رعایت مي

گذار خارجي گردد. دوم شرایط خاص سرمایهکاملت الوداد، اصل عدم تعبیض و غیره مي 
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گذار داخلي از آن برخوردار باشد و سرمایهگذار خارجي ميکه منحصر به سرمایه
شود. این شرایط شامل انتقال سرمایه، مدیریت و مالکیت سرمایه خارجي، انتقال نمي

ختالفات سوم شرایط مربوط به حل و فصل ا مفاد سرمایه و قرضه مرتبط به آن مي باشد.
گردد. مراجع ملي که المللي ميگذار خارجي است که شامل مراجع ملي و بینسرمایه

گذار خارجي را حل و فصل کنند، مرکز حل منازعات توانند اختالفات سرمایهمي
المللي عدالت، المللي شامل دیوان بینافغانستان و روش حکمیت است و مراجع بین

 گردد.انسیترال ميایکسید، دیوان دایمي داوري و 

 نتیجه گیری 
گذاری خارجي در کشورها رسیم که سرمایهاز تحلیل و تحقیق حاضر به این نتایج می

گذاری را در کشورهاي از جمله افغانستان مستلزم یك سلسله شرایطي است که سرمایه
 گذاری خارجي به دو دسته کليسازد. شرایط مربوط به سرمایهمیزبان ممکن و میسر مي

گذاری خارجي و دیگر شرایط مربوط کننده سرمایهشوند. یکي شرایط محدودتقسیم مي
کننده در افغانستان بنابر دالیل اقتصادي، کننده سرمایه خارجي. شرایط محدودبه حمایت

شود که از اجتماعي، فرهنگي، دیني، قانوني، مالي، تجارتي و غیره بخاطري برقرار می
ارجي قانوني شود، از جانب دیگر صنعت و تجارت داخلي گذاری خیك طرف سرمایه

گذاری خارجي در کننده سرمایهتوان رقابت با آنها را داشته باشد. شرایط حمایت
شود که از نیافته مثل افغانستان به این دلیل وضع مییافته و توسعهتر توسعههایي کمکشور

شود تا زمینه کار و اشتغال و گذار خارجي بخاطر جلب سرمایه خارجي حمایت سرمایه
گذاری مفاد در کشور میزبان فراهم شود. با وجود اینکه در افغانستان در مورد سرمایه

توان گفت که این قوانین هنوز هم خارجي اسناد تقنیني زیاد وضع شده است؛ اما مي
 گذاری خارجي نیست.هاي فعلي جامعه در مورد سرمایهجوابگوي نیازمندي
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 مأخذ منابع و

 هاکتاب( الف
 گذاری خارجي در سال تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني.حسن، میرزاخاني، الزامات سرمایه .1
حسین، شیرویي، حقوق تجارت بین الملل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني  .2

 .1391دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انساني، 
گذاری مستقیم خارجي و توسعه بازارهاي مالي بر رشد زهرا، ضروني، تاثیر سرمایه خالد، احمدزاده و .3

ریزي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه، دانشگاه کردستان، اولین همایش بین المللي، برنامه
 .1396اردیبهشت  14و  13اقتصادي، توسعه پایدار و متوازن منطقه اي رویکردها و کاربرد ها، 

گذاری مستقیم خارجي وند، حمید آسایش و عادل محمدي نوده، بررسي نقش سرمایهنداریوش، حس .4
های مختلف اقتصادي، تهران: فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و بر رشد اقتصادي کشور در بخش

 .1399توسعه پایدار( سال بیستم، شماره اول تابستان
 .1312ارات دانشگاه شهید بهشتي، سید محمد فاطم؛ حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، انتش .5
 ه ش.1391، 10محمود عرفاني، حقوق تجارت به زبان ساده، تهران: نشر، میزان، چ .6
گذاری خارجي، قم: مجتمع آموزش عالي قم، هدي، حدادي، تحوالت حقوق حاکم بر رفتار با سرمایه .7

 .1329سال دوم، شماره ششم، تابستان 

 قوانین (ب
 .خصوصيگذاری قانون سرمایه .8

 قانون تجارت خارجي کاال. .9

 مقاالت  (ج
گذار خارجي و تعهدات بین آرش بهزادي، پارسي و سید جمال، سیفي، رابطه میان حقوق سرمایه .10

 .1399پاییز ، زمستان  /16المللي حقوق بشر و محیط زیست، مجله حقوقي بین المللي/ شماره 
 .190-193اقتصادي، شماره  –فصلنامه سیاسي گذاری خارجي، تهران: بینام، ابعاد جذب سرمایه .11

حسین زاده، بحریني و محمد حسین، عوامل موثر بر امنیت سرمایهگذاري در ایران، پاییز و زمستان  .12
 .2شماره  1، دوره 1313
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حمیدرضا، علومي یزدي و سمیه محمدي، شرط التزام عام در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاري،  .13
 .1393، تابستان 43مي، سال شانزدهم، شماره فصلنام ه پژوهش حقوق عمو

گذاری مستقیم خارجي، یك سعید، مشیري و سعید، کیان پور، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه .14
، شماره 1مطالعه بین کشور، تهران، فصلنامه اقتصاد مقداري )بررسي هاي اقتصادي سابق(، دوره 

 .1391، تابستان 2
 .1041، سال 0046تصادي امروز، تهران: شماره طاووس، روزنامه صبح ایران، دنیاي اق .15

گذاری خارجي در بازار سرمایه ایران، نخستین لیال، سهرابي، بررسي وضعیت حقوقي سرمایه .16
 .1392، مهر و آبان 140ماهنامه بازار سرمایه ایران، شماره 
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 پارلمانی و دموکراسی پارلمانی در افغانستان اتحادیه بین
 1محمدرضا معرفت

 30/9/1401تاریخ پذیرش:   14/8/1402تاریخ دریاقت: 

 چکیده
سیاسی است. های کلیدی در حقوق و علوم از مفاهیم و گزاره« دموکراسی پارلمانی»

های مهم کند؛ یکی از شیوهساالر داللت میاین مقوله که به نوع دموکراسی نماینده
دیگر، اتحادیه بین شود. از سویداری در عصر کنونی تلقی میسازی و حکومتدولت

برای تمام « خانه ملل»حیثیت « پارلمان جهان»ی ( نیز امروزه به مثابهI.P.Uالپارلمانی)
( و با I.P.Uرا دارا است. با توجه به عضویت پارلمان افغانستان در )کشورهای عضو 

در کشورهای « دموکراسی پارلمانی»عنایت به اهداف آن اتحادیه در خصوص تحکیم 
( در ترویج و تقویت I.P.Uهای عضو، انتظارات جدی در مورد نقش )متبوع پارلمان

دهد اسناد و شواهد موجود نشان میدر افغانستان نیز وجود دارد. « دموکراسی پارلمانی»
صورت غیرمستقیم از طریق طور مستقیم و در اکثر موارد بهکه اتحادیه مذکور گاهی به

اعضای خود جهت ادای این رسالت مهم نسبت به پارلمان جوان و نوپای افغانستان 
 های دموکراسیهای مؤثری برداشته است. اتحادیه بین پارلمانی با تقویت شاخصگام

و مثمری را در روند ترویج و  های مؤثرپارلمانی در افغانستان توانسته است فعالیت
در این کشور ایفا نماید. همکاری در جهت برقراری نظام « دموکراسی پارلمانی»تحکیم 

دوره انتخابات پارلمانی با دموکراتیک در افغانستان، حمایت از برگزاری حداقل دو 
زنان و اقشار مختلف جامعه، تنظیم سفرهای مطالعاتی و ی مشارکت و حضور گسترده

کارآموزی برای کارمندان اداری شورای ملی در خارج از کشور، حمایت مالی از نهاد قوه 

                                                             
 )ص(  النبیین الملل.دانشگاه خاتمآموخته مقطع ماستری حقوق بین. دانش1
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منظور مقننه افغانستان، تنظیم سفرهای خارجی برای نمایندگان مجلسین شورای ملی به
( در روند ترویج و تقویت I.P.Uترین محورهای نقش )تبادل تجارب پارلمانی از مهم

 شود.در افغانستان دانسته می« پارلمانیدموکراسی»
الپارلمانی، پارلمان، دموکراسی، دموکراسی پارلمانی، اتحادیه بین واژگان کلیدی:

 المللی.بینسازمان
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 مقدمه
های اساسی دولت مدرن مورد توجه عنوان یکی از گزارهاصل تفکیک قوا، امروزه به

م با سه 18پرداز تفکیک قوا در قرنعنوان نخستین نظریهردیده است. مونتسکیو بهواقع گ
هدف عمده نظریه خود را طرح و دنبال نمود. نخستین هدف تفکیک قوا از منظر 
منتسکیو، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک نهاد بود که منجر به 

ایجاد ساختار مناسب در بدنه دولت  گردد. دومین هدف از نظر ویاستبداد سیاسی می
 گردد. سومین هدف تفکیکبود که منجر به ایجاد نظم و هماهنگی در فعالیت دولت می

قوا از دید منتسکیو، رسیدن به آرمان دیرینه بشری، تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حقوق 
های ن ارزشیافتن به ایهای اساسی انسان بود که همواره بشر در تکاپوی دستو آزادی

اساسی بوده است. از سوی دیگر امروز ه اصل تفکیک قوا بستر أمن برای ایجاد و رشد 
توان ترویج و تقویت دموکراسی شود که با این نگاه، میهای دموکراتیک دانسته مینظام

را به نحوی مرهون تیوری تفکیک قوا دانست. به هر حال با استناد به اصل تفکیک قوا، 
ی آرا و نظرهای مردم مقننه( جزء جدایی ناپذیر دولت بوده که تمثیل کننده پارلمان)قوه

طور قوه مقننه یا پارلمان نماد بارز ی اعمال و کنترل قدرت است. همیندر عرصه
کند و با های دموکراتیک است که زمینه را برای اعمال حکومت مردمی فراهم میدولت

سازد. مال قدرت، دموکراسی را محقق میدخالت مستقیم یا غیرمستقیم مردم در اع
بنابراین میان پارلمان و دموکراسی رابطه تنگاتنگی وجود دارد که پارلمان ممثل دموکراسی 

رود. منظور از های جهان به حساب میی عینی وجود پارلمانو دموکراسی ثمره
و تقویت  دموکراسی پارلمانی این است که امروزه پارلمان جایگاهی مناسبی برای رشد

های عمده پارلمان نیز این آید و یکی از رسالتدموکراسی یا مردم ساالری به حساب می
ساالری را تمثیل نماید. در است که باید به بهترین وجه ممکن چهره دموکراسی و مردم

توان به تواند دخیل باشد که از آن جمله میی میاین راستا عوامل مهم و تعیین کننده
 لیت اتحادیه بین پارلمانی اشاره نمود.وجود و فعا

م برای تحقق آرمان 19( در قرن I.P.Uالپارلمانی)تأسیس اتحادیه بین
سازی در میان ملل مختلف صورت گرفت. سند تأسیس این سازمان به دموکراسی

ترین عامل رشد عنوان مهمصراحت یکی از اهداف ایجاد اتحادیه را تقویت حقوق بشر به
عنوان عضوی این سازمان رلمانی عنوان نموده است. پارلمان افغانستان بهدموکراسی پا
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المللی متعهد به رعایت اصول اساسنامه آن بوده و نیز انتظار دارد که این سازمان بین
های مختلف پارلمانی مورد حمایت المللی، پارلمان نوپایی افغانستان را در عرصهبین

سال  13ی و امداد تخنیکی مستفید سازد. اینک که حدود های پارلمانقرار دهد و از تجربه
گذرد، سوال مطرح این است که این سازمان از عضویت افغانستان به این اتحادیه می

المللی تا چه حد توانسته است پارلمان افغانستان را مورد حمایت مادی و معنوی بین
قابل توجه در حوزه تخنیک، های خویش قرار دهد، زیرا پارلمان افغانستان برغم پیشرفت

های نمایندگی موثر از مردم اما از نظر کادری و منابع انسانی متخصص و مسلکی و شیوه
کشد. این تحقیق در پی آنست که نقش اتحادیه بین پارلمانی افغانستان هنوز هم درد می

 را در ترویج و تقویت دموکراسی پارلمانی در افغانستان واکاوی نماید. 

 دیه بین الپارلمانی. اتحا1
المللی های بینالپارلمانی، تعدادی از سازمانهرچند قبل از تأسیس و ایجاد اتحادیه بین

های کمیسیون»عنوان مثال کردند. بههای مختلف ایجاد شده بود و فعالیت میدر عرصه
الملل که تحولی شگرفی را در روابط بین 2«اتحادیه جهانی پست»و  1«المللیای بینرودخانه

های فنی و نحوه استفاده از ها بیشتر عرصهو انسانها ایجاد نموده بودند. اما این سازمان
های سیاسی تا قبل از ایجاد اتحادیه بین پارلمانی دادند. اما در عرصهها را پوشش میرودخانه

ء بسیار بزرگ از این جهت در المللی وجود نداشت و به همین لحاظ خالسازمان بین
شد. برای رفع این نقیصه نخستین بار دو تن از کارشناسان و المللی احساس میی بینجامعه

« فریدریک پاسی»( را بنام خود ثبت نمودند. آقای IPUمتخصصین پارلمانی تندیس ایجاد)
یه م اتحاد1880از کشور انگلستان در سال « ویلیام رندال کرمر»از فرانسه و 

 ( را در شهر پاریس پایخت کشور فرانسه ایجاد نمودند. I.P.Uالپارلمانی)بین
این نهاد بین المللی با اهداف چون؛گسترش روابط بین الپارلمانی، هماهنگی و تبادل 
تجارب، بررسی مسایل مبتنی بر عالیق بین المللی و دفاع و رشد حقوق بشر به فعالیت 

ترین عامل عنوان اساسیه بین پارلمانی از حقوق بشر بهی اتحادیآغاز نمود. اساسنامه
عنوان یکی از اهداف رشد و توسعه دموکراسی پارلمانی یاد نموده و از سوی هم آن را به

                                                             
م 1815م که منجر به تشکیل کنگره وین در سال 1805در سال « کمیسیون مرکزی کشتیرانی در رودخانه راین». نظیر  1

 المللی شد.های سازمانهای بینعنوان نخستین شاکلهبه
 م ایجاد گردید.1875می سال  20اتحادیه توسط کنوانسیون . این  2
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عنوان یکی از دموکراسی پارلمانی به 1ایجاد و فعالیت اتحادیه معرفی نموده است.
وق بشر استوار است. اگر در زیر های بنیادین حکومتداری دموکراتیک، بر پایه حقگزاره

ترین امتیازات زندگی سایه دموکراسی حقوق بنیادین انسان احترام گذاشته نشود و حیاتی
بشر در زیر پرچم دموکراسی نقض گردد؛ چهره دموکراسی وارونه خواهد شد زیرا، رسالت 

یت نماید های دموکراتیک این است که حقوق وآزادی بنیادین بشر را تقویه و حماحکومت
توجهی واقع های بنیادین جامعه بشری مورد حمله و بینه اینکه به بهانه دموکراسی ارزش

ترین هدف ایجاد شود. بنابراین با استناد به سند تأسیس اتحادیه بین پارلمانی یکی از مهم
و فعالیت آن اتحادیه، دفاع و رشد حقوق بشر است. منظور اتحادیه بین پارلمانی از قرار 

ادن این موضوع در زمره اهداف اتحادیه این است که بتوانند با استفاده از این سازوکار، د
 ها را که همان ترویج دموکراسی پارلمانی است؛ محقق سازند.ترین رسالت پارلمانعمده

 . دموکراسی پارلمانی2
له مسا برای توضیح دقیق مفهوم دموکراسی پارلمانی خوب است که از دو زاویه به این 

 پرداخته شود. یکی چیستی دموکراسی پارلمانی، دوم چرایی دموکراسی پارلمانی.

 . چیستی دموکراسی پارلمانی2-1
در جواب چیستی دموکراسی پارلمانی باید بحث را با توضیح مفهوم و ماهیت این 

بگیریم. در مورد دموکراسی پارلمانی استادان حقوق اساسی و علوم سیاسی دو مقوله پی
عنوان « دموکراسی نماینده ساالر»متفاوت دارند. برخی دموکراسی پارلمانی را معادل نظر 

است که در دموکراسی پارلمانی، مردم عده نویسندگان ایناند. استدالل ایننموده
صالحیت اعمال قدرت و حاکمیت را مستقیم از طریق خود نه، بلکه از سوی نمایندگان 

کنند. در چنین حالتی، پارلمان هر کشور رکن می ها اعمالمنتخب خود در پارلمان
شود که تمثیل کننده حاکمیت مردم، توسط مردم بر مردم اساسی دموکراسی دانسته می

های دموکراتیک، مقوله دموکراسی پارلمانی با این عینک، بسیار برجسته است. در نظام
وکراتیک بوده و اگر این های دمی اصلی نظامشود. به یقین هم، پارلمان شیرازهدیده می

نهاد بتواند به خوبی از مردم نمایندگی نمایند، به این معنا است که دموکراسی در جامعه 
نهادینه و اجرا گردیده است. اما آنگاه که نهاد پارلمان، آنگونه که باید، نتواند از مردم 

                                                             
 .3.فقره1(، ماده 2017و تعدیل سال  1976الپارلمانی؛)مصوبه . اساسنامه اتحادیه بین 1
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ینا از دموکراسی نمایندگی کند و قدرت و حاکمیت را بگونه مورد انتظار اعمال نتواند، یق
ها و موکلین ماند. بدلیل اینکه پارلمان اگر حاکمیت مردم و قدرت تودهچیزی باقی نمی

تمرکز خواهد کرد و « قوه مجریه»خود را اجرا نتواند، قدرت در انحصار یک قوه 
عملکردها به سمت استبداد و خودکامکی به پیش خواهد رفت. بنابراین، در برداشت اول 

پارلمان، هسته مرکزی حکومت مردم بر مردم دانسته شده و اگر « ی پارلمانیدموکراس»از 
دموکراسی در این نهاد ترویج و تقویت شود؛ بدون شک در کل بدنه آن کشور ریشه 

سازی ناکام و ضعیف دواند. اما اگر چنانچه این نهاد در انجام رسالت دموکراسیمی
 در کشور داشته باشیم. توانیم ادعای نظام دموکراتیک راباشد، نمی

دومین دسته عالمان علوم سیاسی و حقوق اساسی، اصطالح دموکراسی پارلمانی را 
کید آنها در رشد و تقویت دموکراسی این « نظام پارلمانی»معادل  عنوان نموده است. تأ

است که با استفاده از هر وسیله ممکن عملکردهای قوه مجریه را باید کنترل و نظارت 
ز تمرکز قدرت در آن قوه جلوگیری کرد. شاید دلیل آنها این باشد که قوه مجریه نمود و ا

تنها نهادی در درون دولت است که تمامی امکانات استعمال مادی قوه را در اختیار دارد 
ها نیز بگونه نا محدود به آنها تعلق بگیرد، جامعه بسوی استبداد و و اگر صالحیت

ذا، باور این دسته نویسندگان بر این است که دموکراسی گری به پیش خواهد رفت. لستم
گردد که حق حاکمیت مردم بگونه روشمند و قانونی به قوه مجریه زمانی در عمل اجرا می

دولت واگذار شود. از این نظر، رییس جمهور و صدراعظم دو شخصی است که در رأس 
بیشتر در محاق توجه قرار گرفته  ها بسته به نوع رژیم هر دولت قرار دارد وقوه مجریه دولت

است. در استدال این دسته عالمان، بحث این است که چگونه اعمال قدرت از سوی 
 مردم به دست این دو شخص واگذار شود؟

های این عده نویسندگان، باور دارند که مقوله دموکراسی پارلمانی فقط در نظام
ها، کند، بدلیل اینکه در این نوع نظامیهای مختلط معنی و مفهوم پیدا مپارلمانی یا نظام

گردد و ترین سمت قوه مجریه است، از سوی پارلمان انتخاب میصدر اعظم که کلیدی
های ریاستی که صدر اعظم وجود باشد. در نظامنسبت به پارلمان مسؤول و پاسخگو می

تخاب ندارد و رییس جمهور همانند نمایندگان پارلمان، مستقیما از سوی مردم ان
العاده در قوه مجریه برخوردار است و نسبت به پارلمان مسؤولیت گردد؛ از قدرت فوقمی

ندارد از سوی دیگر پارلمان هم در چنین حالتی، بدلیل عدم انتخاب رییس جمهور 
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های صالحیت دخالت در امور و عملکرد رییس جمهوری را ندارد. بنابراین در نظام
است. در نتیجه از « سالبه به انتفای موضوع»ی پارلمانی ریاستی، عمال مقوله دموکراس

های منظر این عده عالمان حقوق و علوم سیاسی، دموکراسی پارلمانی صرفا در نظام
 توانیم چنین بحثی را مطرح نماییم.کند و در غیر آن نمیپارلمانی معنا و مفهوم پیدا می

که دموکراسی پارلمانی را در به هرحال با دقت به دو نوع نگاه پیشین، نگاه دوم 
کند بیشتر قابل مطرح مینیمه پارلمانی -کم نیمه ریاستیهای پارلمانی و یا دستنظام

در نگاه اول، ممکن پارلمان وجود داشته باشد و مردم رسد. بدلیل اینکه دفاع به نظر می
شند و اما نیز نمایندگان خود را برای اعمال قدرت و بکارگیری صالحیت انتخاب کرده با

در عمل خود مردم موارد مهم اعمال صالحیت نمایند مثل اینکه رییس جمهور را برغم 
صورت صالحیت و استقالل وجود پارلمان با رأی مستقیم خود انتخاب کنند که در این

رییس جمهور نسبت به پارلمان زیاد است. در نتیجه دیدگاه اول که بطور کلی مطرح شده 
تر تر، به مسأله پرداخته و دقیققبول است اما دیدگاه دوم، با نگاه جزئیو در جای خود قابل 

 رسد. به نظر می

 . چرایی دموکراسی پارلمانی2-2
بحث از چرایی دموکراسی پارلمانی در حقیقت به بررسی دالیل نیاز به وجود 

مبنای گردد. یا به تعبیر حقوقی، چرایی دموکراسی بیانگر دموکراسی پارلمانی مربوط می
مشروعیت حقوقی این مقوله است. اگر قرار باشد که ما در جامعه دموکراسی پارلمانی 

توان ارزش و اعتبار آن را اثبات نمود؟ نویسندگان حقوق داشته باشیم، با کدام منطق می
اند. چه دموکراسی پارلمانی های رنگارنگی را مطرح نمودهدر پی طرح این مسأله بحث

ل حاکمیت مردم از مجرای نمایندگان پارلمان بدانیم و چه اینکه آن را به را به مفهوم اعما
مفهوم وجود نظام سیاسی پارلمانی در کشور بدانیم، در هرصورت وجود دموکراسی 

 پارلمانی به دالیل ذیل قابل دفاع، مشروع و موجه است.

 . اصل تفکیک قوا2-2-1
ی رود. ایدههای دموکراتیک به شمار میعنوان سنگ بنای نظامنظریه تفکیک قوا به

تفکیک قواه و تقسیم ساختار دولت به پارلمان، حکومت و محاکم اساسا در راستای 
عنوان ها و حقوق اساسی مردم پدید آمد. هرچند این اندیشه در نخست بهتأمین آزادی

های نظام شاهی و جوامع بشری اکثرا در چنبره یک نظر مطرح شد و در آن زمان که
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مداران خریداری چندانی وجود استبدادی محصور بودند؛ برای این إیده، در میان دولت
نداشت. زیرا، نظریه تفکیک قوا، مستقیما حصار قدرت در دست یک شخص یا یک 

ن قدرت شکست و عموم مردم را صاحبان قدرت و إراده آنها را عامالگروه خاص را می
دانست. اما بعد از گذر زمان و به ثمر نشستن اهداف این نظریه، امروزه تفکیک قوا می

شود. یا به تعبیر های دموکراتیک دانسته میعنوان یک اصل غیر قابل انکار در نظامبه
بخشد و آرمان دموکراسی را در عمل قابل دیگر، تفکیک قوا به دموکراسی، نظم و نسق می

های سیاسی مدرن دانسته های نظامد. بنابراین دموکراسی که از شاخصسازاجرا می
ماند. شود؛ بدون رعایت تفکیک قوا، ناکام و صرفا در حد یک حرف و شعار باقی میمی

و « حکومت»، «پارلمان»از سوی دیگر اصل تفکیک قوا که دولت را متشکل از سه قوه 
متضمن دموکراسی در جامعه است؛ رکن  که« پارلمان»داند. و در این میانمی« محاکم»

رسیم که دموکراسی شود. بنابراین به این نتیجه میاساسی دولت و دموکراسی دانسته می
پارلمانی، با استناد به اصل تفکیک قوا دارای اعتبار و ارزش است و یکی از دالیل 

ک قوا، گردد. زیرا، اصل تفکیضرورت دموکراسی پارلمانی نیز به اصل مزبور بر می
وجود داشته باشد و از این مجرا دموکراسی بطور « پارلمان»کند که نهادی بنام ایجاب می

 واقعی و محسوس در جامعه تطبیق گردد.

 . اصل نمایندگی2-2-2
شود. گاهی این عنوان عامل قدرت دانسته میهای دموکراتیک بهاراده مردم، در نظام

کند و گاهی نیز با انتخاب نمایندگان مردم، بطور غیر میإراده بطور مستقیم قدرت را اعمال 
های دموکراتیک نشان داده است که اعمال إراده کند. تجربه نظاممستقیم قدرت را اعمال می

گردد. مستقیم مردم در بکارگیری قدرت در عمل با مشکالت و موانعی واقعی مواجه می
های سیستم داری با توجه به پیچیدگیتاجماع نظر همه افراد جامعه در تمامی امور حکوم

براین اساس، الگوی  1رسد.حکومتی مدرن، کار بس دشوار و حتی مهال به نظر می
تر و قابل استفاده این است که إراده مردم بطور غیرمستقیم از طریق نمایندگان شان مناسب

ی مردم در زمانه را اعمال نمایند و مفیدترین الگو برای نمایندگی از« حاکمیت»و « قدرت»
است. اعضای پارلمان که مستقیما توسط مردم برای اعمال « پارلمانتاریسم»کنونی 

                                                             
-329(، ص 1383، سال11. ابوالفضل قاضی شریعت پناهی؛ )حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چ 1
322. 
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شوند؛ تبارز دهنده إراده آزاد مردم است که باید در انتخاب می« حاکمیت و قدرت»
بکارگیری قدرت نقش همه جانبه داشته باشد. بنابراین دومین مبنای مشروعیت و اعتبار 

اعمال إراده مردم از طریق نمایندگی است که به بهترین وجه « سی پارلمانیدموکرا»وجود 
 کند.تحقق پیدا می« پارلمان»های دموکراتیک از مجرای ممکن در نظام

 . وحدت نمایندگی2-2-3
عنوان دو الگوی برجسته حکومت دموکراتیک های سیاسی ریاستی و پارلمانی بهنظام

های ق خصوصیات آن دو الگو، امروزه شاهد وجود نظامشوند. هرچند با تلفیشناخته می
نیمه ریاستی نیز هستیم. با دقت به مشخصات الگوهای -سیاسی مختلط یا نیمه پارلمانی

مذکور، آنچه که بیشتر با منطق دموکراسی سازش دارد الگوی پارلمانی یا حد اقل الگوی 
های ریاستی اینکه در نظام تواند باشد. اول،مختلط است. دلیل این سخن چند نکته می

شود و هم رییس دولت، هدف از انتخاب هردو هم پارلمان از سوی مردم انتخاب می
مرجع، اعمال حاکمیت است و هر دو فقط در نزد مردم پاسخگو اند نه نسبت به یکدیگر، 

در یکی از قوای جداگانه دولت « رییس جمهور»و « پارلمان»از سوی دیگر، هر یکی 
های فوق الذکر، موجب . بنابراین نمایندگی از مردم توسط هریکی از ارگان1ندقرار دار

گردند. زیرا، هرکدام در سطح مساوی قرار داشته و از ایجاد تزاحم کاری برای یکدیگر می
اعتبار یکسان برخوردار است. بنابراین راهکار مناسب آن است که مرجع نمایندگی از 

ولت مشروعیت و اعتبار عملکرد خود را در عرصه اعمال مردم واحد باشد و سایر قوای د
حاکمیت و قدرت از این مرجع بدست آورد که در چنین حالت، ارگانی برای نمایندگی 

های ریاستی با توجه به خصوصیات تر از پارلمان نیست. دوم، نظاماز مردم مناسب
استفاده نیست. گیرانه آن در مورد رعایت تفکیک صددرصدی قوا، در عمل قابل سخت

زیرا، قوای سه گانه دولت که جزء یک پیکر است، بدون ارتباط و دخالت در امور یکدیگر 
تواند به ادامه حیات و فعالیت بپردازند. بنابراین راهی جز پذیرفتن و ایجاد نظام نمی

 سیاسی پارلمانی که در یک معنی همان دموکراسی پارلمانی است نداریم.
بین پارلمانی نه تنها بر پایه منافع ملی یک یا چند کشور، بلکه بر بنابراین، اتحادیه 

های جهان الملل به وجود آدرس مشخص برای پارلمانهای جامعه بیناساس نیازمندی

                                                             
 .360و 359ص (، 1386انش سیاسی، انتشارات نگاه معاصر، چاپ هفتم، تهران، حسین بشیریه، ) آموزش د.  1
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االمکان نقش پارلمان کلیه کشورهای جهان را ایفا نماید؛ ایجاد گردیده که بتواند حتی
المللی سنامه اتحادیه برای این نهاد بیناست. از سوی دیگر، اهداف اساسی که در اسا

تعریف گردیده است، از قبیل، تبادل تجارب پارلمانی، دفاع و رشد حقوق بشر، گسترش 
های جهان و بررسی مسایل روابط بین پارلمانها، بهبود در دانش و روش کاری پارلمان

توانند در می های جهان به آنها نیازمند هستند؛المللی که پارلمانمورد ضرورت بین
ها، تقویت دموکراسی پارلمانی در عرصه تقویت روابط مبتنی بر همکاری متقابل دولت

جهان، اعتمادسازی میان کشورهای متضادالمنافع و توسعه دانش و روش کاری 
ها مؤثر واقع شود. ساختار تشکیالتی اتحادیه بین پارلمانی که از چهار بخش؛ پارلمان

هبری، کمیته اجرائیه و سکرتریت جنرال( تشکیل گردیده )مجلس عمومی، شورای ر
است؛ هرکدام فرصتی مناسبی را جهت نزدیک شدن و رسیدن به اهداف اتحادیه بین 

گیرنده نماید. در این میان هرچند مجلس عمومی فقط نقش تصمیمپارلمانی فراهم می
وسعه پایدار امور مالی و های دایمی)کمیته تکند اما در درون آن، کمیتهنهایی را ایفا می

های المللی( مهرهتجارت، کمیته حقوق بشر و دموکراسی و کمیته صلح و امنیت بین
عنوان سطوح متوسط این آیند. شورای عمومی و کمیته اجرائیه بهکاری به حساب می

ریزی، رهبری، نظارت و کنترل امور را دارد. سازمان نقش بسیار اساسی در برنامه
رال ماشین اجرائی اتحادیه بین پارلمانی است که تمامی تصامیم و سکرتریت جن

 دهند.های سطح عالی و متوسط را به مرحله اجرا قرار میبرنامه

 . اتحادیه بین پارلمانی و دموکراسی پارلمانی در افغانستان3
الله بار در عصر امانقرار شهادت اسناد تاریخی افغانستان، این کشور برای نخستین

اولین شوراي دولت »ی دایره المعارف آریانا: وارد سیستم پارلمانتاریسم شد. به گفته خان
در عصر امان الله خان دایر و در این شورا یك عده اشخاص مجرب از طریق اهالي 

شدند، تا از خیر هاي اعلي و غیره انتخاب و به مرکز روانه ميپایتخت و والیات، حکومت
آید از این هاي که به میان ميه و در شئون مملکتي و نهضتو شر توده نمایندگي نمود

. با این حساب پیشینه پارلمان در 1«آمدوکال نیز مشوره گرفته و تصاویب به عمل مي
گردد. این تاریخچه نشانگر آنست که پارلمان افغانستان به حدود یک قرن قبل بر می

                                                             
 :  بخش ش. 1328. دایره المعارف آریانا  1
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های کشورهای نسبت به پارلمانخصوص های جهان بهافغانستان نسبت به سایر پارلمان
 داران ایده پارلمانتاریسم در جهان هستند؛ بسیار جوان و نوپا است. غربی که طالیه

های سیاسی و عدم ثبات گی پارلمان افغانستان باتوجه به تنشنوپیدایی و نوپایه
ید های سیاسی در افغانستان تا کنون به ناپختگی این نهاد ملی انجامیده است. شانظام

های سیاسی افغانستان در طول قریب به یک قرن در افغانستان از ثبات بایسته و اگر نظام
یافت بود یقینا، پارلمان این کشور نیز تا حدی از این نوپایی رهایی میالزم برخوردار می

که هرازگاه یک نظام نمود. اما همینداری واقعی قامت راست میو اندکی در مسیر پارلمان
طور پیدا و پنهان نهاد قانونگذاری و داد یقینا، بهاین کشور رخ نشان می ز افقجدید ا

داری ساخت زیرا، هر نظام برای خود ایده و طرح حکومتپارلمان را متأثر می
نمود. این روند متأسفانه بر خامی پارلمان افغانستان تا کنون افزوده خصوصی را ارایه میبه

رای نخستین بار برای جبران نواقص و معایب امور پارلمان و به است. پارلمان افغانستان ب
م اقدام به کسب 1990منظور ایجاد اصالح و کسب تجارب پارلمانی الزم در ماه مارچ 

عضویت اتحادیه بین پارلمانی نمود و این امر موفقانه انجام شد. اما در ماه آپریل سال 
ت خود را در این اتحادیه از دست داد های داخلی، عضویم افغانستان در اثر جنگ1992

ها و ایجاد المللی محروم گردید. پس از ختم جنگو از امتیازات عضویت این ارگان بین
کید و حمایت حکومت و نظام جدید سیاسی، پارلمان افغانستان با قامت رساتر و با تأ

مود. جامعه جهانی و کشورهای همسو در کنار سایر قوای دولت به فعالیت آغاز ن
استراتژی و استقامت کاری پارلمان افغانستان در این دوره تا حدودی بهتر از گذشته با 
همکاری کشورها و اعضای جامعه جهانی طراحی گردید. اما پارلمان افغانستان در این 

اش در اثر های اقتصادی و سیاسیدوره در حالتی با فعالیت آغاز نمود که کشور و بنیه
کلی فرو ریخته و نابود شده بود. آغاز به فعالیت پارلمانی در دوره  های داخلی بهجنگ

شد و پارلمان کشور شدیدا به پانزدهم به این معنا بود که همه چیز باید از صفر شروع می
های تخنیکی و مسلکی و نیز استفاده از تجارب سایر کشورها در امور پارلمانی حمایت

فغانستان با استفاده از فرصت پیش آمده یکبار دیگر نیازمند بود. براین اساس پارلمان ا
م برای دومین بار در 2007اقدام نمود و در ماه می سال  I.P.Uبرای کسب عضویت 
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مین اجالس عمومی اتحادیه بین پارلمانی که در شهر جاکارتای کشور اندونیزیا 117
 .1دست آوردبرگزار گردیده بود؛ عضویت آن را به

های ( در تمامی فعالیتI.P.Uی )تجربهن عضوی جوان و کمعنواافغانستان به
باشد. اما این های اتحادیه مذکور و اعضای آن میپارلمانی نیازمند همکاری و حمایت

تواند اهمیت نیازمندی در مورد ترویج و تقویت دموکراسی پارلمانی در افغانستان که می
ر شته باشد؛ بیش از هر امری دیگبسیار اساسی برای نظام و شهروندان افغانستان دا

ها، های جهان که فلسفه اصلی ایجاد و فعالیت آنگردد. از سوی دیگر پارلماناحساس می
 ترین نقشی کهتقویت و برپایی نظام دموکراتیک در کشورها و جوامع بشری است؛ مهم

مال اع تواند ایفا نماید، نمایندگی دلسوزانه و صادقانه از مردم و موکلین در امرمی
 حاکمیت و بکارگیری قدرت است.

های است که اتحادیه بین پارلمانی همانند سایر سازماننکته قابل توجه این
های المللی از نظر امکانات و توانایی مالی در حدی نیست که بتواند تمامی نیازمندیبین

مورد نظر  هایطور مستقیم و مستقل تمامی فعالیتاعضای خود را و یا اینکه بتواند به
های تدارکاتی، استقالل مالی، منابع بشری و امثال آنها تأمین و خود را با اتکاء به توانایی

های مورد نظر و ارایه خدمات مورد نیاز ایفا نماید. بنابراین برای انجام موفقانه فعالیت
 یهای نیازمند و باالخره برای رسیدن به اهداف تعیین شدهبرای کشورها و پارلمان

داشته و نیروی بشری اعضای ها و امکانات دستسازمان، نیازمند آنست که از توانایی
خود استفاده نموده و به اهداف مورد نظر دست یابند. مشخصا در پروسه ترویج و تقویت 
دموکراسی پارلمانی در افغانستان نیز چنانچه اتحادیه بین پارلمانی در اساسنامه خود 

الپارلمانی، دفاع و حمایت ز اهداف ایجاد و فعالیت اتحادیه بینیکی ا»تصریح نموده که 
؛ به تنهایی از 2«عنوان زیرساخت اصلی تحقق و توسعه دموکراسی استاز حقوق بشر به

طریق فعالیت، نیرو و امکانات مستقالنه اتحادیه ممکن و میسور نیست. اتحادیه بین 
ی که را ایفا نموده و در هر زمینهپارلمانی در این راستا صرفا نقش هماهنگ کننده 

های عضو نیازمند همکاری و حمایت اتحادیه باشد؛ اتحادیه با استفاده از نیرو و پارلمان
های عضو مورد ها و نیازمندیامکانات اعضای خود برای رفع مشکالت و تأمین خواست

                                                             
1 .http://wj.parliament.af  

 .1، ماده 2، بند3(، فقره2017و تعدیل سال  1976الپارلمانی؛)مصوبه . اساسنامه اتحادیه بین 2
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ورد ترویج و بطور  مستقیم و مستقل در م I.P.Uنماید. در نتیجه هرچند نظر اقدام می
تقویت دموکراسی پارلمانی در افغانستان و در هیچ پارلمانی دیگر اقدام نکرده است و یا 

رسد. اما اعضای اتحادیه بین نظر نمیخورد و منطقی هم بهکم به چشم نمیاینکه دست
پارلمانی اعم از اعضای ناظر و اعضای دایمی این اتحادیه، در پروسه ترویج و تحکیم 

خصوص در دوره بعد از پارلمانی در افغانستان نقش تعیین کننده داشته و به دموکراسی
کار پارلمان جدید، از طرق مختلف، اعضای گیری نظام جدید سیاسی و شروع بهشکل

اتحادیه بین پارلمانی در ترویج و تحکیم دموکراسی پارلمانی در افغانستان نقش ایفا 
های اصلی دموکراسی پارلمانی در مرحله اول نموده و تأثیرگذاری داشته است. شاخص

؛ برقراری نظام دموکراتیک مبتنی بر اصل تفکیک قوا، برگزاری انتخابات عادالنه 
رسی به پارلمانی، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن، آزادی بیان و حق دست
 ابراز نظراطالعات است و در مرحله پسین، حق نمایندگی مسؤوالنه از موکلین، حق

آزادنه درجهت تأمین منافع ملی و احقاق حقوق موکلین، وضع قوانین عادالنه برای 
برقراری نظم و عدالت در جامعه و نیز نظارت بر عملکرد قوای مجریه و قضائیه به منظور 
حصول اطمینان از مشروع بودن روند اعمال قدرت و حاکمیت از جمله فاکتورهای 

شود. حال سؤال این است که از میان نی دانسته میاصلی و مهم تحقق دموکراسی پارلما
ها، اتحادیه بین پارلمانی تا چه حد توانسته است به پارلمان افغانستان جهت این شاخص

طور ترویج و تقویت دموکراسی پارلمانی کمک نمایند. در ذیل به بررسی هرشاخص به
 جداگانه پرداخته خواهد شد.

 افغانستان . برقراری نظام دموکراتیک در3-1
های دموکراتیک، تفکیک قوا است. چنانچه در پیش نیز گفته شد؛ رکن اصلی نظام

تفکیک قوا از انحصار و تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی از افراد جلوگیری 
کند و به ترتیب آن زمینه استبداد و خودکامگی سیاسی کامال از بین رفته و در نتیجه می

ها و شود که توسط مردم برای تحقق خواستمردم دانسته میآن، حق حاکمیت از آن 
گردد. افغانستان به گواهی متون تاریخی، پیشینه سیاسی پر فراز منافع مردم اعمال می

کار آمدن احمدخان )احمدشاه( ابدالی بر اریکه قدرت ونشیبی را دارا است. بعد از روی
ی اعمال قدرت سیاسی افزایش نحوه ها وثباتی در نوع نظامم، میزان بی1848در سال 

است که پس از احمدشاه، تمامی دهنده آنیافته است. تاریخ معاصر افغانستان نشان
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بدست آوردن قدرت حتی برادر به حال برادر رحم نکرد و باالخره برای شاهان برای به
برخی موارد احراز پادشاهی افغانستان، در برخی موارد برادر چشم برادر را کور کرده و در 

های مرگبار، ها و جنگرقیب سیاسی خود را زیر پای فیل نابود نموده و یاهم با حمله
خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر طرف مقابل تحمیل نموده است. با همه این احوال، 

ساالری الله خان اندکی فرصت و زمینه برای نفس کشیدن مردمامانکار آمدن شاهبا روی
ساالرانه داشت. اولین اقدامی در وی هرچند پادشاه بود اما نگاه و باور مردمفراهم شد. 

طلبانه الله خان که خود نیز عضوی جنبش قانون اساسی بود؛ حرکت اصالحی اماندوره
وجود آوردن نظام شاهی مشروطه از طریق وضع قانون اساسی در کشور بود که برای به

 ری پارلمان و سایر نهادهای دموکراتیک بود.گیاین حرکت خود بخود منجر به شکل
طور یکبارگی در طور خاص هرچند بهطور عام و دموکراسی پارلمانی بهدموکراسی به 

ی بود که گرایانهافغانستان تحقق نیافت بدلیل اینکه افغانستان آبستن فرهنگ سیاسی قوم
ها و اقدامات هرگز مجال و فرصت برای تحقق آنی نظام دموکراتیک فراهم نبود. اما حرکت

های فکری اصالح طلب همسو با ایشان، نخستین له خان و جریانالاصالحی شاه امان
ساالری را در سرزمین افغانستان کاشت تا اینکه در زمان داوود خان بذرهای مردم

را  پادشاهی در افغانستان م نظام1973معادل با   1357در سال  کودتایی بدون خونریزی در
ون ساخت شد سرنگاداره می محمد ظاهرشاهکه در آن زمان توسط پسر کاکایش 

. 1اعالم کرد رییس جمهور افغانستان را شکل داد و خود را به عنوان جمهوری افغانستان و
ساز ود خان هرچند منجر به برچیدن نظام پادشاهی شد اما به یقین زمینهاین کودتای داو

های مدید ادامه یافت، نیز شد. تاریخ داری که سالهای دامنههای مرگبار و جنگآشوب
ی تاریک و وحشتناکی را سپری کرد که در آن کار آمدن نظام طالبان، دورهافغانستان با روی

عنوان مهم ترین نماد دموکراسی و هیچ ی اساسی اتباع بههاهیچ خبری از حقوق و آزادی
عنوان ای از پارلمان، انتخابات پارلمانی، نظارت پارلمانی و نمایندگی از مردم بهنشانه

کار آمدن نظام های دموکراسی پارلمانی نبود. اما با امضای موافقتنامه بن و رویشاخص
له القاعده بر برج دوقلوی مرکز تجارت سپتامبر و حم 11جدید در کشور، پس از حادثه 

با  جنگ با تروریسم جهانی در نیویورک، واکنش ایاالت متحده به این حمالت، شروع
داد و تصویب ی القاعده را پناه میهاکه تروریست طالبان و ساقط کردن افغانستان بهحمله 

                                                             
 .345(، ص1380، چاپ،های سردار محمد داود، انتشارات میزانشخصیت، نظریات و سیاستنگاهی به  ؛) عاصم  اکرم.  1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
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بود. در پی این حادثه کشورهای بسیاری قوانین ضد « پرستی آمریکاقانون میهن»طرح 
این تحوالت موجب شد  1ها را گسترش دادند.تروریسم خود را تقویت کردند و اجرای آن

حضور یابد.  تا ایاالت متحده آمریکا با تمام توان نظامی، اقتصای و سیاسی در افغانستان
های حضور آمریکا، انگلس، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای عضو ناتو در یکی از ثمره

نام جمهوری اسالمی افغانستان این بود که با شکست نظام طالبان، نظم جدید سیاسی را به
ی کامال دموکراتیک در این کشور برقرار سازند. وضع و تصویب قانون افغانستان با شیوه

ه.ش با تمام سازوکارهای دموکراتیک از 1382جدی سال 14قوس الی  22مصوب اساسی 
طریق لویه جرگه متذکره که نمایندگان کافه مردم افغانستان در آن حضور داشتند و در آن 

ساالر رضایت خود را اعالم نمودند؛ یکی از آثار حضور این مردم از نظام دموکراسی و مردم
برقراری نظام دموکراتیک بستر و زمینه را برای تحقق دموکراسی  کشورها در افغانستان بود که

 پارلمانی فراهم نمود.
قانون اساسی کنونی افغانستان بادرک اینکه در تمامی موارد از رفراندم برای اتخاذ  

توان استفاده تر امور نمیتصامیم، وضع قوانین، نظارت بر حکومت و انجام بهتر و سریع
جرگه)مجلس که متشکل از دو مجلس ولسی مقننهکرد بنابراین تفکیک قوا را که در آن قوه 

ی دیگر)قوه مجریه و وجرگه)مجلس سنا( است؛ در کنار دو قوهنمایندگان( و مشران
قضائیه( ایجاد نمود. بدون شک، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر نظریه تفکیک قوا است. 

زدن از وجود نیاید؛ سخنی سیاسی بهبه تعبیر دیگر، اگر تفکیک قوا در یک جامعه
سوی دیگر، نظریه تفکیک قوا که معنا خواهد بود. از هدف و بیدموکراسی پارلمانی بی

خصوص افالطون و ارسطو به نوعی مطرح گردیده نخستین بار توسط اندیشمندان یونان به
م رنگ و رخسار 17بود؛ توسط جان الک فیلسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن 

خود از ضرورت « وسیله در باب حکومت مدنی»خود گرفت. وی در کتاب تر بهخوب
ع قوه در درون یک جامعه سخن گفت؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه متحده. وجود سه نو

خود مشخصا از سه « قرارداد اجتماعی»روسو دانشمند فرانسوی در کتاب ژاکاما ژان

                                                             
 https://fa.wikipedia.org/wiki. رجوع شود به:  1

ت نکا« سپتامبر 11حمالت »فارسی در جواب جستجوی معلومات در مورد -پدیادر این مورد سایت معلوماتی ویکی
 دقیقی را بیان داشته است.
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نباید واضع و مجری »میان آورد و تصریح نمود که: ی؛ مقننه، مجریه و قضائیه سخن بهقوه
 «.قانون یکی باشد

« شارل دو منتسکیو»های یک قوا، ثمره و نتیجه زحمات و تالشمفهوم امروزی تفک
را « آزادی سیاسی»القوانین خود م است. وی در کتاب روح18متفکر فرانسوی در قرن 

دلیل اصلی تحقق نظریه تفکیک قوا دانست و در فصل ششم کتاب مذکور تصریح کرد 
اما آن هم همیشه دیده  رو وجود دارد.های میانهآزادی سیاسی تنها در حکومت»که: 
شود؛ هر انسان صاحب قدرت گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده نماید. لذا، نمی

ی افراد و الزم است که تمام قدرت در دست یک فرد یا یک گروه نه، بلکه در قبضه
چنان در وی هم«. زمان یکدیگر را کنترل نمایندهای مختلف قرار داشته باشد که همگروه

برای اینکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد باید »ها افزوده است دامه این سخنا
این نظریات آقای  1«.های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را مهار کنددستگاه

منتسکیو بر باور رهبران و سیاسیون تعدادی از کشورهای غربی اثر جدی گذاشت و نگاه 
چار تغییر و دگرگونی نمود. یکی از این کشورها ایاالت داری دآنان را نسبت به حکومت

م حین تأسیس دولت فدرال 1787متحده آمریکا بود که در کنوانسیون فالدلفیا در سال 
ایاالت متحده آمریکا از تفکیک افقی قوا پیروی نمود و از آن پس تا کنون این کشور یکی 

 ود. رشمار میهای دموکراتیک بهدستان نظامبهاز پرچم
کشور ایاالت متحده آمریکا یکی از اعضای ناظر اتحادیه بین پارلمانی به حساب 

های فعالیت I.P.Uکانگرس ایاالت متحده برغم عدم تکلیف جدی در برابر   2آید.می
های اتحادیه بین پرشماری را در قبال پارلمان افغانستان در مسیر تحقق اهداف و رسالت

ه است. در مورد استقرار و برپایی نظام جدید دموکراتیک در پارلمانی به انجام رسانید
افغانستان، یقینا، بدون حضور کشورهای غربی عضو ناتو و در رأس ایاالت متحده آمریکا، 

کم دشوار بود. در ی از تاریخ افغانستان، ناممکن یا دستتحقق چنین امری در آن برهه

                                                             
، ALBA/USAIDجرگه به حمایت مالی سلطان عاکفی، ؛)سفرنامه پارلمانی(،انتشارات داراالنشای ولسیشاه.  1

 .25و  24، ص1393چاپ اول، کابل، 
 (.http://wj.parliament.afجرگه  افغانستان). رجوع شود به سایت ولسی 2

توان ادعا کرد دست آورده است. اما مینی را بهیادداشت: هرچند ایاالت متحده آمریکا عضویت ناظر اتحادیه بین پارلما
 موده است.نکه پارلمان این کشور، بیش از هر پارلمان عضوی اتحادیه در عرصه تحقق اهداف اتحادیه بین پارلمانی فعالیت 
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در مسیر تحقق دموکراسی پارلمانی در افغانستان نتیجه اولین اقدام اتحادیه بین پارلمانی را 
دانست، که از طریق غیر مستقیم توسط « برقراری نظام سیاسی دموکراتیک»توان می

نظیر آلمان، انگلیس، ترکیه، فرانسه، دانمارک، کانادا، بلژیک، هالند،   I.P.Uاعضای دایمی 
 تحقق عملی یافت.ناروی و عضو ارشد ناظر آن اتحادیه؛ ایاالت متحده آمریکا 

 . برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان3-2
برگزاری انتخابات پارلمانی خود نماد بارزی وجود و رفتار دموکراتیک پارلمانی است. 

ی که پارلمان وجود داشته باشد و این نهاد ملی با حضور نمایندگان مردم برای در جامعه
ها و نظارت بر اعمال قدرت توسط قوه نونگذاریها، قاگیرینمایندگی از مردم در تصمیم

های ترین شاخصمجریه و قضائیه، آراسته شده باشد؛ در اینصورت یکی از مهم
( در این زمینه نیز I.P.Uالپارلمان)دموکراسی پارلمانی تحقق یافته است. اتحادیه بین

دیه که مکلف همانند شاخص پیشین، نقش مستقیم و مستقل نداشته اما، اعضای این اتحا
به فعالیت در مسیر اهداف اتحادیه است، تأثیر جدی در انتخابات پارلمانی افغانستان 
داشته است. جمهوری فدرال آلمان که یکی از اعضای فعال و برجسته اتحادیه بین 

های پرشمار در راستای تحقق اهداف اتحادیه آید و تاکنون فعالیتپارلمانی به شمار می
اهد دستآوردهای زیادی آن کشور در زمینه امور پارلمانی هستیم؛ در روند انجام داده و ش

های مالی و ها وهمکاریترویج و تقویت دموکراسی پارلمانی در افغانستان نیز حمایت
 غیرمالی پرشمار و قابل توجهی را از خود به نشان داده است.

الله ن و آلمان در دوره امانگیری و استحکام روابط افغانستابه عنوان مثال بعد از  شکل 
میلیون مارک به افغانستان کمک نموده  249ه.ش حدود 1356خان، کشور آلمان تا سال 

است که در آن زمان جمهوری فدرال آلمان سومین کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان 
یک بوده است. اما پس از سرنگونی نظام طالبان و استقرار نظام دموکراتیک مبتنی بر تفک

های خود ادامه داد و نقش اساسی در رشد قوا، کشور فدرال آلمان به این سلسله همکاری
الپارلمانی، و تقویت اقتصاد افغانستان ایفا نموده است. این کشور عضو اتحادیه بین

میلیون یورو  3.5مشخصا در امور پارلمانی و برای حمایت از نهاد قانونگذاری افغانستان 
( کمک نموده است که در SEALی مقننه در افغانستان )از تأسیس قوهبه پروژه حمایت 

ترین حمایت از نهاد پارلمان افغانستان است. این کمک مالی در عرصه نوع خود بزرگ
سازی برای حمایت از پارلمان افغانستان، برگزاری انتخابات عادالنه پارلمانی، زمینه
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عنوان کاندیدا و رلمانی، حضور زنان بهمشارکت عادالنه مردم در پروسه انتخابات پا
دهنده، حمایت از تصویب اصول وظایف داخلی پارلمان متناسب با نیازها و مقتضیات رأی

روز، نوسازی قوانین عادی و وضع قوانین جدید در مواردی که خالء حقوقی وجود داشته 
و حمایت ترین بخش مصرف این کمک، برای برگزاری است؛ به مصرف رسیده است. مهم

 از روند برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان به مصرف رسیده است.
های حقوقی و نبود امکانات انتخابات پارلمانی دوره پانزدهم و شانزدهم که با چالش 

الزم، مصارف و معاشات کارمندان مرکزی و ساحوی انتخابات، مصارف اوپراتیفی و 
های شد. لذا، کمکهای مالی موفقانه انجام نمیامثال آنها مواجه بود بدون چنین حمایت

از اعضای اتحادیه بین پارلمانی به پارلمان افغانستان در  مزبور که تنها از ادرس یکی
های مختلف پارلمانی در دوره خصوص در مورد برگزاری انتخاباتهای مختلف بهعرصه

ی بارز نقش اتحادیه بین پارلمانی در ترویج دموکراسی صورت گرفته است؛ نمونه
ور در این خصوص نقش ی مذکرود که اتحادیهپارلمانی در افغانستان به شمار می

از سوی دیگر، چنانچه اساسنامه اتحادیه  1هماهنگ کننده را ایفا نموده است.
خصوص با سازمان ملل المللی بههای بینالپارلمانی، رابطه اتحادیه را با سایر سازمانبین

متحد مبتنی بر همکاری در راستای تحقق اهداف متقابل دانسته است. اتحادیه بین 
دهد و با سایر طور کلی مورد توجه و تعقیب قرار میاهداف سازمان ملل را بهپارلمانی 

اهداف مشابه دارند و یا اینکه در مسیر تحقق اهداف  I.P.Uالمللی که با های بینسازمان
های برجسته کند. یکی از نمونهاتحادیه بین پارلمانی فعالیت نمایند، همکاری نزدیک می

ه بین پارلمانی در پروسه انتخابات پارلمانی افغانستان، کمک حمایت غیرمستقیم اتحادی
المللی همکار های بینعنوان یکی از سازماناروپا به میلیون یوروی اتحادیه 15.5مالی 

 2با اتحادیه بین پارلمانی است.

                                                             
 .59. شاه سلطان عاکفی؛ پیشین، ص 1
 ه.ش1397است که اتحادیه اروپا در برج ثور سال گفته  اروپا اتحادیه خبرنامه خبرگزاری صدای افغان)آوا( به نقل از. 2

میلیون یورو برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در افغانستان کمک کرده  15.5 ؛که است اعالم کرده
 ثور از سوی "پیری مایدون"، سفیر 13شنبه گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا(، سند این حمایت مالی روز پنج به. است

سایت خبری صدای افغان)آوا(  2.یی سازمان ملل، امضا شده استتوسعه اروپا در افغانستان و مدیر کشوری برنامه اتحادیه
حمایت از انتخابات سازمان ملل و  این پول از طریق پروژه»که  یادآور شده است چنانهم اروپا اتحادیه خبرنامه به نقل از

این حمایت مالی، و  ؛شودانتخاباتی افغانستان برای برگزاری انتخابات، مصرف می به هدف ایجاد ظرفیت در نهادهای
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زاری ها همه در راستایی برگزاری انتخابات پارلمانی، حمایت از روند برگاین کمک 
نان و ادالنه انتخابات پارلمانی، حمایت از مشارکت گسترده مردم اعم از زموفقانه و ع

سیده رمردان جامعه در پروسه تعیین نماینده شان در پارلمان افغانستان و ...به مصرف 
ت است که در نوع خود همکاری بزرگ و درخور قدردانی است. پیشینه برگزاری انتخابا

های مالی و تخنیکی بدون حمایت و همکاریدهد که پارلمانی افغانستان نشان می
 کشورهای دوست که اکثر قریب به اتفاق آنها اعضای اتحادیه بین پارلمانی بودند؛

 افغانستان قادر به برگزاری موفقانه این پروسه دموکراتیک نبوده است.

 . تبادل تجارب3-3
کراسی تحکیم دمویکی از موارد تأثیرگزاری، اتحادیه بین پارلمانی بر روند ترویج و 

های های تبادل تجارب پارلمانی در عرصهسازی زمینهپارلمانی در افغانستان، فراهم
لمانی مختلف تقنینی، تشکیالتی، اداری و تخنیکی است. با مراجعه به سابقه سفرهای پار

خصوص در یابیم که بخش عمده این سفرها بهجرگه افغانستان در میهای ولسیهیأت
جرگه به سفرهای ارتقای ظرفیت کاری و کسب تجارب پانزدهم ولسیاوایل دوره 

ها صهپارلمانی اختصاص پیدا کرده است. اتحادیه بین پارلمانی همانطوریکه در سایر عر
شود؛ در مواردی که اعضای مستقیما خود وارد همکاری و حمایت عملی از اعضا نمی

ا فراهم ردیه بین پارلمانی این زمینه اتحادیه از نظر تجربی نیازمند همکاری بوده؛ اتحا
ی کرده است که اعضای با تجربه اتحادیه، در موارد مورد نظر با عضو متقاضی همکار

ین پارلمانی عنوان عضو جوان و نوپایی اتحادیه بالزم را داشته باشد. پارلمان افغانستان به
 نی از سایر اعضایهای زیادی در عرصه کسب تجارب پارلماهای اخیر بهرهدر طول سال

های شورای با تجربه اتحادیه برده است. به عنوان مثال از چند مورد سفر پارلمانی هیأت
انی ملی افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه بین پارلمانی جهت فراگیری تجارب پارلم

 کنیم: یادآوری می

                                                             
در این خبرنامه «. اروپا در راستای حمایت از دموکراسی و نهادهای انتخاباتی در افغانستان است گر تعهد اتحادیهبیان
انتخاباتی، معاش کارمندان موقت  خریداری مواد موارد مصرف این پول را؛اروپا  اتحادیهچنان تصریح شده که هم

گاهیکمیسیون این در حالی است که تعیین نموده است. دهی عامه در مورد انتخابات های مستقل انتخاباتی و کارزار آ
میلیون یورو دیگر را برای انتخابات  15.5متعهد است که »بود که: تصریح کرده ها زمان با این کمکهماتحادیه اروپا 

 «.  دافغانستان نیز کمک کن سال آینده ریاست جمهوری
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 . سفر مطالعاتی به پاکستان3-3-1
یت تجارب پارلمانی افغانستان، پارلمان کشور یکی از کشورهای تأثیر گذار بر تقو

پاکستان است. این کشور که با افغانستان مشترکات ارضی و فرهنگی زیادی دارد؛ همواره 
در راستایی تقویت تجارب پارلمانی وکالی شورای ملی افغانستان و کارمندان 

در قالب داراالنشاهای شورای ملی نقش بارزی ایفا نموده است. بیشتر این همکاری 
طور مثال؛ در سفری هیات پارلمانی تدارک سفرهای پارلمانی تحقق یافته است. به

به  APAP/SUNY/USAIDی افغانستان که با ابتکار شورای ملی افغانستان و پروژه
ثور سال  9-6منظور مطالعات پارلمانی و کسب تجارب در امور منابع بشری  از تاریخ 

رک دیده شده بود؛ یکی از مواردی مهم برای کسب و ه.ش در کشور پاکستان تدا1388
آید. در این سفر که روسای منابع تبادل تجارب پارلمانی برای طرف افغانستان به شمار می

بشری مجلسین شورای ملی افغانستان و آمر انستیتوت پارلمانی افغانستان حضور 
نندگان آن در راستای مطالعه تجارب پارلمان پاکستان و تمویل ک»منظور؛ داشتند؛ به

در این سفر هیأت اعزامی  گرفت.  پارلمان افغانستان صورت« های کاریارتقای ظرفیت
ی تقویت دموکراسی از طریق آمر پروژه« ماروی سرمد»شورای ملی افغانستان با 

و   2آمر انستیتوت خدمات پارلمانی پاکستان« خان احمد گوارا »، 1انکشاف پارلمانی
مالقات نمودند و از روند  3ی تقویت تقنینی پاکستانآمر پروژه« ر شلدکریستوف»آقای 

  4کار و فعالیت آنها معلومات الزم را بدست آوردند. 

 . سفر مطالعاتی به هندوستان3-3-2
هندوستان یکی از اعضای اتحادیه بین پارلمانی و یکی از موثرترین حامی افغانستان  

های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی بوده است. کشور هندوستان در تمامی عرصه
عنوان کشور دوست و همسو با دولت افغانستان در برابر تروریزم و حامیان آنها همواره به

موقف ضد تروریستی دولت افغانستان حمایت نموده  موضع اختیار نموده است و از

                                                             
1. Strengthening Democracy through Parliamentary Development. 
2. Pakistani Institute of Parliament Services. 

3. Pakistani Legislative Strengthenin Project. 

 .46. شاه سلطان عاکفی؛ پیشین، ص 4
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است؛ هندوستان در بخش نظامی، بارها تجهیزات جنگی از جمله چندین فروند هلوکپتر 
MI-25 چنین در بخش اقتصادی ساخت بند به ارتش افغانستان اعطا نموده است. هم

ست که کمال خان به همکاری و حمایت مالی و تخنیکی هندوستان، خدمت ماندگاری
ثبت تاریخ افغانستان شده است. در بخش فرهنگی و علمی نیز هندوستان هنوز هم 

های مختلف تحت ساالنه صدها دانشجو در مقاطع مختلف تحصیالت عالی و در رشته
 نماید. ( به افغانستان همکاری میICCRعنوان بورسیه)

ایت از قوه مشخصا در بخش پارلمانی و حم I.P.Uعنوان عضوکشور هندوستان به
مقننه افغانستان کارهای ماندگاری را به منظور همکاری با دولت افغانستان انجام داده 

عنوان مثال؛ اعمار تعمیر جدید شورای ملی افغانستان که نماد عظمت خانه ملت است. به
طور گردیده است؛ با حمایت مستقیم کشور هندوستان به پایه اکمال رسیده است. همین

و دعوت از هیأت پارلمانی افغانستان برای دیدار از پارلمان هندوستان و  سازیزمینه
ی آن اتحادیه تواند مصادیقی آشکار تأثیر گذاری هندوستان و به واسطهنمایندگان آنها، می

بین پارلمانی در روند تقویت دموکراسی پارلمانی در افغانستان باشد. سفر هیأت 
ه.ش یکی 1384سنبله  2اسد الی  10ستان در تاریخ داراالنشای موقت شورای ملی افغان

از بارزترین مصداق حمایت هندوستان در عرصه کسب تجارب و مطالعات پارلمانی 
های رود. این سفر پارلمانی با دو هدف؛ آموزشکارمندان پارلمان افغانستان به شمار می

های و آموزش( B.P.S.Tامور پارلمانی) عمومی در مرکز بیروی مطالعات و آموزش
های مختلف سکریت جنرال عملی اختصاصی برای کسب تجارب عملی از بخش

ی کتاب سفرنامه پارلمانی افغانستان، که گردید. نویسندهپارلمان هندوستان دنبال می
خود عضو هیأت شورای ملی افغانستان در این سفر بوده است؛ نتایج ذیل را از این سفر 

 بر شمرده است:
 های مورد نظر در داراالنشای پارلمان هندوستان؛ستاژهای عملی و نظری پروگراماستفاده از 

توجه روی سیستم حکومتی هندوستان که بر اندیشه سکوالریستی و پلورالیسم بنا 
پذیری پیروان ادیان و مذاهب مختلف را نهاده شده است که این خود زمینه تعامل و هم

 کند.ین صلح و رفع خشونت و مناقشات کمک میجای خود برای تأمفراهم نموده که به

عطف توجه هیأت به قانون اساسی هندوستان که در خود بحث عدالت اجتماعی و 
طور جدی مورد حمایت قرار داده است. عدالت اجتماعی عنصر مهم منع تبعیض را به
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قرار  شود باید مورد توجه و دقت قانونگذاران پارلمان افغانستاندموکراسی پنداشته می
بگیرد و این امر مهم را هم در تقنین و هم در مرحله تطبیق و اجرا جدا مورد توجه و نظارت 

 1قرار دهد. تا باشد که دموکراسی پارلمانی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا نماید.

 . سفر آموزشی به فرانسه3-3-3
جربه نموده فرانسه از نخستین کشورهای است که دموکراسی پارلمانی را در عمل ت

است و مردم را در اعمال قدرت دخیل ساخته است. در فرانسه هرچند پارلمان قبل از 
م نیز وجود داشته است اما وظیفه آن تنها در امور قضایی و تأمین عدالت محدود  18قرن
شده است. پارلمان در فرانسه به رنگ و رخسار امروزین آن بعد از انقالت کبیر فرانسه می

م و مشخصا بعد از تصویب نخستین قانون اساسی آن کشور در سال 1789در سال 
  2م به فعالیت آغاز نموده است.1791

کشور فرانسه همانند سایر اعضای برجسته اتحادیه بین پارلمانی نقش تعیین کننده در 
های ها در حوزهترویج دموکراسی پارلمانی در افغانستان داشته است. این حمایت

فته است. در برخی موارد حمایت مالی از پروسه برگزاری انتخابات مختلف صورت گر
از آدرس اتحادیه اروپا، در برخی موارد با حمایت تخنیکی در برگزاری انتخابات و 

سازی سفرهای آموزشی و مطالعاتی برای برد امور پارلمانی و در برخی موارد با زمینهپیش
افغانستان، در راستای تبادل تجارب و ارتقای وکال و کارمندان داراالنشاهای شورای ملی 

الی  23/8/1383ظرفیت کاری آنها نقش ایفا نموده است. سفری که به تاریخ
جرگه شورای ملی افغانستان به ه.ش برای اعزام هیأت داراالنشای ولسی 13/9/1383

منظور ارتقای ظرفیت کاری کارمندان در فرانسه تنظیم شده بود، از جمله این 
عنوان عضو اتحادیه بین پارلمانی در مسیر ترویج و تقویت هاست که فرانسه بهریهمکا

اعزامی شورای  دموکراسی پارلمانی در افغانستان انجام داده است. در سفر مذکور، هیأت
ملی افغانستان با مکتب ملی اداره، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، شورای دولت، 

پارلمانی و شورای قانون اساسی فرانسه و ارتباط صدارت عظمی، وزارت دولت در امور 

                                                             
 .187و  186ص. شاه سلطان عاکفی؛ پیشین،  1
 .137. همان، ص2
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این نهاد با قوه مقننه فرانسه آشنا گردیده و در مورد روش کار و فعالیت آنها معلومات الزم 
 1دست آوردند.و وافر را به

یم دموکراسی پارلمانی در آسترالیا3-3-4  .  سمپوز
راالنشای لیا از نماینده دااین سفر که به دعوت رسمی داراالنشای پارلمان کشور استرا

راک پارلمان افغانستان کلید خورده بود؛ معاون سرمحقق پارلمان افغانستان، جهت اشت
 اشتراک نموده است. عاکفی« دموکراسی پارلمانی»المللی تحت عنواندر سمپوزیم بین

 از این سفر بسیار موثر توصیف نموده« سفرنامه پارلمانی»در کتاب خود تحت عنوان
. در این پارلمان جهان اشتراک ورزیده بوده است 41در این برنامه از داراالنشاهای  است.

سه  سمپوزیم، اشتراک کنندگان به سه گروپ کاری تقسیم شده و هرکدام روی یکی از این
 موضوع ذیل که مرتبط با دموکراسی پارلمانی است کار و تبادل نظر نموده است؛

 موکراسی پارلمانی؛نقش نشرات و مطبوعات در تحکیم د

 نقش کتابخانه در تحکیم دموکراسی پارلمانی؛

 نقش انترنت، فیسبوک، تویتر و ... در تحکیم دموکراسی پارلمانی.

بنا به نقل، عضو اعزامی داراالنشای افغانستان در این سفر، اعضای پارلمان فدرال 
فوق الذکر به ارایه های ایالتی استرالیا در مورد موضوعات استرالیا و اعضای پارلمان

معلومات پرداخته و زمینه تبادل تجارب را در مورد تحکیم دموکراسی پارلمانی فراهم 
ترین گام در مورد تقویت و تحیکم عنوان مهماین نشست خود به 2نموده است.

 تواند به شمار آید. دموکراسی پارلمانی در افغانستان می
  

                                                             
 .135و  134. همان، ص  1
 .14-12. همان، ص2
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 گیرینتیجه
 تواند بیان نمود:ی مباحث مطرح شده در تحقیق میعنوان فشردهبهدر پایان نکات ذیل را 

( Inter-Parliamentary Union( که مخفف)I.P.Uالپارلمانی)اتحادیه بین
های دارای های دولتالمللی دولتی متشکل از پارلمانباشد؛ یک سازمان بینمی

فعالیت و عملکرد خود  دین معنا است که اتحادیه بین پارلمانی درحاکمیت است؛ این به
های عضو را به های متبوع پارلمانالعاده برخوردار است و حمایت دولتاز قدرت فوق

 193تعداد حدود های عضو اتحادیه که امروزه بهروی پارلمانهمراه خواهد داشت. از این
جای میلیارد نفر نفوس را درخود  6.5گیرد و این تعداد کشورها، حدود کشور را در بر می

داده است؛ نقش اساسی در  ترویج دموکراسی پارلمانی در جهان دارد و این به معنای 
 حیثیت پارلمان کل جهان را دارد. I.P.Uآنست که 

باتوجه به اهداف تعیین شده در اساسنامه اتحادیه، اتحادیه بین پارلمانی که نماد 
المللی و ترویج بشر، صلح و امنیت بینتر روی حقوقپارلمان جهان است؛ بیش

کید دارد. بنابراین، طور عام و دموکراسی پارلمانی بهدموکراسی به طور خاص تمرکز و تأ
های عضو، در ترویج و تقویت دموکراسی پارلمانی در جهان و کشورهای متبوع پارلمان

رود. در این خصوص شمار میکنار سایر اهداف اتحادیه، یکی از اهداف مهم و اساسی به
طور طور مستقالنه یا بهها و اقدامات خود را یا بهه بین پارلمانی تمامی سیاستاتحادی

 سازد.غیرمستقیم توسط اعضای خود تعقیب و اجرا می

I.P.U های پارلمانی و غیرپارلمانی در جهان برای رسیدن به اهداف خود در حوزه
توان مواردی دیه میهای غیر پارلمانی اتحاهای پرشمار داشته است. از فعالیتفعالیت

چون؛ صلح و حل منازعه، حمایت از حقوق زنان و تقویت روابط میان کشورها را مطرح 
ی پارلمانی نیز در مواردی چون؛ حمایت از نهادقانونگذاری، حمایت نمود. در حوزه

کاری و نیز ترویج و تقویت دموکراسی ها، تقویت دانش و روشتخنیکی از پارلمان
های عضوی که نیاز خصوص در کشورهای متبوع پارلمانورهای عضو بهپارلمانی در کش

 گیری داشته است.به حمایت و همکاری داشتند؛ فعالیت چشم

در خصوص ترویج و تحکیم دموکراسی پارلمانی در افغانستان  I.P.Uفعالیت 
های دموکراسی پارلمانی بستگی به تأثیرگذاری این اتحادیه در پویایی و تقویت شاخص

آید که این دست میاست. با مطالعه اسناد و سوابق فعالیت اتحادیه بین پارلمانی چنین به
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های خود را المللی اقدامات و فعالیتهای بینالمللی همانند سایر سازمانسازمان بین
طور غیرمستقیم توسط صورت مستقیم بلکه بهجهت رسیدن به اهداف مورد نظر، نه به

 ی عضو انجام داده است.هاها وپارلماندولت

ها های عضو به معنایی نقش اتحادیه و دخالت این سازمان در فعالیتفعالیت پارلمان
های پارلمانی، های پارلمانی آن کشورها است. بنابراین با مرور به حمایتو حمایت

های دموکراسی دار عضو اتحادیه نسبت به تقویت شاخصهای باتجربه و سابقهپارلمان
عنوان کم بهرسیم که اتحادیه بین پارلمانی دستانی در افغانستان به این نتیجه میپارلم

ها نقش اساسی در تقویت دموکراسی ها و همکاریی این حمایتنهاد هماهنگ کننده
 پارلمانی افغانستان داشته است.

 رغم نقش حمایتی اتحادیه بین پارلمانی در عرصه دموکراسی پارلمانی افغانستان،به
های جدی مواجه است. اما هنوز هم پارلمان افغانستان در ابعاد مختلف با چالش

های پارلمانی پارلمان افغانستان بیشتر های موجود در عرصه فعالیتمشکالت و چالش
ی مقننه از یکسو، کمبود دانش حقوقی و نبود ی مجریه با قوهخصوص قوهدر روابط قوا، به

ی و سیاسی نمایندگان مردم و حکومت یگر و برخورد سلیقهتجربه قانونگذاری از سوی د
گردد که در جای خود باید مورد بررسی و های دموکراتیک از سوی سوم  بر میبا پروسه

 اصالح قرار بگیرد.
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 المللاصل منع توسل به زور و  و ضعیت کاربرد زور از منظر حقوق بین

  1غالم مجبتی پاینده

 7/8/1401تاریخ پذیرش:   24/6/1401تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
جهانی دوم تأسیس گردید و دول عضو و  بعد از جنگ 1945سازمان ملل در سال 

صالح تالش کردند که حق دفاع مشروع را به حیث یک اصل حقوق های ذیکمیته
منشور سازمان ملل متحد  51الملل مشخص کنند. لذا بتأسی از این أمر در ماده بین

حق دفاع در برابر هرگونه تجاوزات مسلحانه، بطور انفرادی یا  1945( جون 26مصوب )
الملل گردید. با وجود بینی شد و به مثابه ی یک اصل حقوقی وارد حقوق بینمعی پیشج

های مسلحانه متعددی را زیر نام همین محدودیت های فراوان باز هم کشورها فعالیت
انجام دادند که همگی به بهانه دفاع مشروع صورت گرفته بودند اما با  51ماده 

نجام گرفت هر کدام به نحوی از انحاء رد گردید و هایی که توسط سازمان ملل ابررسی
ادعای آنها مورد قبول واقع نگردید. با این اوصاف رویه کشورها در توسل به زور تنها با 

همچنان ادامه داشته است و نهادهای قضایی و شبه  51هایی تحت شعاع ماده آوردن بهانه
را مجازات نماید یا مجبور به نتوانسته کشورهای خاطی  51قضایی با عدم وضاحت ماده 

اند، کشورهای خاطی را به المللی تنها توانستهپرداخت غرامت کند. لذا نهادهای بین
گاه ساخته و محکوم نمایند.نقض حقوق بین  الملل آ

 توسل به زور، منشور ملل، حقوق بین الملل، منع توسل، کاربرد زور.کلید واژه ها: 
  

                                                             
 المللو ماستری حقوق بین )ص(النبیین آموخته دانشگاه خاتمدانش 1
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 مقدمه 
الملل است اما اینکه شرایط اصل منع توسل به زور از اصول مسلم حقوق بین

الملل واستثنائات آن چیست و در چه موارد مجاز است از مباحث پیچیده حقوق بین
است که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. از سوی دیگر به رغم وجود قاعده یادشده، موارد 

حاضر در دنیا وجود دارد، و مناسب است متعدد از تجاوز و توسل به زور در عصر 
مشخص گردد که وضعیت کاربرد زور در عمل با توجه به هنجارهای حقوقی مرتبط و به 
ویژه اصل یادشده چگونه است. به همین خاطر مسایل یادشده و تحلیل حقوقی آنها از 

لل و الماهمیت زیاد برخوردار است؛ چرا که توسل به زور خالف هنجارهای حقوقی بین
به ویژه اصل منع توسل به زور دنیا را دچار انواع بالیا و مصایب نموده است. بدین رو 

الملل پرداخته و در صدد حالجی نوشتار پیش برو به مسایل یادشده با رویکرد حقوق بین
های فرعی که در این جا قابل است: اصل منع توسل به زور یعنی چه؟ آنها است. پرسش
الملل توسل به زور مجاز است؟ وضعیت کاربرد زور منظر حقوق بیندر چه مواردی از 

 الملل چگونه است؟ از نظر عینی در حقوق بین
های متفاوت است که در آن به کارگیری مقصود از توسل به زور استفاده از زور به شیوه

های سنتی و مدرن و شود و همین طور به کارگیری سالحسالح سرد و گرم را شامل می
عملکرد نهادها و  های دارای قدرت تخریب محدود یا گسترده. مقصود از رو یه،الحس

مراجع در زمینه موضوعی است که واجد خصلت پیوستگی و ارتباط با موضوع مورد نظر 
است. این عملکرد در میان منابع حقوقی جایگاه خاص دارد و در عداد منابع حقوقی قرار 

بارز توسل به زور است. فرهنگ اصطالحات حقوق  هایمی گیرد. جنگ یکی از جلوه
الملل، توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است: توسل به زور بین

آمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهر
جمله جنگ را نیز شامل  قلمداد کرد؛ اما در مفهوم دوم، همۀ تدابیر و عملیات نظامی، از

داند که ناشی از اراده اجتماعات شود. ریمون آرون جنگ را یک اقدام اجتماعی میمی
پذیرد. طبیعی است یافته است که به منظور غلبه یکی بر دیگری تحقق میسیاسی سازمان

مالحظات مذکور از دید حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی 
 د، مورد توجه نیست.جنگ باش
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توان الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میدر حقوق بین
، مجموعه «ابزار سیاست ملی»آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد: جنگ به عنوان 

ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها )دو یا آمیز مسلحانهعملیات و اقدامات قهر
ها با یکدیگر دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنوی میچند کشور( ر

کم یکی از طرفین مخاصمه در شود. در این جهت، دستچنین با کشورهای ثالث میو هم
های سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز صدد تحمیل دیدگاه

 (. 53و  52، صص 1397ت)ضیایی، مسلحانه، وسیله و هدف تحمیل إراده مهاجم اس

 . قاعده منع توسل به زور1
قاعده منع توسل به زور یا تحریم جنگ یکی از اصول بنیادین و از قواعد آمره حقوق 

ای طوالنی را طی کرده الملل معاصر است. اما تثبیت این اصل و پذیرش آن دورهبین
های کلیسای آموزهها اروپا درخصوص مشروعیت جنگ تحت سلطهاست. برای قرن

گوستین بود که کرد. یکی از نخستین نوشتهکاتولیک رم رفتار می ها نیز متعلق به سنت آ
(. 144، ص 1372بر جنگ عادالنه )دادگرانه( تاکید کرده بود)ارفعی، عالیه و دیگران، 

طرح جنگ عادالنه یا مشروع تا حدودی توانست مانع از توسل نامحدود به جنگ شود. 
دوران جدید تحت تاثیر نظریات گروسیوس، واتل و دیگران این نظریه جنبه مذهبی  اما در

ها در دوران جدید برای حفظ صلح، برگزاری دو ترین تالشخود را از دست داد. از مهم
بود که در آنها توافقاتی در زمینه جلوگیری از  1907و  1899کنفرانس صلح الهه در 

-، تدوین معاهداتی در خصوص حقوق جنگ و بیجنگ از طریق میانجیگری و داوری
طرفی صورت گرفت. وقوع جنگ جهانی اول و فجایع انسانی و مادی گسترده ناشی از 

ها را به سوی تأسیس جامعه ملل رهنمون ساخت. از جمله اهداف ها و ملتآن دولت
« للیالمالمللی و تأمین صلح و امنیت بینهای بینترویج همکاری»اصلی این سازمان 

ترین ضعف جامعه ملل که نهایتًا به یکی بود. اما مهم« تعهد به عدم توسل به جنگ»و 
از دالیل اصلی فروپاشی آن بدل گردید، عدم ممنوعیت جنگ و توسل به زور بود. در بند 

پذیرند که هرگاه میان آنها اختالفی میثاق جامعه ملل آمده بود: همه اعضا می 12ماده  1
خوردن روابط دوستانه وجود داشته باشد، آن اختالف را از طریق تمال برهمپدید آمد و اح

کنند داوری یا دادگستری و یا طرح در شورای جامعه ملل حل و فصل کنند و موافقت می
در هیچ موردی قبل از انقضاء سه ماه از تاریخ صدور حکم داوری یا قضایی یا گزارش 
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یگر جامعه ملل در نگاه خوشبینانه به محدود شورا به جنگ متوسل نشوند. به عبارت د
های فیصله اختالفات کردن جنگ و در نگاه بدبینانه به پذیرش جنگ به عنوان یکی از راه

 آمیز اقدام کرده بود.المللی به شکل غیرمسالمتبین
ها برای پرکردن این خأل در میثاق به منظور با توجه به نقص فوق، تالش 

گیری و ترک جنگ یا امه یافت تا اینکه پیمان عمومی برای کنارهممنوعیت کامل جنگ اد
امضا گردید و کشورهای بسیاری به  1928کلوگ یا پیمان پاریس در سال  –پیمان بریان 

(. هر چند که این پیمان همانند 145، ص 1372آن پیوستند )ارفعی، عالیه و دیگران، 
دوم نشد. سازمان ملل بر اساس تعهدات کشورها در میثاق، مانع وقوع جنگ جهانی 

تجربه به جامعه ملل و به دنبال خونبارترین جنگ در جهان تأسیس شد. براین اساس 
پیدایش منشور سازمان ملل یک تحول مهم و قانونی در این زمینه ایجاد کرد که حتی 

با جویانه یا انتقام قانونی موجب شد تا مفاهیم قانونی سنتی مانند جنگ عادالنه، تالفی
، 1381قواعد جدید در منشور با هدف ممنوع کردن توسل به زور، جایگزین شود )ایوانز، 

 (.براین اساس در مقدمه منشور آمده است:55ص 
های آینده از بالی جنگ که ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل»

ن نمود... به رفق و دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیا
مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد 

المللی و به قبول اصول و ایجاد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین
هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و روش

المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل ه وسائل و مجاری بینبه توسل ب
 «ایم...مصمم شده

حفظ »هدف اولیه سازمان ملل متحد را  1ماده  1در این راستا منشور در بند  
المللی و به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف صلح و امنیت بین

و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض  کردن تهدیدات علیه صلح
هایی المللی یا وضعیتصلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بین

آمیز و برطبق اصول های مسالمتکه ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه
پس از بیان این اصل  2ماده  3کند. منشور در بند اعالم می« المللعدات و حقوق بین

آمیز به طریقی که صلح المللی خود را به وسایل مسالمتکلیه اعضاء اختالفات بین»که: 
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 4به صراحت در بند « المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کردو امنیت بین
آن المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از کلیه اعضاء در روابط بین»دارد: اعالم می

علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد 
 «ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

های بسیاری در راستای منشور و نیز در رویه عالوه براین در معاهدات و کنوانسیون
طرح ممنوعیت توسل به زور های سازمان ملل متحد و... به المللی، قطعنامهقضایی بین

و جنگ پرداخته شده است. به این دلیل امروز از قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ 
-شود. این قواعد از سوی جامعه بینالملل یاد میبه عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین

ت و ناپذیر به رسمیت شناخته شده اسای تخلفالمللی کشورها در کل، به عنوان قاعده
گیرند و هر قاعده دیگری که الملل در راس قرار میدر سلسله مراتب قواعد حقوق بین

اعتبار مغایر آنها باشد و حتی هر رویه و عملکردی که با آنها در تعارض باشد، بی
 (.192، ص 1389شود )ضیایی، محسوب می

 . مفهوم منع توسل به زور2
باشد که بعد از الملل ممنوعیت توسل به زور میهای بنیادین در حقوق بیناز اصل 

های محدودسازی توسل به تحوالت بین المللی، مفهوم آن نیز تغییر کرده است. از اقدام
زور در کنفرانس صلح الهه بعد صور و شکلی داست و محدودیت ماهوی جزئی بر 

 وم درج شد.توسل به زور ابتدا در کنوانسیون د
بعد از جنگ جهانی اول که در آن هزاران نفر کشته شد و هزاران نفر زخمی گردید، 
جامعه جهانی بر آن شد تا قوانین جدیدی را در ممنوعیت توسل به زور ایجاد کنند. از 
جمله میثاق جامعه ملل مانند پروتکل ژنو برای فیصله مسالمت آمیز اختالفات و میثاق 

خصوص ممنوعیت توسل به زور شکاف ها و خالء آن انجام داد. از  کلوگ در –بریان 
و  1930کلوگ در سال های  –آنجاییکه نقض های قوانین مکررًا اتفاق افتاد میثاق بریان 

جنگ جهانی دوم توجه کشورهای را در ممنوعیت توسل به زور به خود جلب کرد تا در 
المللی به اهمیت و اهدات بینمنشور ملل متحد، تصمیمات قضایی بین المللی، مع

 موقعیت ممنوعیت توسل به زور بپردازند.
منشور ملل متحد در بند چهارم ماده دوم در ارتباط با ممنوعیت توسل به زور مقرر 

المللی خود از تهدید به زور یا کاربرد کلیه اعضای سازمان در روابط بین»کرده است که: 
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سی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیا
همچنان مقررات فراوان «. ملل متحد ناسازگاری داشته باشد، خودداری خواهند نمود

دیگری نیز از منشور وجود دارد که به طور مستقیم با موضوع توسل به زور مناسبت دارند. 
نگ جهانی اول و دوم های مختلف تاریخی و طی جبنابراین مفهوم توسل به زور در دوره

و مخاصمات کشورهایی چون عراق، افغانستان و کوزوو در انواع مختلف ظاهر شده 
است. ولی آنچه که از اول در ذهن انسان راجع به کاربرد اصطالح توسل به زور تصور 

، می «هرگونه عمل قهرآمیزی که بتوان ان را اقدامی نظامی قلمداد نمود»شود شامل می
کلیه تدابیر و »تر که درباره آن بیان شده است عبارت است از: هوم تخصصیباشد. اما مف

 (.152، ص 1395)قاسمی و ملکی، « عملیات نظامی از جمله جنگ
ممنوعیت استفاده از زور نه تنها موضوع جنگ بلکه تهدید با استفاده از زور را نیز مطابق 

االجل است که به موجب آن، منشور در بر می گیرد. از مشهورترین تهدیدات دادن ضرب
شود که در عرض اعالمیه رسمی خطاب به دولت دیگر صادر شده و از آن دولت خواسته می

مدت معینی معمواًل یک روز یا دو روز تقاضای مذکور را بپذیرد. در غیر اینصورت باید 
نه آمادگی جنگ را بگیرد. با توجه به منشور ملل متحد قاعده منع توسل به زور هر گو

 (.153گیرد )همان، ص المللی را در بر میاقدامات زورمندانه در مناسبات بین

 ها در حقوق بین الملل.  ممنوعیت تبلیغ توسل به زور علیه دولت3
الملل را باید در بین منابع آن تعقیب کرد، ممنوعیت یک رفتار و اقدام در حقوق بین

های الزم در پیروی و اطاعت از حمایتترین منابع المللی یکی از مهممعاهدات بین
های بین المللی، الزام آور نیست ها و قطعنامهشود، گرچه اعالمیهبشری محسوب می

 رود.ها به شمار میای از رویه دولتساز معاهدات و نشانهولی زمینه

 های بین المللی. منع توسل به زور در قطعنامه3-1
المللی ی دیرینه در اسناد و معاهدات بینا سابقههمنع تبلیغ توسل به زور علیه دولت

( 1توان به قطعنامه )ها این موضوع را خواسته، میهایی که از دولتدارد. از جمله قطعنامه
مصوب  127( 2و قطعنامه ) 1947مصوب  110( 2، قطعنامه )1946مصوب سال  59

های نسکو در سالهای کنفرانس های عمومی یومجمع عمومی و یا قطعنامه 1347سال 
های جمعی خواسته اشاره کرد. در این قسمت از رسانه 1978و  1976، 1970، 1968
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المللی و ترویج حقوق بشر شده است که نقش برجسته ای در تقویت صلح و تفاهم بین
 جانبه با نژاد پرستی و جدانژادی می دانند.ارائه دهند و به مبارزه همه

الملل با بعضی از قوی ترین شواهد زور در حقوق بینعدم مشروعیت تبلیغ توسل به 
می باشد. قطعنامه  1950و  1948، 1947های مجمع عمومی مصوب مانند قطعنامه

 1947نوامبر  3مجمع عمومی راجع به ضرورت اقدام علیه تبلیغ برای جنگ مصوب  110
به منع تبلیغ یا المللی تصویب شود، حقوق مدنی و سیاسی بود. قبل از اینکه میثاق بین

تحریک به جنگ، و یا ترغیب و تشویق و تهدید برای صلح، قطع روند صلح یا هرگونه 
کند و نیز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد عمل تجاوزکارانه در هر کشور تصریح می

ها، از طریق خواهد تا در چارچوب قانون اساسی خود به روابط دوستانه در میان ملتمی
چنین پخش و انتشار تمام تبلیغ سیاسی تحت اختیار آنها کمک کنند و هم تمام وسایل

اطالعات و اخبار مربوط به بیان عالقه تمام ملت ها به صلح را ترغیب و تشویق نمایند. 
در ارتباط با حق آزادی بیان، در  424مجمع عمومی با تصویب قطعنامه  1950در سال 

ها خواست تا گزارشات شان را به کومتی حمحکومیت پارازیت رادیویی، از همه
ی طرفانه در جهت حفظ صلح جهانی به نشر برسانند. در قطعنامهصورت حقیقی و بی

سازد که هیچ دیگری از این سازمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد واضح می
تعارضی بین ممنوعیت تبلیغ توسل به زور و حق فردی آزادی بیان وجود ندارد و در 

 (.520، ص 1387هر دو برای تحقق صلح، ضروری هستند )کاظم و نژاد، حقیقت 
که به طور عمومی برگزار  1978و  1976، 1970، 1968یونسکو در کنفرانس های 

های جریان آزاد اطالعات، به اصول اساسی مقابله با شده بود، در کنار محدودیت
چنین از کشورها خواسته تبلیغات خصمانه برای توسل به زور نیز پرداخته است و هم

است تا از رسانه به عنوان ابزاری در جهت تقویت صلح و مقابله با هر گونه خشونت و 
ای برای شروع به جنگ استفاده نمایند. اتحادیه بین مخاصمه، و نه به عنوان وسیله

نویش پیش 1914های ملی، یک قطعنامه را در سال پارلمانی با نمایندگی اعضای پارلمان
دند که در این قطعنامه مجازات و جریمه در نظر گرفتند برای کشورهایی که اخبار غلط کر

زند. اتحادیه اروپا نیز در سال آمیز بین کشورها صدمه مینشر می کنند و به روابط صلح
در تصمیم، تحریک عمومی به خشونت با ایجاد تنفر نژادی، رنگ، مذهب،  2007

ا چنانچه عمدًا انجام شده باشد، قابل مجازات دانسته قومیت علیه یک گروه از افراد ر
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کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز چنین آمده است:  13است. در بند پنجم ماده 
هرگونه تبلیغات خصمانه برای جنگ و هر گونه تشویق به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که »

دهد که علیه فرد یا  تحریک به خشونت غیرقانونی یا هر عمل مشابه دیگری را تشکیل
گروهی از افراد به دالیلی اعم از نژاد، رنگ، مذهب، زبان یا ریشه ملی باشد، باید جرم 

همچنان در بخش سوم و در رابطه به حق « قابل مجازات توسط قانون محسوب شود.
ی ممنوعیت تبلیغ برای جنگ، منازعه ، درباره1988زندگی در منشور آسیایی حقوق بشر 

به منظور تأمین حق »حریک به ایجاد نفرت و خشونت چنین مقرر شده است: قومی و ت
زندگی، تبلیغ برای جنگ یا منازعه قومی یا تحریک به ایجاد نفرت و خشونت در تمام 

)قاسمی و « المللی، باید ممنوع شودهای زندگی فردی، اجتماعی، ملی یا بینحوزه
 (. 166ملکی، همان ص 

 المللیدر معاهدات بین .  منع توسل به زور3-2
ها در سطح بین در کنار قطعنامه ها مجمع عمومی و یونسکو و دیگر اعالمیه

ها صورت ای علیه دولتهای دیگری نیز برای جلوگیری از تبلیغ رسانهالمللی، تالش
نامه میان لهستان و آلمان که از پی توان موافقتگرفته است. از نمونه های آن می

کنند که طرف های لهستانی از رادیوی آلمانی منعقد شد، ثابت میانتشار لطیفه 
معاهده تمام تالش خود را می نماید تا تضمین کند مسائل، سیاسی، مذهبی، 

یی آنها پخش میاقتصادی، فکری و هنری که از ایستگاه شود به روح های رادیو
از کشورها به ای وارد نسازد. مورد دیگر که تعدادی همکاری و فهم متقابل لطمه

یب معاهده بین المللی استفاده از پخش برنامه در حفظ صلح اقدام کردند تصو
ها به آنها متعهد شدند در دو قسم دوجانبه و چند المللی که دولتمعاهدات بین

 (.96-97، صص 1392جانبه قابل بررسی هستند)ضایی، یاسر و ممقانی، 
بین کشورها منعقد گردیده اشاره کنیم.  در نخست می توانیم به معاهداتی دوجانبه که

کرد به تبعه خود های عضو را متعهد میفرانسه و روسیه دولت 1801بطور مثال معاهده 
های دو کشور، چه به صورت مستقیم یا ای با دشمنان دولتاجازه ندهند مکاتبه

ریک به غیرمستقیم، برای پخش و انتشار اصول متعارض با قانون اساسی شان یا برای تح
 1918نظمی وآشوب انجام دهند. معاهده دیگری بنام صلح برست لیتوسک در سال بی

های مرکزی امضا شد، اعضای معاهده را از هرگونه بین اتحاد جماهیر شوروی و قدرت



 

 

ر و
 زو

ل به
وس

ع ت
ل من

اص
  

ور 
د ز

ربر
 کا

یت
ضع

و  بین
وق 

حق
ظر 

ز من
ا

لل
الم

 
 

111 
 

تحریک به توسل به زور خصمانه علیه دولت یا نهادهای عمومی و نظامی عضو دیگر 
دیگر از ممنوعیت تبلیغ توسل به زور، معاهده صلح  ایمعاهده منع نموده است. نمونه

این معاهده آمده است هر  7ماده  5بین استونی و روسیه )تارتو( است. در بند  1920
 گونه تبلیغات خصمانه برای جنگ ممنوع است.

در پهلوی معاهدات ذکر شده، قراردادهای دیگری نیز وجود دارد که بین کشورها به 
توان به قرارداد های دوجانبه میدیده است و از آخرین معاهدهصورت دوجانبه عقد گر

درباره  1994اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین اشاره کرد. این قرارداد در سال 
روابط این دو منعقد شد. این قرارداد در نخست روی مسائلی چون هرگونه تحریک، 

کید  شامل تبلیغات خصمانه برای جنگ علیه یکدیگر، بدون نقض اصل آزادی بیان تأ
کردند که دو طرف باید از انجام این موارد خودداری کنند و همچنان اقدامات پیشگیرانه 

 ها و افرادی که تحت صالحیت خود اتخاذ نمایند.را برای سازمان ها، گروه
با اینکه منشور ملل متحد از عنوان تبلیغات به طور واضح در مواد خود استفاده نکرده 

کیدهایی که بر موضوع حفظ صلح و امنیت بین است اما المللی کرده است با توجه به تأ
باشد که یکی از این تبلیغات توان فهمید که با اینگونه عمل مخالف میبه راحتی می

 (.168-170تواند تحریک برای جنگ باشد)قاسمی و ملکی، همان، صص می
بطه به ممنوعیت تبلیغ توسل به ها در رامعاهدات چندجانبه دیگری نیز در بین دولت

المللی المللی، میثاق بینترین آن اسناد بینها منعقد شده است که مهمزور علیه دولت
هرگونه تبلیغ »این میثاق آمده است:  20حقوق مدنی و سیاسی است. چنانچه در ماده 

مذهبی  برای جنگ، به موجب قانون ممنوع است، هرگونه ترویج به تنفر ملی یا نژادی یا
 «که تحریک به تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور نماید به موجب قانون ممنوع است.

 .  منع تبلیغ توسل به زور در رویه قضایی بین المللی3-3
المللی در زمینه ممنوعیت تبلیغ توسل به زور علیه با وجود اصول و قواعد بین

وان از جمله تبلیغ به کاربرد زور تایم که میها، بازم شاهد بعضی از تبلیغات بودهدولت
ها بر ضد یکدیگر را در جنگ جهانی، مخاصمات کوزوو و یوگسالوی را از سوی دولت

های خصمانه رسیدگی قضایی صورت گرفته نام ببریم. اما برای بعضی از این تبلیغات
ه نمود. المللی به عنوان رویه قضایی در آینده استفاداست که می توان از آرای محاکم ببین

های خصمانه باعث شد تا تبلیغ توسل به زور از دید المللی به تبلیغاتتوجه محاکم بین
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چنان تبلیغ توسل به زور در بند اول ماده هفتم کشورها و نهادها جرم تلقی شود. هم
اساسنامه دادگاه کیفری  6ماده  1المللی یوگسالوی و بند اساسنامه دادگاه کیفری بین

 به شمار رفته است.« تحریک»واندا از مصادیق جرم المللی ربین

 استثنائات اصل عدم مشروعیت توسل به زور  .1
المللی خود از کلیه اعضا در روابط بین»منشور ملل متحد  2ماده  4براساس بند 

تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری، یا از هر 
این « اصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد.روش دیگری که با مق

اصل بعد از منشور نیز مکررًا مورد تایید و تاکید قرار گرفت. با این وجود و به رغم پذیرش 
الملل در مواردی استفاده از زور و ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ، حقوق بین

ست؛ اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته ا
الملل معاصر تالش شده است تا استفاده از زور به مواردی محدود گردد که در حقوق بین

 (.753که در آن ها طرف مقابل قباًل متوسل به زور شده باشد)ایوانز، همان، ص 

 . دفاع مشروع4-1
متوسل شوند. به عبارت دیگر، در توانند به زور کشورها در فرایند دفاع مشروع می

های قربانی مواجهه با مواردی چون جنگ، حمله نظامی، اقدامات قهری دیگران، دولت
تجاوز مجازند که از خود دفاع کنند. دفاع مشروع یک حق طبیعی است و در متن 

حق غیر »فرانسوی منشور از اصطالح حق طبیعی استفاده شده است. معادل انگلیسی آن 
، 1380است که برای انگلیسی زبانان بهتر تداعی مفهوم می کند)دیهیم، « نتقالقابل ا

 (.710وزارت خارجه، ص 
در صورت حمله مسلحانه »منشور سازمان ملل متحد مقرر می دارد:  51ماده  

علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات الزم را برای حفظ 
للی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق دفاع المصلح و امنیت بین

ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که جمعی اعضا لطمهمشروع انفرادی یا دسته
آورند، فوری به شورای امنیت گزارش دهند. در اعمال این حق دفاع از خود، به عمل می

تی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و وجه در اختیار و مسئولیاین اقدامات به هیچ
المللی در هر موقع که ضروری به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین

 «تشخیص دهد اقدام الزم را به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.



 

 

ر و
 زو

ل به
وس

ع ت
ل من

اص
  

ور 
د ز

ربر
 کا

یت
ضع

و  بین
وق 

حق
ظر 

ز من
ا

لل
الم

 
 

113 
 

در واقع پس از اقدامات الزم از سوی شورای امنیت، دیگر اقدامات کشور مورد تجاوز 
 شروع محسوب نمی شود.دفاع م

منشور و  51الملل که منبعث از ماده شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین 
همتای انگلیسی در « لرد آشبارتون»وزیر خارجه وقت آمریکا به « دانیل وبستر»نامه 

 ( است به قرار زیر می باشد:1837ارتباط با قضیه غرق شدن کشتی کارولین )
تصریح شده است، وقوع حمله مسلحانه شرط اصلی  51 همان گونه که در ماده -1

گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش
شود. دفاع مشروع حتما باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و بوده و دفاع محسوب نمی

 وند.شاقدامات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساسًا تجاوز محسوب نمی
 3314همانطور که گفته شد این امر بعدًا در اسناد دیگر سازمان ملل مانند قطعنامه 

مجمع عمومی که موسوم به قطعنامه تعریف تجاوز است مورد تاکید مجدد  1974مورخ 
کنند و ای از حقوقدانان این قطعنامه را فاقد الزام حقوقی تلقی میقرار گرفت. البته عده
دفاع مشروع به حمله نظامی، راه را برای وقوع اعمال نامشروع  معتقدند منوط کردن

های دیکتاتوری مجاز خواهند شد به اعمال جنایتکارانه و کند و نظامالمللی باز میبین
(. دیوان 68غیرقانونی حداقل علیه شهروندان خود ترغیب شوند)دوئرتی، فالتزگراف، ص 

کا قائل به تعریف مضیق از دفاع مشروع آمری –دادگستری در قضیه دعوای نیکاراگوئه 
 آید که تعریف حمله مسلحانه چیست؟گردید. بنا براین این سوال پیش می

 دیوان در دعوای مزبور، حمله مسلحانه را عبارت می داند از:
نه تنها عملی که توسط نیروهای مسلح معمول یک کشور خارجی در مرزهای »

های مسلح تشکیالت یا سربازان مزدور از ام گروهالمللی انجام می پذیرد بلکه اعزبین
جانب کشور یا به نیابت از آن جهت انجام اقدامات مسلحانه در کشور دیگر را نیز شامل 

 (.216، ص 1377ذوالعین، «)می شود
تواند مستمسک های تسلیحاتی و اقتصادی کشورهای ثالث میولی اینکه آیا کمک

ن دفاع مشروع باشد دیوان آن را مصداق حمله حقوقی جهت حمله به آنها تحت عنوا
ها بایست علیه آنها انجام دهد. ولی محدودهمسلحانه ندانست، بلکه اقدام متناسب می
 و مصادیق اقدام متناسب مشخص نیست.
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تواند دفاع مشروع باید ضرورت داشته باشد، یعنی آن که دفاع مشروع زمانی می -2
های دیپلماتیک و غیرنظامی جهت رفع از جمله روش های بدیل دیگرانجام شود که راه

درنگ باشد؛ به عبارت دیگر فرصت تأمل چنین فوری و بیتجاوز وجود نداشته باشد. هم
 (.187، انتشارات دانشگاه تهران، ص 1347و صبر و انتظار وجود نداشته باشد)روسو، 

تعیین اینکه تجاوزی باید میان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساسًا  -3
صورت گرفته یا خیر، در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی 
دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری 

ای باشد که به تخریب عمده در کشور کوچک مرزی باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه
 (.317، ص 1377منتهی گردد)زند، متجاوز 

منشور، اطالع رسانی فوری به شورای امنیت، شرط چهارم دفاع  51طبق ماده  -4
ها مشروع است. این شرط از این جهت بیان شده است تا از اقدامات خودسرانه دولت

جلوگیری شود و شورا اقدامات متخذه را برای حفظ صلح و امنیت کشور قربانی تجاوز 
 (.68، ص 1386داند)سیاه رستمی، مقتضی ب

های تواند به صورت جمعی نیز صورت گیرد؛ به این معنی که دولتدفاع مشروع می
توانند پیش از اقدام شوند نیز میدیگر که متحد نظامی کشور قربانی تجاوز محسوب می

 52شورای امنیت علیه تجاوزگر اقدام نظامی نمایند. دفاع مشروع جمعی که در ماده 
نشور آمده مبنای حقوقی تشکیل پیمان های دفاعی مانند ناتو و ورشو قرار گرفته است. م

ها باید در چهارچوب شرایط دفاع مشروع به هرحال، در دفاع مشروع جمعی نیز دولت
  که در سطور فوق ذکرش آمد اقدام نمایند.

 دستانه یا بازدارنده.  دفاع پیش4-2
گر خود را به شیوه اقدامی متعهد کند که شاید ه کنشافتد کدستی زمانی اتفاق میپیش

گر دیگر قصد انجام آن را دارد. بینی آن چیزی قرار گیرد که کنشبه شدت تحت تاثیر پیش
بینی دستی به طور گسترده در حوزه مطالعات استراتژیک اعمال شده است که پیشپیش

ه دشمن فرضی خود، مانع گر ممکن است از رهگذر اعمال ضربه اول بکند یک کنشمی
دستی بر گیری، پیشهای تصمیماز وقوع حمله گسترده او شود. نظیر همه وضعیت

های دشمن و ارزیابی هوشمندانه از مقاصد آن مبتنی اطالعات معتبر درباره توانمندی
 تواند زیان بار باشد.ها یا مقاصد دشمن، یا هر دو، میاست و برداشت غلط از توانایی



 

 

ر و
 زو

ل به
وس

ع ت
ل من

اص
  

ور 
د ز

ربر
 کا

یت
ضع

و  بین
وق 

حق
ظر 

ز من
ا

لل
الم

 
 

115 
 

این اصل، هنگامی که کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به مطابق 
زودی به او حمله نظامی خواهد کرد، چنانچه توسل به زور برای دفاع از خود در برابر آن 
خطر، ضرورت داشته باشد و راه دیگری برای دفع خطر نتوان متصور شد و خطر فوری 

اندیشی نباشد و عمل توسل به زور در مقام بوده به طوری که فرصتی برای تأمل و چاره
باشد. الوقوع است، کاربرد زور مجاز میدفاع، معقول و متناسب با خطری باشد که قریب

در اینجا چند سوال مهم قابل طرح است: چگونه شرایط فوریت، ضرورت و تناسب معین 
ان قطعی پیدا ها کدام است؟ آیا وقتی کشوری اطمینشود و اساسًا مرجع تشخیص آنمی

کرد که کشور دیگری به او حمله نظامی خواهد کرد، حق خواهد داشت به حمله بازدارنده 
کنند: بپردازد؟ موافقان مشروعیت دفاع پیشگیرانه سه دلیل بر حقانیت نظر خود اقامه می

الف( دفاع مشروع از خود، یک اصل ذاتی است و منشأ آن به طور آشکارا در این واقعیت 
است که طبیعت، به هر فردی حمایت از خود را واگذار کرده است. در ضمن، نهفته 

تواند ناسخ چنین نمی 51منشور ملل متحد هم دفاع از خود را حقی ذاتی دانسته و ماده 
ها تواند حقوقی را محدود کند که خود، موجد آنحقی باشد، چرا که اساسًا منشور نمی

در اصل، تحمیل یک حالت انفعالی در برابر  (، ب(49، ص 1371نبوده است)مسائلی، 
الوقوع به کشورها، غرض اساسی منشور را که عبارت است از به یک حمله نظامی قریب

کند، ج( همطرازی ها، نقض میحداقل رساندن توسل نامشروع به زور در بین دولت
ست که تهدید به توسل به زور در کنار توسل به زور. رعایت اصل تناسب مستلزم آن ا

اقدامات به عمل آمده، هم در کمیت و هم در کیفیت متناسب باشد با اقدام متجاوز و نیز 
با آنچه که الزمه دفاع و رفع خطر ناشی از اقدام متجاوز است، به نحوی که به تجاوز 
خاتمه دهد و این اقدامات نباید بیش از دفع تجاوز باشد. از سوی دیگر ابزار و گستره 

متناسب با شدت و سنگینی حمله باشد، مخصوصًا وسایل و أدواتی که برای دفاع نباید نا
گویی به حمله ضروری باشد. دیوان دادگستری شود باید دقیقًا برای پاسخدفاع استفاده می

المللی در اقامه دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا، بر لزوم اجرای این شرایط تاکید کرد. بین
اعفی نمود که غرض از دفاع، دفع تجاوز و جلوگیری از آن باید به این موضوع دقت مض

است لذا باید تناسب بین تجاوز انجام شده و اقدامات دفاعی رعایت شود؛ از طرف 
دیگر، اقدامات دفاعی باید به اندازه کافی و وافی باشند که به واسطه انجام عملیات 

معنای تساوی مادی بین عمل  دفاعی، تجاوز به طور کامل دفع شود. از آنجا که تناسب به
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-مدافع و خطر متجاوز و تجاوز نیست عمل به اصل لزوم رعایت تناسب، دشوار می
دستانه در مقایسه با جنگ توان این گونه بیان کرد که دفاع پیشنماید.در حالت کلی می

 .پیشگیرانه از نظر سیاسی توجیه پذیرتر، اما جنگ پیشگیرانه از نظر نظامی کارآمدتر است

 جمعی.  امنیت دسته4-3
استثنای دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متحد در توسل به زور، مندرج 

می باشد. فصل هفتم  42، مربوط به امنیت دسته جمعی موضوع ماده 2ماده  4در بند 
دهد. مطابق مقررات جمعی در سیستم جهانی را تشکیل میدسته جوهر اصلی امنیت

رای امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، فصل مزبور، شو
تواند با استفاده از نیروی نظامی کشورهای عضو، به اقدامات چنانچه ضروری بداند می

 قهری متوسل شود.
مجموعه عملیات »منشور است به:  40و  39عملیات حفظ صلح که مبتنی بر مواد 

شود که به منظور ی سازمان ملل متحد اطالق مییافته نظامی و یا غیرنظامسازمان
پیشگیری از مخاصمات و یا محدود کردن مخاصمات، کاهش مخاصمات یا پایان 

المللی و بطور کلی حفظ صلح و امنیت المللی و غیر بینبخشیدن به مخاصمات بین
 (.276، وزارت امورخارجه ص 1388سجادپور و ظریف، «)المللی انجام می گیردبین

گیرد و شامل نیروهای نظامی و غیرنظامی ن عملیات با مجوز شورای امنیت انجام میای
نیروها »و نیروهای غیرنظامی را به عنوان « نیروهای پاسدار صلح»است. نیروهای نظامی را 

 می گویند. عملیات حفظ صلح دارای ویژگی های زیر است:« یا هیأت ناظر
ح مگر در شرایط دفاع مشروع مجاز به غیرقاهرانه بودن: نیروهای حافظ صل -1

 استفاده از زور نیستند.
ها معمواًل با رضایت کشورها یا گروه های درگیر توافقی بودن: این نوع عملیات -2

گیرد و نیروهای حافظ صلح نیز داوطلبانه از سوی کشورها در اختیار انجام می
 گیرند.اینگونه ماموریت ها قرار می

طرفی خود را در تنازعات ات، معمواًل نیروهای حافظ صلح بیطرفی در عملیبی -3
 (.195، ص 1342کنند)صفدری، المللی حفظ میداخلی و بین

بس، متارکه نظارت بر آتش -1ترین اقدامات نیروهای حافظ صلح عبارتند از: مهم 
جداسازی نیروهای  -4عملیات پیشگیرانه؛  -3کنترل مرزها؛  -2جنگ و ترک مخاصمه؛ 
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نظارت  -6نظارت و توزیع کمک های انسان دوستانه؛  -5ظامی و حایل شدن میان آنها، ن
تثبیت پایه های صلح از  -7بر حسن اجرای موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه؛ 

خلع سالح جنگ ساران. شورای امنیت  -8طریق فرایند صلح سازی و دمکراتیزاسیون و 
عملیات حفظ صلح را صادر کرده است و بالغ  56از آغاز تأسیس سازمان ملل، تشکیل 

 میلیارد دالر برای آن هزینه صرف شده است. 25بر 

 . مداخله بشردوستانه4-4
مداخله بشردوستانه عبارت است از دخالت اجبارآمیز در امور داخلی یک دولت 
برای حمایت در مقابل تخلفات وسیع از حقوق بشر. به بیان دیگر، مداخله بشردوستانه 

المللی ها یا یک سازمان بینمتضمن استفاده از زور توسط یک دولت، گروهی از دولت
بر اساس بشردوستی با هدف خاص جلوگیری از نقض فاحش حقوق اساسی بشر 

 11)چهار حق اساسی به عنوان حداقل حقوق بشر مورد اجماع هستند که بنابر گزارش 
مومی حقوق هستند که توسط کمیته اجرایی حقوق بشر، این حقوق تجلی اصول ع

. 3. ممانعت از اعمال شکنجه، 2. حق زندگی، 1اند: المللی شناسایی شدهجامعه بین
. ممانعت از برده 4ممانعت از عطف به ماسبق کردن حقوق جزایی و کیفری، 

( یا کاهش آن است. این نوع مداخله، 179-180داری()ارفعی و دیگران، همان، صص 
الملل، موضوع اختالف است چرا که بعضًا ن در روابط و حقوق بینمانند سایر انواع آ

المللی، تهدیدی علیه اصل بنیادین وستفالیایی حاکمیت، به عنوان بنیان نهادین نظم بین
 شود.و منتج به مداخله تلقی می

های گروسیوس توان در نوشتهنخستین بیان موثق اصل مداخله بشردوستانه را می
خله را برای جلوگیری از بدرفتاری دولت با اتباع خودش مفروض قرار یافت. وی حق مدا

های کالسیک جنگ عادالنه دارد)ایوانز و نونام، داد. به نظر او، این حق ریشه در نظریهمی
الملل عرفی بر این (. قانونی بدون مداخله بشردوستانه در حقوق بین353همان، ص 

ها، در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولت ها موظف بودندفرض استوار بود که دولت
المللی، رسد که جامعه بینحداقلی از حقوق را مراعات کنند. در دوران مدرن، به نظر می

برغم وجود سابقه مداخالت بشردوستانه، تمایلی به پیشبرد حقوق بشر از طریق اقدامات 
المللی، به هایی در نظام بینفرضاجرایی ندارد. این نوع نگرش تنها به دلیل وجود پیش

رغم وجود سابقه مداخالت بشردوستانه، تمایلی به پیشبرد حقوق بشر از طریق اقدامات 
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الملل به نفع هایی در نظام بینفرضاجرایی ندارد. این نوع نگرش تنها به دلیل وجود پیش
توسعه  های در حالشود که به طور خاص دولتنظم نیست، بلکه از یک هراس ناشی می

های متوسط آن را مدنظر دارند و آن عبارت است از مبدل شدن حقوق بشر به و یا قدرت
های بزرگ. این موضوع در دوره ای برای مداخله گسترده و غیرقابل مهار قدرتدست مایه

ها احیا شده و در دستور پس از جنگ سرد، هم در حوزه نظری و هم در رویه عملی دولت
هیچ یک از این مداخالت از نظر »ای یافته است؛ اگرچه ایگاه ویژهالمللی جکار بین

 «آمیز نبودندعملیاتی موفقیت
الملل داشته است مورد در حقوق بین« حاکمیت»تردید منزلت ممتازی که بی 

حمله قرار گرفته و همان گونه که موارد مداخله با مجوز سازمان ملل )یونان، لبنان، 
های غربی بر این است دهند، تالش قدرتافغانستان و عراق( نشان میبالکان، مقدونیه، 

که نوعی حق مداخله براساس مالحظات بشردوستانه شکل بگیرد که اگرچه مشروط و 
مقید است اما رو به تکامل بوده و به آن عمل گردد. استدالل حامیان مداخله بشردوستانه 

زور برای مقاصدی همچون مجازات  در چارچوب منشور ملل متحد این است که کاربرد
الملل، نه تنها علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هیچ نقض فاحش حقوق بین

کشوری نبوده و با منویات ملل متحد در مغایرت نیست، که تا حدی با قواعد آمرانه 
 4بند  2منشور انطباق دارد. در حقیقت این استدالل مبنی بر استنباط خاص از ماده 

شود؛ البته برای ر است زیرا نص بند مزبور شامل مداخله انسان دوستانه نمیمنشو
مشروعیت آن نیاز به دلیل اثبات کننده این حق وجود دارد. مخالفین مداخالت 

منشور ملل متحد، واضع یک تحریم عام نسبت  2از ماده  4بشردوستانه معتقدند اواًل بند 
صورت خاص تعریف نمود، ثانیًا فکر توسل به زور به توسل به زور است و نباید آن را به 

در سرزمین دولت دیگر، بنابر مقاصد بشردوستانه، خود دربردارنده تناقض آشکاری 
پذیرد که است: در اغلب موارد، مداخله نظامی گسترده در مناطق مسکونی انجام می

توان دریافت میها خطر جانی برای مردم غیرنظامی دارد. ثالثًا از بررسی عملکرد دولت
ها که هرگاه ضرورتی بشردوستانه وجود داشته باشد ولی تهدید یا سودی برای منافع دولت

 گردد.موجود نباشد، عالقه بسیار ناچیزی برای مداخله ابراز می
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 . رویه و عملکرد کشورها با تکیه بر اصل عدم مداخله 5
کشورهای دیگر منع نموده ها را از دخالت در امور داخلی منشور ملل متحد دولت

است ولی منشور ملل متحد دو مورد را از این قانون مستثنا قرار داده است که یکی از آنها 
اصل دفاع مشروع می باشد، یعنی زمانی که یک کشور از سوی کشور دیگر مورد  51ماده 

و با استفاده تواند دست به دفاع مشروع زده تهاجم قرار می گیرد با استفاده از این قانون می
از سالح و تسلیحات خویش از خاک کشورش دفاع نماید تا اینکه سازمان ملل متحد 
دست به کار شود و در مورد تصمیم گیری و اقدام نماید. و مورد دوم بند هفتم ماده دوم 

باشد را باشد که این اصل دخالت در اموراتی که در حیطه داخلی کشورها میمنشور می
 (.100، ص 1390صادقی، منع نموده است)

سازمان ملل متحد اساسًا مسئولیت حفظ و تأمین صلح جهانی را بر دوش شورای 
های امنیت گذاشته و شورای امنیت هر حرکتی که منجر به اختالف نظر و کشمکش

نظامی بین کشورهای عضو گردد را به صورت انحصاری مورد بررسی قرار می دهد و به 
نتوانسته به اندازه کافی آزادی عمل کشورها را در « اساساً » آن رسیدگی می کند. کلمه

الملل تضمین کند زیرا کلمه اساسًا در بند هفتم ماده دوم منشور به قسمت روابط بین
المللی اندازه کافی این اصل را برای پذیرش تعدیل حاکمیت کشورها در اثر تحوالت بین

 انعطاف پذیر نموده است)همان(.

 مداخله در دوران جنگ سرد . اصل عدم5-1

المللی و حتی شورای امنیت در زمان جنگ سرد تعریف درستی از صلح و امنیت بین
تهدید و به خطر افتادن نداشت. به همین لحاظ موضوع عدم توسل به زور و عدم مداخله 
در امور کشورها تا حدی مورد استناد و قبول سازمان ملل و جامعه جهانی بود. از آنجا 

گشایی از بحران امنیت مسئولیت اصلی خویش را در گرهکه این تعریف ناقص بود شورای 
دید. منشور به جز حفظ صلح، مسئولیت دیگر امورات، از جمله نفی المللی میهای بین

استعمار و حقوق بشر را بدوش سازمان ملل متحد انداخته است و سازمان ملل از بدو 
شورهای عضو از این های فراوانی را بر عهده گرفته است که کتشکیل خود مسئولیت

ها با گذشت زمان، با در نظرداشت شرایط روز سازمان تقاضا دارند که این مسئولیت
المللی نیز به این نظر است که صالحیت داخلی مطابقت پیدا نماید. دیوان دادگستری بین

المللی است. از اینرو موارد فوق کشورها معنای کاملی ندارد و تحت تاثیر تحوالت بین
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مفهوم را می رساند که شورای امنیت این اختیارات را دارد که مسئولیت و صالحیت این 
 (.101-102های خویش را محدود و یا برعکس گسترش دهد)همان، صص 

مواردی چون تبعیض نژادی، مسئله خود مختاری و  1945سازمان ملل بعد از سال 
قرار داده در حالی  های خویشحق مردم در تعیین سرنوشت شان را در حیطه صالحیت

ها بود. در این باره سازمان ملل در دو قضیه یکی که قباًل این مسئولیت بر دوش ملت
رودزیای جنوبی که در آن زمان سفید پوستان بدون در توجه به حق تعیین سرنوشت 
اکثریت سیاه پوستان اعالم استقالل نمود و همچنان تبعیض نژادی آفریقای جنوبی بر 

هایی را علیه آن المللی دانسته و تحریمرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین علیه نامبیا
که در آن زمان حقوق بشر أمری بود که حاکم بر روابط بین کشورها اعمال کرد. با وجودی

دو کشور و اتباع آنها بود، یعنی یکی از مسائلی بود که جزء أمورات داخلی محسوب می 
ها اعتراض و یا دخالت کند. اقدامات داخلی دولت توانست در مقابلشد و کسی نمی

ای در این واقعات در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد و شورای امنیت با تصویب قطعنامه
چارچوب فصل هفتم، آفریقای جنوبی را تحریم نمود و قانون اساسی این کشور را مغایر 

جام شود. این اقدامات باعث با منشور دانست و الزم دید که انتخابات آزاد در این کشور ان
ها خارج گردیده و در حیطه شد تا موراد نقض حقوق بشر از صالحیت دولت

 المللی قرار گیرد.های بینمسئولیت

 .  اصل عدم مداخله بعد از جنگ سرد5-2
المللی تحوالت بزرگی را در قسمت سیاست بین 1990از جمله مواردی که بعد از سال 

ها در قسمت احترام به حقوق بشر، فرآیند جهانی شدن، ولتبوجود آورد مسئولیت د
فروپاشی کمونیسم است که نتیجه آن فرسایشی بود. شورای امنیت در آن دوران با گسترش 

های حیطه کاری خود را در این که کشورها محدود مفهوم صلح و امنیت جهانی مسئولیت
دارد و به همین لحاظ این شورا در نمی دید که کشورها را مداخله در امورات دیگران باز 

بازداشتن کشورها را از جنگ و منازعات مسلحانه تنها  1992اولین اجالس خود در سال 
راه حفظ صلح و امنیت نمی دانست بلکه به این باور رسید که کشورها باید به ثبات 

ا این اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برسند و در صورتی صلح پایدار خواهد بود که کشوره
 (.104-105های غیر نظامی را دارا باشند)همان، صص، مولفه
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های عمده جامعه بعد از آن نقض حقوق بشر به عنوان یکی از مشکالت و دغدغه
جهانی بدل شد و با هماهنگی های بیشتر اعضای شورای امنیت در قسمت اتخاذ 

د و اقدامات تصمیمات الزام آور مخصوصًا در قسمت مداخالت بشردوستانه کمک کر
کشورهای تحت مداخالت بشردوستانه روز به روز افزایش یافت تا جایی که منحنی 
مذکور سیر صعودی به خود گرفت. شورای امنیت بر برتری حاکمیت دولتی تاکید نمود 
که این عملکرد سازمان بر خالف گذشته بود. با این حساب دوره حاکمیت مطلق کشورها 

توانند در داخل مرزهای یی که رفتار مجرمانه داشتند دیگر نمیهابه پایان رسید و دولت
 خود کاماًل در أمان باشند.

 المللی در دفاع مشروع. رویه بین6
غم اصل ممنوعیت توسل بر 1945ها از سال همان طور که قباًل هم ذکر شده دولت

ه تهدیدات الملل است، بارها از زور علیبه زور که یکی از اصول بنیادین حقوق بین
اند این اقدام خود را در قالب دفاع مشروع توجیه اند و سعی کردهتروریستی استفاده کرده

المللی دریافت کرده است کنند. ولی این اقدام آنان همواره انتقاداتی را از سوی جامعه بین
ها محلی از جمله اینکه حق دفاع مشروع یک حق بین الدولی است و فقط در میان دولت

توان تجاوز مسلحانه تلقی کرد تا در اعراب خواهد داشت و اقدامات تروریستی را نمی از
های ها برای مدتمقابل آن به حق دفاع مشروع متوسل شد. با این وجود رویه دولت

هایی که حق اقدامات ضد تروریستی را ادعا طوالنی نامشخص بوده و تعداد دولت
ها در محکوم در همین زمان تمایل دیگر دولت کنند بطور مشخصی افزایش یافته ومی

 کردن چنین اقداماتی کاهش یافته است.
المللی وجود داشت که این کشور در مورد ایاالت متحده یک توافق کلی در جامعه بین

تواند در مورد حمالت یازدهم سپتامبر به دفاع مشروع متوسل شود زیرا این حمالت می
(. 17، ص 1382ری علیه گروه القاعده بود)انتونی و مالرب، توجیهی در اتخاذ اقدامات قه

غم اینکه بحث های اولیه پیرامون شرایط دفاع مشروع فروکش کرده است ولی در طول بر
های اخیر نگرانی های رو به رشدی وجود داشته است که محدودیت های دفاع مشروع سال

بته اقدامات نظامی علیه (. ال378، ص 1387را تحت پوشش قرار داده است)رفیعی، 
های مختلفی تروریست فقط محدود به حمالت یازدهم سپتامبر نیست، بلکه در نمونه

 (.76، ص 1381ها با استفاده از زور علیه تروریسم واکنش نشان داده اند)رفیعی، دولت
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هایی که یابیم که تعداد نمونهی توسل به زور در میهای یادشدهبا مالحظ نمونه 
اند افزایش یافته و واکنش جامعه ها علیه حمالت تروریستی به زور متوسل شدهدولت

المللی نیز در این خصوص متنوع بوده است: از محکوم کردن این عملیات مخصوصا بین
 حمله به سودان گرفته تا تأیید ضمنی آنها.

ایاالت متحده آمریکا در پاسخ به تالش برای ترور رئیس جمهور  1993در سال  -
 (.Reisman,1994, p, 120وش یک موشک به سمت عراق پرتاب کرد)ب

در پی واکنش به حمله مأمورین سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا،  1998در سال  -
ایاالت متحده آمریکا کارخانه های داروسازی در سودان را بمباران حمله 

 51ده (. آمریکا برای توجیه این اقدام خود به ما537، ص 1999کرد)لوبل، 
منشور استناد کرد اما هیچ دلیلی در مورد حمالت خود به افغانستان و سودان ارائه 

 نکرد.
روسیه نیز علیه تروریسم واکنش نشان داد. به  2006و همچنین  2000در سال  -

دنبال حمالت توسط شورشیان چچنی، روسیه حمالت هوایی خود را علیه چچن 
رجستان قادر نیست یک منطقه أمنیتی را در گرجستان آغاز کرد و ادعا کرد که گ

شورای امنیت را در خصوص مبارزه با  1373آورد و قطعنامه در مرز روسیه فراهم
ها موظف و متعهد به اجرای آن هستند و عدم امکان دادن تروریسم که همه دولت
 ها یکی از اجزای این تعهدات است را نقض کرده است.به اسکان به تروریست

نیروهای مسلح انقالبی کلمبیایی وارد خاک اکوادر شدند در  2008در مارس  -
تعقیب شورشیانی که به یک ارگان تروریستی تعلق داشت. اعمالی را انجام داده 

شد. در این خصوص سازمان کشورهای بود که نقض حاکمیت اکوادر تلقی می
ت متحده المللی سکوت اختیار کردند و تنها ایاالهای بینآمریکائی و سازمان

 حمایت خود را ابراز کرد.

 المللی. رویه قضایی دیوان دادگستری بین7
، حق کشورها در توسل به زور به شدت 1945با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 

منشور ملل متحد، کشورها را از تهدید به زور با استفاده  2محدود شد. بند چهارم ماده 
 سیاسی هر کشور، منع کرده است.از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل 
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منشور دو استثنا برای ممنوعیت توسل به زور قائل شده است: اول حق ذاتی دفاع  
مقرر شده است؛ دوم توسل به زور که  51مشروع فردی و جمعی آن گونه که در ماده 

 مجوز آن را شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور صادر کرده باشد.
الملل رخت توسل به زور توسط کشورها از عرصه روابط بین ها،برغم این محدودیت

حداقل به لحاظ نظری مورد توافق « حقوق توسل به زور»بربسته است. عمده قواعد 
هایی از حقوق توسل به زور، متنازع فیه باقی اند. بدیهی است بخشای واقع شدهگسترده

و دفاع مشروع « ع مشروع بازدارندهمانده باشد. در مثال بارز از این موارد اختالفی، دفا
 در واکنش به حمالت تروریستی است.

تحوالت اخیر، از قبیل اهمیت رو به افزایش بازیگران غیر دولتی و توانمندی آنان در 
انجام عملیات گسترده تروریستی علیه کشورها، قواعد سنتی محدود کننده توسل به زور 

جنگ با » ن رابطه، عنوان تا حدی غیر دقیق را با چالشی سخت ربرور کرده است. در ای
، به مثابه عامل یا در واقع عذری در خدمت شماری از کشورها قرار گرفته تا در پی «ترور

 های حقوقی توسل به زور باشند.کاستن محدودیت
، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و 2001حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر سال 

از این که چنین حمالتی در آینده نیز رخ دهند، تأثیر گسترده ای سیاسی ایجاد کرد. ترس 
های قوانین داخلی و زندگی روزمره در کشورها داشت و موجب کاهش بر بسیاری از جنبه

ها شدید آزادی های مدنی شد. در همان حال، آشکار شد که توسل به زور علیه تروریست
المللی تر نزد جامعه بینای قابل قبولگزینهدهند، ها پناه میو کشورهایی که به تروریست

است و حتی منجر به این شد که ایاالت متحده آمریکا مدعی وجود حق موسع اقدام 
نظامی باشد جهت رفع تهدیدات علیه امنیت ملی خود، قبل از آن که چنین تهدیداتی 

ه تنها حق اقدام علیه واقعا تحقق یابند. این استراتژی که به دکترین بوش نیز اشتهار یافته، ن
 تهدیدات فوری، بلکه حق اقدام علیه تهدیدات غیر فوری را نیز شامل می شود.

المللی اقدام نظامی اتخاذ شده علیه افغانستان در سال در پی پذیرش گسترده بین
دست به تهاجم نظامی علیه عراق  2003، ایاالت متحده امریکا و بریتانیا در سال 2001

کشور بر آن بودند که مطلوبیت، ضرورت و قانونی بودن اقدامشان را در زدند. این دو 
چارچوب نظم جهانی و حقوقی پس از یازدهم سپتامبر توجیه کنند. صرفنظر از تالش 

کردند که ایاالت متحده امریکا در راستای توسعه حق دفاع مشروع، هر دو کشور ادعا می
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وسل به زور از قبل موجود صورت در چارچوب حقوق ت« عملیات آزاد سازی عراق»
های پیشین شورای امنیت، آن را مجاز ساخته است. برخالف گرفته و ترکیبی از قطعنامه

اقدام نظامی علیه افغانستان که با پذیرش گسترده مواجه شد، توسل به زور علیه عراق 
ایاالت المللی از حمایت بین«: »ای را برانگیخت. به گفته مائو گوتومخالفت گسترده

متحده آمریکا و گفتمان جدید توسل به زور علیه تروریسم بین المللی، که حاصل رویداد 
یازدهم سپتامبر و حمله نیروهای ائتالف به رژیم طالبان و القاعده بود، با تهاجم به عراق 

(. نویسنده دیگری، سطح اعتراضات مردمی 4، ص 1375ممتاز، «)از دست رفت
سازی عراق را هم گسترده و هم بدون سابقه ت آزادالمللی علیه عملیابین
 (.15، ص 1389داند)میرمحمدی، می

ها در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن حمله در چنین فضایی و در حالی که بحث
مسلحانه به افغانستان و عراق نزد افکار عمومی جهانی و محافل دانشگاهی ادامه داشت، 

رصت یافت تا طی دو رأي ترافعی و یک نظریه مشورتی، المللی دادگستری فدیوان بین
های خود را در خصوص حقوق توسل به زور تبیین کند و بدین طریق، مواضع و دیدگاه

 رویه قضایی و ادبیات حقوقی ذیربط را به نحو قابل توجهی توسعه دهد.

 . رویه شورای امنیت در مقام مداخله بشردوستانه8
ل مداخله یک جانبه یک یا چند دولت با انگیزه حفظ و الملبا تحوالت حقوق بین

حمایت از جان و حقوق اساسی و بنیادین افراد نه تنها دیگر أمری مشروع تلقی 
ها حتی قدرتمندترین آنها در مقابل تهدیدات گردد بلکه تالش انفرادی دولتنمی

 امروزی به نتیجه نخواهد رسید.
مفهوم امروزین مداخله قهرآمیری است که بنابراین، مداخله بشردوستانه در 

عمومًا از طریق عملیات نظامی توسط شورای امنیت، در جهت حمایت از بشریت 
گیرد. شایان ذکر است اقدام به مداخله بشردوستانه اگرچه در جهت صورت می

نظر شورا قرار گرفته المللی بودن آن مدحمایت از بشریت است اما بیشتر از جنبه بین
 تا جنبه بشری آن.است 

مورد توجه قرار « آزادی بیشتر»باید گفت که امروزه نیاز به امنیت جمعی که به عنوان 
گرفته است، از جنبه بشری بودن آن حائز اهمیت گردیده است؛ زیرا همکاری جهانی 

های داخلی است، بلکه به دلیل حمایت از بشریت ها نه تنها سبب پیشرفتمیان دولت
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گیری این همکاری ی کشورها را به دنبال دارد. در واقع شکلیع نفع همهدر مقیاسی وس
به طور پایدار موجب برخورداری مردم جهان از حقوق حقه شان مانند امنیت، توسعه و 

 (.A/59, 2005, paras 18,19,20عدالت می شود)
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 نتیجه گیری
منشور ملل،  51یعنی ایجاد سازمان ملل متحد و تصویب ماده  1945بعد از سال 

الملل تلقی کردند و تنها دفاع مشروع در کشورهای عضو توسل به زور را نقض حقوق بین
تا اکنون بارها  1945برابر حمالت مسلحانه را مشروعیت دادند. با این حال بعد از سال 

های هوایی زدند و هزاران انسان را کشورهای قدرتمند دست به حمالت مسلحانه و بمباران
و خون کشیدند و این عمل خود را در سازمان ملل به بهانه دفاع مشروع توجیه  به خاک

توان به حمالتی مانند اینها اشاره کرد: حمالت راکتی کوبا، جنگ کردند. برای مثال می
شش روزه اسرائیل علیه اعراب، حمله به راکتورهای اتومی عراق، حمالت ائتالف آمریکایی 

توان به قضیه سکوهای نفتی ایران اشاره کرد که توسط آمریکا به مواضع دولت سوریه و می
به عنوان دفاع مشروع نابود گردیدند. موضوع دیوار امنیتی اسرائیل در فلسطین اشغالی و 

های مسلحانه در سرزمین کنگو توسط اوگاندا که آنها اقدامات شان را همچنان فعالیت
کردند که این دفاع مشروع علیه حمایت یاعمال حق دفاع مشروع می دانستند و استدالل م

های نیروهای متحد دموکراتیک است نیز اشاره کرد. اما همه این حمالت کنگو از فعالیت
گیری سازمان ملل، عدم مشروعیت شان ثابت شد و هر با بررسی شورای امنیت و تصمیم

حمالت  های خاطی محکوم گردیدند. حتیکدام به نحوی از انحاء رد گردید و دولت
یازدهم سپتامبر به مرکز تجارت جهانی نیز که از سوی تروریست های القاعده انجام گرفت، 
آمریکا پس از گفتگوهای زیاد به خاک افغانستان حمله کرد و بیشتر نقاط افغانستان را مورد 
بمباران هوایی قرار داد که این عمل نیز از سوی بیشتر کشورها و نهادهای قضایی نکوهش 

د و بیان داشتند که دفاع مشروع به این معنی نیست که یک کشور بعد از حمله ای که گردی
جویی حمالت مسلحانه انجام دهد. لذا به این نتیجه متوجه اش بوده به قصد انتقام

الملل به صورت اکید ممنوع بوده و هیچ کشوری رسیم که توسل به زور در حقوق بینمی
یگری را ندارد مگر با اجازه کشور مذکور و مشورت سازمان اجازه مداخله به امور کشور د

ملل و هیچ کشور و یا نهادی حق انجام حمالت مسلحانه به خاک و مواضع کشور دیگری 
را ندارد مگر اینکه در واقعیت دفاع مشروع بوده باشد نه اینکه زیرنام این ماده بخواهند به 

 اهداف شوم و خواسته های خود برسند.
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 و مأخذمنابع 
(، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، تهران: دفتر مطالعات 1372ارفعی، عالیه و دیگران )  .1

 سیاسی و بین المللی
ها و محدودیت منشور ملل متحد، مجله (، حاکمیت دولت1375افتخار جهرمی، گودرز ). 2

 18تحقیقات حقوقی شماره 
نگ روابط بین الملل، ترجمه: حمیرا مشیرزاده و حسین (، فره1381ایوانز، گراهام؛ جفری، نونام ). 3

 شریفی، تهران: نشر میزان
(، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه: کمیته 1382آنتونی، راجرز؛ مالرب، پل ). 4

 ملی حقوق بشردوستانه، تهران: انتشارات امیر کبیر
الملل عمومی و فقه الملل از دیدگاه حقوق بینبین(، توسل به زور در روابط 1376حیدری، حمید ). 5

 شیعه، تهران: انتشارات اطالعات
(، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه: وحید 1376دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت ). 6

 بزرگی و علیرضا طیب، تهران، قومس
 کیفری، تهران: وزارت خارجهالملل (، در آمدی بر حقوق بین1380دیهیم، علی رضا ). 7
الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، (، مبانی حقوق بین1377ذوالعین، پرویز ). 8

 وزارت امور خارجه، تهران، انتشارات ب
الملل در شکل گیری قواعد آمره (، بررسی نقش مکاتب فلسفی حقوق بین1393رستمی نژاد، امید ). 9

 ید بر اصل منع توسل به زور، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه حقوق و علوم سیاسیالمللی با تاکبین
سپتامبر، جنگ علیه تروریسم و حاکمیت و امنیت دولت  11حادثه »(، 1381رفیعی، سید کمال ). 10
 39و  18، مجله سیاست دفاعی، سال دهم و یازدهم، شماره «ها
المللی سالح های متعارف، پایان نامه دوره کارشناسی ن(، موازین بی1387رفیعی، سید کمال ). 11

 ارشد حقوق بین الملل، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
الملل عمومی، ترجمه: محمد علی حکم، ج اول، تهران: (، حقوق بین1347روسو، شارل ). 12

 انتشارات دانشگاه تهران
 امعه ملل، تهران: شیرازه(، ایران و ج1377زند، فریدون ). 13
(، دیپلماسی چند جانبه: نظریه و 1388سجاد پور، سید محمد کاظم؛ ظریف، محمد جواد ). 14

 ، تهران: وزارت امور خارجه2عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی، ج 
 ن: امیر کبیرالملل بشردوستانه: پاسخ به سواالت شما، تهرا(، حقوق بین1386سیاه رستمی، هاجر ). 15

(، تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل، فصلنامه 1390صادقی، دیدخت ). 16
 پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران –علمی 
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 الملل عمومی، ج اول، تهران: انتشارات ابوریحان(، حقوق بین1342صفدری، محمد ). 17

الملل و (، توهین در رسانه از منظر حقوق بین1392ممقانی، جواد )ضیایی، سید یاسر و طباخی . 18
 3، شماره 17حقوق ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی، 

الملل عمومی، چاپ سی و چهارم، تهران، نشر (، حقوق بین1389ضیایی بیگدلی، محمد رضا ). 19
 گنج دانش

الملل مخاصمات مسلحانه، (، حقوق جنگ: حقوق بین1397ضیایی بیگدلی، محمد رضا ). 20
 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ ششم، تهران

 (، دستور کار صلح، ملل متحد، اسناد سازمان ملل1992غالی، بوتروس ). 21

U.N. Doc. A/47/277.S/24111, p.170 
ها با تاکید دولت(، جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه 1395قاسمی، غالمعلی و ملکی، مسلم ) . 22

 بر رهیافت اسالمی، فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسالم و غرب، سال سوم، شماره دوم، تابستان،

 ، تهران، دفتر مطالعات رسانه1(، حقوق ارتباطات، چ 1387کاظم و معتمد نژاد، رویا ) . 23

مب گذاری در سودان و استفاده از نیرو برای پاسخ به حمله تروریستی: ب»(، 1999لوبل، ژول ). 24 
 «افغانستان

(، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل، 1371مسائلی، محمود؛ ارفعی، عالیه ) . 25
 تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

 الملل سالح های کشتار جمعی، تهران: نشر دادگستر(، حقوق بین1375ممتاز، جمشید ). 26 
(، اسالم و حقوق بین الملل، تهران: تقریرات درسی 1389، سید مصطفی )میر محمدی عزیزی. 27

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 –(، نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش، اطالعات سیاسی 1373میرزایی ینگجه، سعید ). 28 

 85 – 86اقتصادی، شماره 

29. A/59 (2005), In Larger Freedom: toward Development, Security and Human 

Rights for All, Report of Security General, paras 18,19,20 

30. Reisman, W.Michael (1994), «The Raid on Baghdad: Some Reflection on Its 

lawfulness and Implication», European Journal of International law. 5 (1). 
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 المللهای حمایت دیپلوماتیک از منظر حقوق بینشیوه

 1شکریه حسینی  

 1301 /14/10تاریخ پذیرش   12/9/1401تاریخ دریاقت: 

 چکیده

 گریکشور نزد کشور د کی کیپلماتیاقدامات د هیعبارت از کل کیپلماتید تیحما
 یمورد تعد یکه در قلمرو کشور خارج است از آنان تیاحقاق حق اتباع خود و حما یبرا

به آنان وارد آمده  یمعنو ای یماد انیضرر و ز اند وقرار گرفته یو جان یو تجاوز اعم از مال
 تیو حما شودیم لیتبد یکشور یبه ادعا ی،شخص یحالت ادعا نیاست. در ا

به  یرا از سطح داخل ییقضا یدگیکه رس است هیگردان شببه لوح یبه نوع کیپلماتید
فرد متضرر و کشور مسئول را به رابطه کشور  هیاول هو رابط رساندیم یالمللنیسطح ب

 .سازدیو کشور مسئول مبدل م یمتبوع متقاض
ی و باهدف بررسی تحقیق حاضر بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه

نهایت نتایج ذیل در الملل ترتیب گردید که های حمایت دیپلماتیک از منظر حقوق بینشیوه
به این نتیجه رسید که همگام با  توانیم یاز آراء مورد بررس یکل ییک جمع بندحاصل شد: 

 یو خارج شدن مسأله حقوق بشر از صالحیت انحصار المللنیرد در روابط بارتقاء جایگاه ف
در  یانقش سازنده ،یالمللنیجامعه ب یحاکمیت دولت ها، دیوان نیز به عنوان رکن قضای

دیپلماتیک در جهت ارتقاء جایگاه حقوق بشر داشته است، به  مایتتحول مفهوم ح یراستا
قابل اجراست،  یصرف که در موارد معین یهکار قضایکه حمایت دیپلماتیک از یک را یطور

 گردد.  جهت حمایت از حقوق بشر تبدیل یخارج شده و قابلیت این را دارد که به سازوکار
الملل، اشخاص حقیقی و حمایت دیپلماتیک، حقوق بین شیوه، ها:کلیدواژه

 حکمی، تابعیت و اقامه دعوا.
                                                             

  )ص(النبیین الملل دانشگاه خاتمآموخته مقطع ماستری حقوق بیندانش 1
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 مقدمه

ها برای حمایت از تابعان خود الملل موجب شده است که دولتتحول در حقوق بین
های و مکانیسم این اقدامات معین را در چارچوب حقوق بین الملل انجام دهند. شیوه

 های حمایت هر مقدار متنوع باشد،حمایت از اهمیت زیاد برخودار است. چون شیوه
ها، انواع و گذارد. از این رو، ماهیت شیوهد باز میدست دولت را برای حمایت از اتباع خو

های حمایت سیاسی و دیپلماتیک مسایل مهم است که باید روی شرایط به کارگیری شیوه
آن کار کرد و از نظر حقوق بین الملل مسایل یادشده را مشخص ساخت. با عنایت به عدم 

المللی های بینم آشنایی با مکانیزمدسترسی افراد به نهادهای بین المللی، ناتوانی مالی، عد
ها از آنان های یادشده، حمایت سیاسی و دیپلماتیک دولتو توانایی دولت در زمینه

)اشخاص حقیقی و حکمی( از اهمیت زیاد برخودار است. به خصوص که حمایت 
توانند حمایت کنند، گرچه دیپلماتیک با تحول جدید که بسیار از کشورهای از افراد می

ابطه سیاسی تابعیت موجود نباشد. تاریخچه این نوع حمایت به صورت غیر مسنجم ر
 همزاد دولت به مفهوم غیر مدرن است، گرچه به صورت منسجم عمری زیاد ندارد. 

های حمایت با عنایت به مسایل یادشده در این نوشتار در صدد هستیم که شیوه 
وابط بین الملل نسبت به افراد، اعم از سیاسی و دیپلماتیک دولت را در عرصه جهانی و ر

حقیقی و حکمی مورد بحث و ارزیابی قرار دهیم و با توجه عنوان و مسایل اصلی که بیان 
های معین پاسخ دهیم. در قسمت معنای حمایت دیپلماتیک باید گفت کردیم به پرسش

ت که به اتباع المللی ، ناشی از ضرر و زیانهای اساکثریت دعاوی مربوط به مسئولیت بین
المللی گردد و از آنجا که مسئولیت بینخارجی در قلمرو خارج از کشور شان، وارد می

گردد، فرد الملل ایجاد میای است که تنها بین اشخاص حقوق بینیک نوع رابطه حقوقی
المللی را مطرح نماید بلکه بر او تواند به طور مستقیم دعاوی مسئولیت بینمتضرر نمی

ست که این دعوا را از طریق دولت خود اقامه نماید. یعنی دولت متبوع او حق را الزم ا
مطالبه کند و این مطالبه مبتنی بر اصل حمایت دیپلماتیک کشورها از اتباع شان در خارج 

( بنا بر این حمایت دیپلماتیک عبارت است 44، ص1395باشد. )خالوزاده، از کشور می
ک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و کلیه اقدامات دیپلماتی»از: 

 –اعم از مالی و جانی  –حمایت از انان در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز 
اند و ضرر و زیان مادی یا منعوی به آنان وارد امده است. در این حالت ادعای گرفتهقرار
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تیک رسید گی قضایی را از گردد و حمایت دیپلماشخصی به ادعای کشوری تبدیل می
المللی می رساند و رابطه اولیه فرد متضرر و کشور مسئول را سطح داخلی به سطح بین

 (45)همان، ص«. سازدبه رابطه کشور متبوع متقاضی و کشور مسئوول مبدل می
ها دهد. این شیوههای حمایت دیپلماتیک تشکیل میمسایل اصلی این تحقیق را شیوه

شوند، باید در این پژوهش حالجی، تجزیه و تحلیل گردد. به کار گرفته می چیست و چگونه
 از این رو، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به مسایل یادشده خواهیم پرداخت. 

 اقامه دعوا نزد مراجع حقوقی، داوری و قضایی .1

 در موارد یدادگستر یالمللو جانشین آن دیوان بین یالمللبین یدادگستر یدیوان دائم
موجود در این  یهااز ابهام یاند و بسیاربا مسأله حمایت دیپلماتیک روبرو شده یتعددم

)مدنی، اند. پیش آمده، روشن و شفاف ساخته یهاالملل را در فرصتبین حقوق نهاد
 (248، ص1384

به قضیه آمباثیلوس )اختالف بین انگلیس و یونان،  توانمیی از جمله این دعاو
)اختالف بین فرانسه  تابعیت در تونس و مراکش فرامینی در قضایا ی(، آراء مشورت1919

(، قضیه 1927)اختالف بین یونان و انگلیس،  (، قضیه ماوروماتیس1923و انگلیس، 
ت مغرب )اختالف (، قضیه فسفا1929 کارخانه کورزو )اختالف بین آلمان و لهستان،

)اختالف بین بلژیک و بلغارستان،  (، قضیه شرکت برق صوفیا1938ایتالیا و فرانسه، 
(، قضیه 1952ایران و انگلیس، )(، قضیه نفت ایران و انگلیس )اختالف بین 1939

بوم )اختالف بین  نوته(، 1952اینترهندل )اختالف بین سوییس و ایاالت متحده آمریکا، 
)اختالف بین اسپانیا  (، قضیه بارسلونا تراکشن1955ر نشین لیختنشتاین، گواتماال و امی

 یقضایا همچنین (، و2007(، قضیه دیالو )اختالف بین گینه و کنگو، 1970و بلژیک، 
حقوق  1963 کنوانسیون 36نقض ماده  ی( )که از مجرا2003( و آونا ) 1999الگراند ) 

جبران  مورد در یشود( و همچنین نظریه مشورتتالش شده بود تا از اتباع حمایت  یکنسول
 اینکه اشاره کرد. با عنایت به 1949وارده به سازمان ملل متحد در سال  یهاخسارت

 حاضر خارج است، صرفا آراء شاخص صادره در تحقیقکلیه آراء مذکور از توان  یبررس
ذا ابتدا حمایت دیپلماتیک مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. ل خصوص

نسبت به نهاد حمایت  یدر قضیه بارسلونا تراکشن که مبین رویکرد سنت صادرهی رأ
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 یگیرد و سپس آراء صادره در قضایایبه نحو اختصار مورد بحث قرار م است، دیپلماتیک
حمایت از حقوق بشر است، به تفصیل  یمبین رویکرد جدید در راستا که الگراند و آونا

 (249، ص1384)مدنی،  گرفت. هدخوا قرار یمورد بررس
تسلیم  یدادگستر یالمللعلیه اسپانیا به دیوان بین ی، بلژیک دادخواست1958سال  در

 یبود که در نتیجه اقدام ها و مقدمه چین یموجب این دادخواست بلژیک مدع به کرد.
 یبزرگ یبارسلونا تراکشن که قراردادها یاسپانیا، شرکت کانادای یدولت یمقام ها یها
از کار را نیز انجام داده  یاستان کاتالونیا امضاء و بخش مهم در تامین برق و نیرو یبرا

دادگاه ورشکسته اعالم شده است. از نظر بلژیک اعالم  طرف از یاست، به طور غیر قانون
علیه شرکت بارسلونا صورت گرفت باعث شد که به  کهی دیگر یو اقدام ها یورشکستگ

 یسهام را در اختیار داشتند، خسارات شدید درصد 88ن شرکت که ای یسهامداران بلژیک
نامشروع مامورین خود است، باید این  اقدام وارد گردد. لذا دولت اسپانیا که مسئول این

 (250، ص1384)مدنی، خسارات را جبران کند. 
مهم است: نخست اینکه کانادا دولت متبوع  یویژگ دوی دادخواست بلژیک دارا

به عنوان خواهان، حضور نداشت و، دوم  بلژیک ونا تراکشن، در دادخواستشرکت بارسل
شرکت  یخسارت سهامداران بلژیک جبران اینکه دولت بلژیک در دادخواست خود فقط

داد که: آیا  یبه این پرسش پاسخ م باید بنابراین دیوان کرد. یبارسلونا تراکشن را مطالبه م
 ییک شرکت کانادای یبلژیک ت سهامدارانتواند به منظور جبران خساربلژیک می

مثبت باشد، دیوان  پرسش نماید؟ دوم اینکه اگر پاسخ به این یمبادرت به حمایت سیاس
دیوان در این  یرأ باید حدود این خسارات را تعیین و اسپانیا را موظف به جبران کند.

قواعد  تاریکی الملل است که زوایادر زمینه حقوق بین یپرونده از آراء برجسته قضای
 اینی الملل به ویژه حمایت دیپلماتیک را روشن کرد. دیوان در مقدمه رأحقوق بین

 باید دید آیا بلژیک حق توسل به حمایت یکند که بدوًا به طور منطقاستدالل را مطرح می
دولت اسپانیا  یرا دارد؟ زیرا اقدام ها ییک شرکت کانادای یاز سهامداران بلژیک یسیاس
حق  یبلکه بر ضد شرکت بارسلونا تراکشن بوده است. دیوان در بررس سهامداران، هنه علی

 یکند که هر کشور میزبان نسبت به اتباع بیگانه یا سرمایه هامی یتکالیف به بلژیک، اشاره
که یک کشور، سرمایه یا اتباع  یدارد هنگامو در این زمینه اعالم می دارد بر عهده یخارج

 یالمللتعهدات بین یپذیرد، باید در اجرا یدر سرزمین خود م رای خارج یکشورها
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عمل آورد؛ البته این تعهدات بدون قید و شرط نیستند.  به از آنها یقانون یحمایت ها
 (202، ص1374)رابرت، 

در قلمرو انواع تکالیف و تعهدات  موضوعات از مهم ترین یدر ادامه دیوان یک
 د:ها بر دو دسته هستندولت یالمللبین وید تعهداتگ یرا روشن ساخته و م یالمللبین

 1یالملل( تعهدات در برابر جامعه بین1
 2( تعهدات در برابر یک کشور خاص2

در تعهدات دسته اول، چون هدف و منظور از تعهد، حفظ و رعایت منافع جامعه 
جهان بدون تفکیک و تمایز، در رعایت و  یاین همه کشورها بر بنا است،ی المللبین

گردند، مانند ممنوعیت توسل به زور یا خرید و فروش  یم محسوب احترام به آنها ذینفع
ها در قالب حمایت که دولت یدوم مانند تعهدات یدسته تعهداتی برده و نظایر آنها. ول

ها ان گفت همه دولتتوندارند و نمی یچنین خصوصیت ماهیتاً  دیپلماتیک بر عهده دارند،
الملل و حق ندارد در قالب حقوق بین ینمونه، هیچ دولت یبرا اند.در رعایت آنها ذینفع
مطالبه خسارت کند، مگر آنکه ثابت کند  یدولت دیگر ازی المللسازکار مسئولیت بین

صالحیت است، زیرا توسل به حمایت دیپلماتیک  واجد ذینفع و یارائه چنین تقاضای یبرا
که به  یتوجه به مراتب باال باید دید آیا خسارات با ویژه است. یوط به رعایت ترتیباتمن

بوده است که  یاز تعهدات یشده ناش وارد شرکت بارسلونا تراکشن یسهامداران بلژیک
رسیدن به نتیجه  یاست؟ دیوان برا بوده دولت بلژیک در رعایت آنها به طور مستقیم ذینفع

اشاره و این  یخارجهای شرکت ت دیپلماتیک سهامداران دربه مسأله حمای ،ینهای
 یاقدام ها و تصمیم ها نتیجه در یکند که اگر یک شرکت خارجپرسش مقدر را طرح می

مستقل و جدا از  دارند دولت میزبان، دچار خسارت شود، آیا سهامداران حق یغیرقانون
به این  دیوان شرکت، به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند؟ جواب

 سهامداران است. به نظر دیوان با وجود اینکه شخصیت شرکت از شخصیت یپرسش منف
 تواننمی شود، با این وجودجدا است و در عمل نیز ضرر و زیان دامنگیر سهامداران می

 یدیگر سخن، در زمینه ها به مستقل از شرکت قائل شد. یقضای آنها حق اقدام یبرا

                                                             
1 - Erga Omnes 

2 - Si Omnes 
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و غیرقابل تجزیه  منسجم شرکت و سهامداران را باید یک واحد ،یو بازرگان یاقتصاد
و سهامداران آن،  تراکشن کرد. دیوان در پایان به این نتیجه رسید که شرکت بارسلونا یتلق

و سهامدار آن  یحقوق رکت به عنوان شخصحق ندارند جداگانه اقدام کنند، زیرا منافع ش
 یشخص حقوق باید از طرف و به نام یقضای یبه هم آمیخته است که اقدام ها یطور

 (25، ص2000)گزارش حقوق بین الملل،  انجام پذیرد.
 پردازد که آیا کانادا به عنوان کشور متبوع بارسلونا تراکشن، یدیوان سپس به این م

به منظور  یاز این شرکت را دارد؟ دیوان معتقد است وقتحمایت دیپلماتیک  صالحیت
شود، معمواًل می یعلقه بین یک شرکت و کشور متبوع آن بررس دیپلماتیک، حمایت

 یرا بر اساس قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقوق یبررس ضابطه الملل،حقوق بین
دهد که شرکت می یولترا نیز به د ینتیجه حق حمایت سیاس در در کشور متبوع قرار داده،
 یاست و اقامتگاه دارد. این اصل بارها مورد تأیید رویه قضای شده به موجب قوانین آن ثبت

وجود نداشت که بارسلونا  یدیوان تردید یاین مورد، برا در قرار گرفته است. یالمللبین
و اقامتگاه آن نیز در همان کشور است. سوابق پرونده  است تراکشن در کانادا تشکیل شده

و تعیین اهداف آن نیز بر پایه قوانین کانادا بوده  شرکت دهد که ایجاد ایننیز نشان می
کرد. به همین دلیل این  یتراکشن تلق بارسلونا است. بنابراین کانادا را باید کشور متبوع

از  یبعدًا به دالیل یخود انجام داد، ول وعمتب حمایت شرکت یبرا یکشور مقدمتًا اقدامات
توان دلیل از بین رفتن را نمی کانادا خود صرف نظر کرد. انصراف یتعقیب اقدام حمایت

کشور حق دارد در هر موقع و  حق آن دولت در حمایت از بارسلونا تراکشن دانست. این
 (29)همان، صخود را دوباره آغاز کند.  یاقدامات حمایت ،یشرایط
کامل دارد که حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به اتباعش اعم  یآزاد دولتهر  زیرا»

 نبایداین انصراف را « اعمال نماید و یا اینکه از حق خود صرف نظر کند یو حقوق یحقیق از
 شرکت کرد. گفته شده است که چون بین کانادا، دولت متبوع یدلیل از بین رفتن این حق تلق

ی المللدیوان بین یدولت اسپانیا تعهد متقابل قبول صالحیت اجبار بارسلونا تراکشن و
 اساسنامه وجود نداشته است، کانادا از مراجعه به دیوان 36ماده  2به موجب بند  یدادگستر
پذیرد، زیرا توسل به قضاوت یک دادگاه  یکرد. دیوان این استدالل را نم یخوددار

 یاحقاق حقوق است، حال اگر کانادا به این وسیله دسترس یوسیله برا تنهای المللبین
با توجه به  زند. یبه حق آن کشور بر حمایت دیپلماتیک لطمه نم موضوع نداشته است، این
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یک  یمتخلفانه یک دولت، به حقوق قانون یدر نتیجه اقدام ها چنانچه مراتب پیش گفته
فقط دولت متبوع شرکت حق  یشده باشد، بنابر اصول حقوق وارد لطمه یشرکت خارج

دارد و در آنچه مربوط به حق حمایت دیپلماتیک  خسارت جبران یو تقاضا یطرح دعو
الملل، حقوق بین یشود، به نظر دیوان در شرایط کنونمی یک شرکت یسهامداران خارج

پذیر است که بین سرمایه گذار و کشور میزبان در  امکانی در صورت یاین حمایت سیاس
دهد که کشورها شده باشد و رویه نیز نشان می یبین پیشی ویژه ا ید ترتیبات قرارداداین مور

خود  یاین حق را برا یویژه ا یدر قراردادها داشته، بیش از پیش به این موضوع توجه
 یوجود حق حمایت دیپلماتیک برا قبول دارند. دیوان معتقد است که یمحفوظ م

 یدر روابط اقتصاد یبه ایجاد ناامن منجر و شرط، بدون قید یسهامداران یک شرکت خارج
نام یسهام ب ،یجهان یاقتصاد روابطی شود، افزون بر این، در شرایط کنونمی یالمللبین

باشند. دیوان این یپراکنده م گوناگونی ها معموال دست به دست گشته، در کشورهاشرکت
نبوده است که نتواند به حمایت  ینحو به کند که وضع بارسلونا تراکشنمی یگونه نتیجه گیر

حمایت  یبرا یو هیچ مانع قانون شود کانادا متوسل یدیپلماتیک کشور متبوع خود، یعن
تواند این نظر را قبول کند که نمی دیوان شرکت توسط کانادا وجود نداشته است. همچنین

نا تراکشن و دیپلماتیک بارسلو حمایت کرده است، بلژیک به یانصاف و عدالت ایجاب م
در اثبات ورود خسارات به  بلژیک که یسهامداران آن اقدام کند. دیوان به دالیل مهم

اسپانیا ارائه کرد،  یادار یهامقامی هاشرکت بارسلونا در نتیجه اقدام یسهامداران بلژیک
در  یاقدام قضای یبرا یبنیاد کاماًل توجه داشته است، با این وجود، اعتقاد دارد که شرط

باشد و می یطرح دعو جهتدولت مدعی  یصالحیت برا یقابل این دادگاه، وجود مبنام
به  یدیوان از رسیدگ است، بلژیک به اثبات نرسیده یبرا ینظر به اینکه چنین صالحیت

 یموافق در مقابل یک رأ یرأ 10اختالف معذور است. در نتیجه دیوان با  یحقوق یهاجنبه
 (134، ص1970)قضیه بارسلونا تراکشن، مخالف، دادخواست بلژیک را رد کرد. 

 را اعمال حمایت دیپلماتیک یاز قضات دیوان حق دولت متبوع سهامداران برا یبرخ
کید قرار دادند. قاض حمایت از  ،یالملل عرفتاناکا معتقد بود حقوق بین یمورد تأ

 یولت متبوع شرکت در رابطه با آن شرکت داراکه د یدولت متبوع را زمان توسط سهامداران
کند که اضافه می همچنینحمایت دیپلماتیک باشد ممنوع نکرده است.  حق اعمال

نوع حمایت  دو الملل وجود ندارد که هردر حقوق بین یادرست است هیچ قاعده
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د نیز وجوی ادیپلماتیک را نسبت به شرکت و سهامدارانش مجاز بداند، اما هیچ قاعده
 (131)همان، ص ندارد که این حمایت دوگانه را منع کند.

تاناکا پیش  یهرچند قضات دیگر همچون فیتز موریس و جساپ و گراس تا حد قاض
با فلسفه و استدالل اکثریت حکم موافق نبودند و بیان داشتند که در شرایط  اما نرفتند،

، دولت متبوع که دولت متبوع شرکت، دولت خطاکار است یزمان ویژه خاص به
گراس که دیوان را متهم به چشم  یقاض حمایت دیپلماتیک را دارد. سهامداران حق اعمال

بر این نظر بود که بنیان یک قاعده  کرد، جدید یسرمایه گذار یبر واقعیت ها یپوش
که اقتصاد  یباشد. دولت یاقتصادی باید بر پایه واقعیت ها یحقوق بي نالملل اقتصاد

لذا  انجام دهد. یکه اقدام حقوق آن به شدت آسیب دیده باید این حق را داشته باشد یمل
ایجاد کرده  یغیر کاربرد یبارسلونا تراکشن استاندارد یاین باورند که رأ منتقدان دیوان بر

 (194، ص1392)موریس،  است.
یت الملل در مورد حماگر ویژه کمیسیون حقوق بینگزارش یبا این همه، در بررس

بارسلونا تراکشن  یها از رأها و سهامداران، بر استقبال گسترده دولتشرکت از دیپلماتیک
کید شده  یدر این طرح نیز بر همان مبنا بیان شده است. یعن یو مواد پیشنهاد است تأ

کند یا دولت متبوع شرکت، حق اعمال حمایت آن فعالیت می در که شرکت یدولت
تواند اعمال حمایت می یاستثنای یسهامداران در حالت تبوعم دیپلماتیک دارند و دولت

را داشته باشد  یمنحل شود و یا شرکت تابعیت کشور شرکت است که یکند و این زمان
 (31، ص1985) کمسیون حقوق بین الملل،  شرکت است. که مسئول ایراد خسارت به

دولت در  یشده، صالحیت انحصار یدیوان دچار دگرگون یصدور رأ آنچه از زمان
 یبر صالحیت و اختیار انحصار یبر اساس آموزه سنت دیوان حمایت دیپلماتیک است.

کید داشته ییا حقوق یاز یک تبعه )حقیق دیپلماتیک دولت متبوع در اعمال حمایت ( تأ
نیز تا  یقواعد حقوق بشر این صالحیت انحصار شدنی است که امروزه در فرآیند جهان

گردد که دیوان  یمشخص م یاین رأ مالحظه تعدیل شده است. بنابراین با یدحدو
ها دانسته است و دولت یحق انحصار را اصل حمایت دیپلماتیک ،یدادگستر یالمللبین

از جمله مباحث تابعیت  دیپلماتیک حمایت یکردن مفاهیم و مبانشفاف یهمچنین در پ
اعمال حمایت دیپلماتیک از  رت و بحثجبران خسا یمراحل داخل یط ،یثر و واقعؤم
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دیپلماتیک در جهت  حمایت آراء دیگر دیوان، تحول نهاد یها بوده است. در بررسشرکت
 (32)همان، ص قرار خواهد گرفت. یحمایت از حقوق بشر مورد بحث و بررس

 یدادگستر  یالمللدیوان بین اقامه دعوا در
الملل بر این بیان عرف مسلم حقوق بیندر پرونده بارسلونا تراکشن دیوان در مقام 

 یاست و حمایت دیپلماتیک یک هاکه حمایت دیپلماتیک در انحصار دولت بود عقیده
 یبرا یشده نفعشود. اگر مسأله مطرحقلمداد می یدولت متبوع قربان یحاکمیت از اعمال

زم به کند. بدین معنا که دولت، ملدولت از تبعه اش حمایت می باشد، دولت داشته
توان الملل میجایگاه حقوق بشر در سلسله مراتب حقوق بین ارتقاء حمایت نیست. اما با

 یکرده است و حمایت دیپلماتیک در مقام یک حق بشر تغییری گفت این روند تا حدود
توان به آراء صادره از دیوان فضا می« برادران الگراند» از رو،نیز قرار گرفته است. 

کرد. پرسش آنست که با عنایت به تحوالت  اشاره در دو پرونده یتردادگس یالمللبین
 یآیا حمایت دیپلماتیک حق انحصار ،یقضای «یآونا و سایر اتباع مکزیک»اخیر در رویه 

و دولت وظیفه دارد از تبعه زیان  شودمی نیز محسوب یدولت است یا اینکه حق بشر
  (194)موریس، پیشین، ص« دیده حمایت دیپلماتیک کند.

 دهد. در ادامه دو قضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که مسأله را به صورت عینی توضیح می
 به آمریکا مهاجرت خود به همراه مادر 1967کارل و والتر الگراند، اتباع آلمان در سال 

خود را حفظ کردند و هیچ وقت در صدد کسب تابعیت آمریکا  یکردند و تابعیت آلمان
 یپلیس آمریکا، برادران الگراند را به اتهام سرقت مسلحانه از بانک 1982ژوئن  7 در نبودند.

شد.  یکرد، که در جریان عملیات یک نفر کشته و یک نفر هم زخم بازداشت در آریزونا
آنها را محکوم به اعدام کرد. بر اساس کنوانسیون  1984فوریه  17در  آریزونای دادگاه عال

دولت آمریکا به عنوان عضو معاهده ( 36ی )ماده ط کنسولخصوص رواب در 1963وین 
شده را نیز آلمان اطالع دهد و افراد بازداشت یتأخیر مراتب را به کنسولگر مکلف بود بدون

گاه نماید. یحمایت کنسول ازی منداز حق بهره  (17)قضیه الگراند، پیشین، ص آ
 19انجام نداد. در  را زبوراست که دولت آمریکا هیچ یک از دو تعهد م یاین در حال

به ترتیب  را آریزونا تاریخ اعدام کارل الگراند و والتر الگراند یدادگاه عال 1999ژانویه 
 یقضای وی فراوان مقامات سیاس یهاغم تالشبراعالم کرد.  1999مارس  3فوریه و  24

 نامه جمله ارسالاز اعدام کارل الگراند، از  یجلوگیر یآلمان در ژانویه و اوایل فوریه برا
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آلمان به همتایان خود و به فرماندار آریزونا  یوزیر امور خارجه و وزیر دادگستر یاز سو
جمهور آلمان با رییس جمهور ایاالت متحده که در آنها به  صدراعظم و رییس مکاتبه و

کید شده بود، کارل الگراند در موعد مقرر اعدام  یبا اعدام، به طور کل آلمان مخالفت تأ
اعدام والتر الگراند، دولت  یاز موعد مقرر برا پیشدرست یک روز  آن شد. متعاقب

کند.  یجلوگیر یشد تا حداقل از اعدام و یدادگستر یالمللبین آلمان متوسل به دیوان
خاطر نقض تعهدات  بر اقامه دعوا علیه آمریکا به عالوه آلمان در دادخواست خود

دیوان  یخواستار صدور دستور موقت از سو رسماً  مطابق کنوانسیون وین، یالمللبین
شد حکم اعدام والتر الگراند را تا زمان  خواسته شد. به موجب این درخواست، از آمریکا

قرار داد و صبح روز  یرا مورد بررس موضوع دیوان اجرا نکند. دیوان بالفاصله یصدور رأ
دیوان، اقدام به صدور  طرزالعمل 75 ماده 1اساسنامه و بند  41رس، بر اساس ماده ما 3

حصول اطمینان  یرا برا یمقتض تدابیر دستور موقت کرد و از دولت آمریکا خواست کلیه
دیوان، اتخاذ  یاز سو ینهای یرأ حکم اعدام والتر الگراند، تا هنگام صدور یاز عدم اجرا

مانع از « صحت دادرسی دکترینفرض »آمریکا با استناد به  یقضای یهاکند. اما مقام
آخرین ساعات روز  مجدد پرونده و نقض حکم اعدام شده، نهایتًا والتر نیز در یبررس

 (41)همان، ص سوم مارس اعدام شد.
ذیصالح در  یدولت آمریکا در الیحه متقابل خود، ضمن اعتراف به قصور مقام ها

ذیصالح  یهاآمریکا در قبال آلمان، پذیرفت که مقام یالمللبین تعهدات رعایت
گاه نکردند و مقام آنها را به موقع نسبت به حقوق الگراند برادران یآمریکای  یهاآ

از  یرسم یامر قرار ندادند. دولت آمریکا با عذرخواه جریان آلمان را نیز در یکنسولگر
 یدر جهت جلوگیر یر مهمدولت، قول داد تدابی آن دولت آلمان به خاطر نقض حقوق

. با وجود این دولت آمریکا نسبت به نماید در آینده اتخاذ یاز تکرار چنین موارد
از  ؛را مطرح کرد یآلمان، ایرادات دولتی به سایر ادعاها یرسیدگ یصالحیت دیوان برا
آن کشور، مطابق  دیپلماتیک بر نقض حق حمایت یآلمان مبن یجمله این که ادعا

با تفسیر  یارتباط موضوع در محدوده صالحیت دیوان نیست؛ زیرا این یارپروتکل اختی
 یدیوان برا صالحیت کنوانسیون وین ندارد. لذا به نظر ایاالت متحده باید بین ییا اجرا
اختالفات  بهی رسیدگ یاز معاهدات و صالحیت دیوان برا یبه اختالف ناش یرسیدگ

 (42)همان، ص شد. تمایز قائل یالملل عرفناز حقوق بی یناش



 

 

یوه
ش

بین
وق 

حق
ظر 

ز من
ک ا

ماتی
پلو

ت دی
مای

ی ح
ها

لل
الم

 

 

139 
 

 یحمایت دیپلماتیک بلکه مرتبط با کمک ها بر نه ناظر 1963کنوانسیون وین 
به  یصالحیت دیوان محدود به رسیدگ ،یاختیار است. مطابق ماده یک پروتکل یکنسول

دولت  یکه ادعا یاست، در حال کنوانسیون همین یاز تفسیر یا اجرا یناش یاختالف ها
است و  یبر حقوق عرف یکشور، مبتن این بر نقض حق حمایت دیپلماتیک یآلمان مبن

قابل استخراج از کنوانسیون  دیپلماتیک بر اینکه حق حمایت یآلمان مبن یبنابراین ادعا
کید کرد که اقامه دعوا در  نپذیرفت وین است، صحیح نیست. دیوان این استدالل را و تأ

در چنین  یاساس قید صالحیت کل بر اتباع، دولت، در حمایت از یاز سو یچنین موارد
آلمان معتقد بود، نقض ماده  اینکه گیرد و مجاز است. نکته دیگریصورت م یمعاهدات

شده، بلکه حقوق  کنوانسیون نه تنها باعث نقض حقوق دولت آلمان به عنوان عضو 36
ذکور در شق حقوق م از برادران الگراند را نیز نقض کرده است. آلمان، حق اطالع یفرد

 یافته است. ارتقاء دانست که به یکلیه اتباع دول عضو م یرا حق فرد 36ماده  1)ب( بند 
 (486)همان، ص

 از جایگاه« حقوق بشر بیگانگان » یاما دولت آمریکا معتقد بود حق برخوردار 
 مطابق کنوانسیون وین یک حق مربوط به دولت است، نه ،یبه کمک کنسولگر یدسترس

 یهرچند در عمل این حق دولت، با فراهم آوردن امکان ارائه کمک ها .یحق فرد
آمریکا  ی. دیوان با رد ادعانمایدیهای متبوع، افراد را نیز منتفع م دولت توسطی کنسول

 یاست که دولت پذیرنده در مقابل فرد بازداشت یدر برگیرنده تعهدات 36 ماده تصریح کرد
کمک به  یبرا ی، دخالت کنسولگر 36مختلف ماده  یدارد. در بندها یو و دولت متبوع

 یرضایت صریح فرد شده است. در نهایت دیوان پس از بررس به فرد مزبور، مشروط
ها و دفاعیات متقابل ایاالت متحده و استماع استدالل لوایح دادخواست و لوایح آلمان و

را در خصوص  خود ینهای یرأ 2001ژوئن  27تاریخ  در طرفین در چند مرحله، یشفاه
 یبه دعوا یرسیدگ یضمن احراز صالحیت برا دیوان آلمان علیه ایاالت متحده به یدعوا

پروتکل  1علیه آمریکا، طبق ماده  آلمان شرح ذیل صادر کرد« :  یمطروحه از سو
، تمام 1963کنوانسیون وین  مربوط به یاختالف ها یحل و فصل اجبار یاختیار

 (487. )همان، صع دانستخواسته آلمان را قابل استما
الگراند اهمیت  شود که قضیهمالحظه می ،صادره یمطروحه و رأ یبا عنایت به دعوا 

بشر مطرح  الملل جدید به ویژه حقوقنهاد حمایت دیپلماتیک را در چارچوب حقوق بین
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 سطح را در ینه تنها حقوق و تعهدات یروابط کنسول 1963کنوانسیون  36سازد. ماده  یم
 در برابر دولت عضو یفرد تبعه خارج یرا نیز برا یکند، بلکه حقوقایجاد می یبین الدول

کند که نقض آنها صرفًا باعث صدمه به دولت، بلکه سبب ورود خسارت به می یشناسای
کند که خواهد شد. همچنین به نظر دوگارد، قضیه الگراند این ایده را طرح می نیز افراد

شود، نقض این حقوق امکان می یحقوق یالملل داراقوق بیناساس ح بر فرد یوقت
کند یم اشاره، کندیجبران خسارت را فراهم نم یبه این نکته نیز برا یمستقیم و یدسترس

بر  حاکم در خصوص حمایت دیپلماتیک و اصول اخیر یالملل عرفکه قواعد حقوق بین
هستند  خدمت یک هدف مشترکاند و در نهایت در حقوق بشر، یکدیگر را تکمیل کرده

 (24، ص2001)دوگارد،  که همان حمایت از حقوق بشر است.
 رویه دیوان در قضیه الگراند این حقیقت را روشن ساخت که نهاد حمایت دیپلماتیک

 یایفا نماید و مجرا یدر حمایت از حقوق بشر در عرصه جهان یتواند، نقش مهممی
  حقوق بشر قادر به تأمین آن نیست. یالمللشود که نظام بین یحقوق تأمین

دولت مکزیک به دلیل نقض کنوانسیون وین روابط  یمیالد 2003در ژانویه سال 
 یالمللدولت ایاالت متحده آمریکا، اقدام به طرح دعوا در دیوان بین توسطی کنسول

)ب( ) همانطور که در پرونده برادران الگراند ذکر شد، بر اساس مفاد شق  کرد. یدادگستر
از اتباع دولت فرستنده، توقیف یا  یکی – یگاه در حوزه کنسول هر( 36( ماده )1بند )
 مقام –بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد  محاکمه، و یا در انتظار یزندان
ذینفع، بدون تأخیر مراتب را به پست  یبنا به تقاضا پذیرنده صالحیت دار دولت های

داد. در این قضیه دولت مکزیک استدالل کرد که  خواهند ده اطالعدولت فرستن یکنسول
تبعه مکزیک که در  54کنوانسیون وین در خصوص  مفاد ایاالت متحده نسبت به رعایت

به  یاند، قصور کرده است. دیوان پس از رسیدگ شده آن کشور به مجازات مرگ محکوم
 ،یدادگستر یالمللنظر دیوان بین کرد. به یرأ صدور اقدام به 2004مارس  31پرونده، در 

را نقض کرده است و از آن کشور خواست  وین ایاالت متحده در اغلب موارد، کنوانسیون
در سال . مذکور فراهم نماید یپرونده های مجدد را برا یکه امکان تجدید نظر و رسیدگ

 ورکش آن یها یدر نمایندگ یکنسول یدولت مکزیک به منظور بهبود حمایت ها 1968
 اقدام به توسعه برنامه ،یحقوق یها یجهت دفاع از منافع اتباع مکزیک به ویژه در دادرس

 (25)همان، صخارج از کشور کرد.  یها یمکزیک یبرا یو دفاع حقوق مشاوره
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در زمینه کمک و مساعدت  یبرنامه مهم مکزیکی میالد 2000همچنین در سال 
وین در ایاالت  1963کنوانسیون  جمله از یالمللبین یبا رعایت هنجار ها یحقوق

حمایت از حقوق اتباعش در  جهت این برنامه، در یمتحده پیاده کرد. مکزیک در اجرا
ها، نمایندگان مکزیک در پرونده از این یپرونده مهم، مداخله کرد. در برخ 100بیش از 

یگر نیز اقدام د یپروندهها در جهت ارائه دالیل به دادگاه، شرکت میکردند. یدفاع کنسول
و  یایالت یمقام ها به عفو و بخشش یدیپلماتیک و یا درخواست برا یبه اعتراض ها

  (1، ص2005. )ویلیام، شدیفدرال آمریکا تسلیم م
جهت ایجاد  یاقدام به تصویب مقررات 2افزون بر این برنامه، مکزیک در سال 

حمایت از  یبتوانند برا یکنسول کرد که بر اساس آن مقامات یجامع یچارچوب حقوق
 یهاها، تالشاین اقدام وجود حقوق اتباع مکزیک به صورت مستقیم مداخله کنند. اما با

 یدر موارد اندک صرفاً  تحکیم رعایت کنوانسیون وین در ایاالت متحده، یمکزیک برا
رعایت وین  کنوانسیون که یدر موارد مهم یو فدرال حت یایالت یموفقیت آمیز بود. دادگاه ها

 2003سال  ژانویه نشده است، مایل نبودند محکومیت ها را لغو کنند. لذا مکزیک در نهم
حمایت  به ایاالت متحده، و با استناد یاز سو 1963نقض کنوانسیون وین  یبا ادعا

و در همان  کردی دادگستر یالمللدیپلماتیک، اقدام به طرح دعوا علیه آن کشور در دیوان بین
 (3)همان، ص را جهت صدور دستور موقت تقدیم دیوان نمود. یواستروز نیز دادخ

کرد که بر اساس آن  یجامع یجهت ایجاد چارچوب حقوق یاقدام به تصویب مقررات
حمایت از حقوق اتباع مکزیک به صورت مستقیم مداخله  یبتوانند برا یکنسول مقامات

تحکیم رعایت کنوانسیون وین  یهای مکزیک برااین اقدام ها،  تالش وجود کنند. اما با
و فدرال  یایالت یموفقیت آمیز بود. دادگاه ها یدر موارد اندک صرفاً  در ایاالت متحده،

وین رعایت نشده است، مایل نبودند محکومیت ها  کنوانسیون که یدر موارد مهم یحت
 1963نقض کنوانسیون وین  یبا ادعا 2003سال  ژانویه را لغو کنند. لذا مکزیک در نهم

حمایت دیپلماتیک، اقدام به طرح دعوا علیه آن  به ایاالت متحده، و با استناد یاز سو
را جهت صدور  یو در همان روز نیز دادخواست کردی دادگستر یالمللکشور در دیوان بین

 (4)همان، ص دستور موقت تقدیم دیوان نمود.
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 . حمایت دیپلماتیک از سهامداران4
توانند به صورت مستقل به دنبال سهامداران می ایاست که آ نیأله مطروحه امس 

 رادیدر صورت ا گرید یها هستند. به عبارتوابسته به اقدام شرکت ایحقوق خود باشند 
 ردیقرار گ کیپلماتید تیتواند مورد حمافقط خود شرکت می ایشرکت آ کیخسارت به 

را  ییهامسأله به طور خاص شرکت نیباشد. امی ااررا د یتیموقع نیسهامداران هم چن ای
که در  ییاند و البته در مورد شرکت هاشده سیتأس زبانیشود که در دولت میشامل م
 هیبوده و سرما کنترلی مطرح است. سهامداران دارا زیشده اند ن سیتأس یگریدولت د

 یبوده و نه کنترل تیهستند که نه در اکثر یسهامداران یموارد هستند اما در یگذار واقع
باشد. خسارت ممکن است خود دارا می هیاز سرما تیدر حما یمنافع قانون یدارند ول

از سهام سهامداران از جمله آن  تیبه سهامداران وارد شده باشد که سلب مالک مایمستق
اشته باشد که گذ ریتأث سهامدارانبر منافع  میرمستقیممکن است به صورت غ ایاست و 

حاالت  نیاز ا کیارزش شرکت اشاره کرد. در هر  ایتوان به کاهش سود از جمله آن می
 (149)همان، ص سهامداران مشخص شود. از کیپلماتید تیحما تیوضع دیبا

دولت مدعی )که اقدام به  یکه طبق حقوق داخل ییهااز شرکت کیپلماتید تیحما
 زیسهامداران شرکت ن تیاند و اکثرشده سیکند( تأسیم کیپلماتید تیاعمال حما

است که  ییآنجا زیانگبربحث تی. وضعستین زیآن دولت را دارند بحث انگ تیتابع
 تیتابع ل،یدل نیبه ا قایمطرح باشد.( دق تیتابع یدر خصوص لوازم سنت یمسائل

آنها،  سیافراد است و عالوه بر محل تأس تیالملل همانند تابعها در حقوق بینشرکت
توان که به طور خاص می شودیاستفاده م کیپلماتید تیحما یبرا زین یگرید یارهایمع

به  دینبا ریاخ یارهایو کنترل اشاره کرد. مع تیریمدی و محل اصل یبه مقر، اداره مرکز
و ی به عنوان عناصر ارتباط مواز دیشود بلکه با یتلق تیتابع یاعطا یارهایعنوان مع

را فراهم  کیپلماتید تیاعمال حما یبرا یکاف یهانهیفته شود که زمهمسان در نظر گر
 یدولت تیشرکت تابع کیکه  یمهنگا ژهیبه و ؛ارتباط هم مهم است نیا ریآورد. تأثیم

را  یگریدولت د تیاست که تابع یاما متعلق به افراد ،شده را دارد سیکه در آنجا تأس
بارسلونا  یایرا در قضا یحالت نینمونه چنشود. یم یناش نجایاز ا زیدارند. مشکل ن

 (150)همان، ص .یمذکر کرد یتراکشن و الس
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 های چند ملیتی. مشکالت حمایت دیپلماتیک از شرکت5
ها دشوار است. شرکت تیتابع نییتع ،شد یقبل بررس یهاگونه که در قسمتهمان

 فیکند. تعر یم دایپ یشتریب تیاهم یتیهای چندملمشکل در مورد شرکت نیا
 فیالمللی کار در تعر. سازمان بیندهدیمشکل را نشان م نیا یتیهای چندملشرکت
 ،یعموم تیمالک یداراهستند که  ییهاکند شرکتیم انیب یتیهای چندملشرکت

 گرید ایخدمات  ع،یتوز د،یکنترل بر تول ای تیدو بوده و مالک نیاز ا یبیترک ای یخصوص
بر  گریعبارت د به باشد.که در آنجا مقر دارند را دارا می یامکانات خارج از کشور

کنترل دارند. درجه استقالل  ای تیمختلف مالک یدر کشورها مستقر یهای فرعشرکت
شعب،  نیا نیرابطه ب تیبه ماه یشعب بستگ گریدر ارتباط با د یتیشعب شرکت چندمل

های شرکت تیمکان فعال و تیاندازه، ماه ت،یآنها، تنوع در شکل مالک تیحوزه فعال
 متفاوت است. گریبه شرکت د یدرجه استقالل از شرکت نیمربوطه دارد. ا

(Multinational Enterprises and Social Policy, 1977, ILO, para.6) 
 فیکند. طبق تعریارائه م یفیتعر نیچن زیو توسعه ن یاقتصاد یهایهمکار سازمان

 ییهامجموعه گرید ایها معموال شامل شرکت یتیهای چندملسازمان شرکت نیا
 یاز آن دو بوده و در کشورها یبیترک ای یدولت ،یخصوص تیمالک یشوند که دارایم

 ریچند شرکت از آنها قادر است تأث ای کیکه  نددار یاند و چنان ارتباطشده جادیا یمختلف
 .دیبع را با آنها مبادله نمادانش و منا ژهیها داشته و به وشرکت گرید یهاتیبر فعال یمهم

 (7)همان، ص
 نیخاص ا یاقتصاد یها یژگیو لیبه دل یتیهای چندملشرکت تیتابع یحقوق نییتع

ارتباط  لیها به دلشرکت نیکه ا رفتیپذ دیبا یرسد. به درستیبه نظر م رممکنیها غشرکت
توان گفت که می لیدال نیداشته و به هم یاچندگانه تیتابع ،همسان با چند دولت یقو
ارتباط  یبر مبنا یسنت تیتابع این است که تناقض آشکار نیا لیندارند. دل یتیتابع چیه
 یتیهای چندملشرکت کهی. در حالبرقرار استشخص و دولت  نیب یانحصار یقو

 نیشود چن انیهستند. ممکن است ب یارتباط انحصار نیفوق فاقد چن فیبراساس تعر
که شرکت مادر با آن  زبانیو دولت م یتیچندمل شرکت نیتوان برا می یارتباط انحصار

ارتباط  نی. اوال ارفتیپذ ینظر را به راحت نیتوان اکرد. اما نمی دایدارد پ یارتباط قو
وجود خواهد داشت که  یو سلسله مراتب یبا ساختار هرم ییتنها در شرکت ها یانحصار
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 یشوند. ولیآن کنترل م سطواحدها تو گریته و ددر آن شرکت مادر در رأس هرم قرار داش
هم روابط  یساختار نیدر چن ینبوده و حت نگونهیا شهیهم یتیهای چندملساختار شرکت

نوع تمرکز بر  نیدارد. ثانیا ا یخاص یها یدگیچیپ یتابعه گاه یشرکت مادر و واحدها نیب
 نیچنکه  یدر حالت ژهیخواهد برد به و نیرا از ب یتیشرکت مادر، وحدت شرکت چندمل یرو

کرد.  دایآنها پ سیو دولت محل تأس یهای فرعاز شرکت کیهر  نیب دیرا با یارتباط خاص
تر از ارتباط با هر  یو قو کترینزد زبانیبا کشور م یتیاگر ارتباط شرکت چندمل یثالثا حت

موارد، نسبت به  شتریارتباط حداقل در تعداد ب نیباشد اما ا همانم یاز کشورها کی
 (7)همان، ص تر است. فیمجموعه کامل ارتباط با چند کشور، ضع

 تیتواند به نحو رضانمی یتیهای چندملشرکت تیتابع نییمشکل تع نکهیا جهینت
 نیاجتناب ساختار خاص خود ا رقابلیغ جهیمشکل نت نیا رایز ؛حل شود یبخش

 کیبه عنوان  کیپلماتید تیود که حماریسمت م نیبه ا یریگجهینت نیها است. اشرکت
 .ستین یتیهای چندملمناسب از شرکت یحقوق تیحما نیتأم یراه برا نیکل، مؤثرتر

دارد. بعالوه نه  یاساس تیاهم کیپلماتید تیدر حوزه حما تیکه اثبات تابع لیدل دینب
بلکه  ستین یعمل یکیبه لحاظ تکن یتیهای چندملاز شرکت کیپلماتید تیتنها حما

شود که حق ی. استدالل مریخ ایاست  یروش مطلوب ایشود که آ یبررس دیبا نیهمچن
 رایز ؛شده است ییالملل شناسادر سطح حقوق بین یتیهای چندملشرکت میاقدام مستق

 و کیپلماتید تیبدون توسل به حما خود منافع از حقوق و دیتوانند و باها میشرکت نیا
 یها تیفعال یها تیاستدالل برگرفته از واقع نی. اندینما تیحما میصورت مستق به

 نیدر ا یعناصر اصل یتیهای چندملشرکت قتیالمللی است. در حقبینی اقتصاد
صرف بتوان از  یشود که حداقل در سطح نظریموجب م تیواقع نیهستند. ا هاتیفعال

 (8)همان، ص الملل نام برد.ها به عنوان تابعان حقوق بینشرکت نیا

 ای دارای تابعیت مضاعفاز تبعه دولت دیپلماتیک . حمایت6
در  یدادگستر یالمللنیب یمیدا وانیو با توجه به اظهار نظر د یالملل سنتدر حقوق بین

وجود داشت که حق  تصور نیا« ماوروماتیس»میالدی خود در قضیه  1924ی سال رأ
 یۀاما رو شودید مدومح یمال یهاد به خسارتخو عاز اتبا کیپلماتید تیها در حمادولت

 هیدر قض یدادگستر یالمللنیب وانیسپرد و به طور مشخص د یفراموش باور را به نیا ییضاق
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شود یم یحقوق یشامل تمام تیحما نیکه ا رفتیپذ یحداقل به صورت ضمن« الگراند»
 (87ص ،2002. )ریگزمنی، الملل به افراد اعطا شده استنیکه در حقوق ب

حق بر »و دولت  ستیحق تبعه ن ک،یپلماتید تیاست که حما نینکته قابل توجه ا
بار حدود  نینخست یاصل برا نینسبت به تبعه خود دارد. ا «کیپلماتید تیاعمال حما

 «سیماتماورو»در قضیة  یالمللی دادگستربین یدائم وانید یاز سو شیسال پ 100
 یدولت با دنبال کردن دعوا کیداشت که  انیب یدائم وانید هیقض نیشد. در ا حیتصر
المللی از طرف آنها در بین ییاقدامات قضا ای کیپلماتیو با انجام اقدامات دخود  اتباع

کند. یاحترام به اتباعش دفاع م نیبر تضم یالملل مبنواقع از حق خود در حقوق بین
جبران خسارت وارده به » هیخود در قض یمشورت هیدر نظر یادگسترالمللی دبین وانید

دولت  نکهینخست ا ؛کرده است انیاصل ب نیا یدو مبنا را برا« کارکنان سازمان ملل
دیده را نقض کند، و دوم آنکه تنها تعهد خود نسبت به دولت متبوع فرد زیانعلیه مدعی
تواند نسبت به نقض آن می ،شده است رفتهیالمللی نسبت به آن پذکه تعهد بین یآن طرف

 (59، ص1398)کیانی،  داشته باشد. ییادعا
 «یشغل تیحما»دولت از تبعه را از  کی کیپلماتید تیحما دیبا ن،یهمچن
ساخت. البته، از آنجا که کارکنان سازمان  زیالمللی از کارکنان خود متمابین یسازمانها

موارد ممکن است  ید، در برخهستن زیدولت ن کیالمللی به طور هم زمان تبعه بین
را  یشود. کارمند سازمان جادیافراد ا نیاز ا تیدر خصوص حما یادهیچیپ تیوضع

استفاده از عضو سازمان است و آن دولت، با سوء یهااز دولت یکیکه تبعه  دیتصور کن
سازمان، سبب  یارتکاب عمل متخلفانه از سو طیسازمان و با فراهم آوردن شرا تیصالح

دیده که دستان حالت، دولت متبوع فرد زیان نیشود. در ایورود خسارت به تبعه خود م
کند.  کیپلماتید تیسازمان، حما یاز او در قبال خسارت وارده از سو بایددارد،  یناپاک

شود تا  باعثدولت عضو  یدستور الزام آور برا کیاگر سازمان با صدور  گر،یاز طرف د
به تبعه خود که همزمان کارمند سازمان است به هنگام اشتغال او در  شدهادیدولت 

بار دولت انیکه مسبب عمل ز یمربوط به سازمان خسارت وارد آورد، سازمان فیوظا
 یاز کارمند خود اقدام کند. در مثال ها یشغل تیحما یدر راستا دیبوده است، با

 یواقع یتیدولت انتظار داشت تا حما ایتوان از سازمان رسد که نمی یبه نظر م ادشده،ی
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 «کیپلماتید تیحق اعمال حما»که دولت متبوع  نجادیده به عمل آورد و از آاز فرد زیان
 (88. )همان، صکند یریکار جلوگ نیتواند از امی یدولت حت نیرا دارد، ا
از  کیپلماتید تیدر مقوله حما کیپلماتید تیحوزه حما یاساس یهایدگیچیاما پ

 ریغ تیوضع کی 1«یتیتابع یب»به مانند  یتیشود. چند تابعیمطرح م یتیافراد چند تابع
چند  فراد،ا یدر مورد آن ارائه شده است. برخ یضیضد و نق یکه اظهارنظرها است یعاد
امکان را فراهم آورد تا  نیتواند امی یتیکه چند تابع دانند، چرایجرم م تأیرا ماه یتیتابع
 یبه صراحت جرم انگار یمل نیقوان یکه در برخ 2«یچندهمسر»اعمال از جمله  یبرخ

آنها را کسب نموده است، انجام  تیکه فرد تابع یمختلف یدر کشورها یشده اند، به آسان
 (694، ص2011. )پیتر، شود

 کیو  یحق بشر کیبه عنوان  تیچند تابع ایاز حق داشتن دو  گریافراد د یبرخ
از فرد  کیپلماتید تیبرخالف حما .کنند یم ادی 3«شدن یجهان ندیفرا در یعیرخداد طب

 تیاست، در تابع لتدو کی کیپلماتید تیاو جلب حما یکه مشکل اصل تیتابعیب
های متبوع دولت یاز سو کیپلماتید تیمضاعف ممکن است در خصوص اعمال حما

که  یدر مقابل دولت یتیفرد چند تابع کیاز  کیپلماتید تیشود. حما جادیفرد، تزاحم ا
های متنوع فرد چند دولت یاست و حت یشدنانجام یبه آسان، آن را ندارد تیفرد تابع

 یکیاست که  ییدر جا یدگیچیکار کنند. پ نیتوانند به طور مشترک اقدام به امی یتیتابع
دولت متبوع او  گرید هیعل کیپلماتید تیقصد حما یتیمتبوع فرد چند تابع یهااز دولت

 (695)همان، ص را داشته باشد.
 هیدولت متبوع او، دو نظر گرید هیاز تبعه عل کیپلماتید تیخصوص امکان حما در

دولت متبوع  تیعدم مسئول هیالملل مطرح شده است؛ نخست، نظردر حقوق بین بیرق
ا رد دولت متبوع ر گرید هیمتبوع عل یهااز دولت یکی کیپلماتید تیکه امکان حما

 یامکان را در صورت اقدام از سو نیکه ا 4«ثرغالب و مؤ تیتابع»کند، و دوم، نظریه یم

                                                             
1 - Stateless 

2 - Bigamy 
3 - Globalization 

4 - Predominant and Effective Nationality 
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 نی. هر کدام از اردیپذیغالب و مؤثر آن را دارد، م تیتابع ،یتیکه فرد چند تابع یدولت
 تیممنوع ستم،یقرن ب لیداشته است. در اوا یاز زمان طرفداران یاها در برهه هینظر
دولت متبوع او در حقوق  گرید هیعل یتیفرد چند تابع کیمتبوع  دولت کیپلماتید تیحما

مسائل خاص  ونیکنوانس زیقرار گرفته است. شاهد مثال آن ن رشیالملل مورد پذنیب
دولت  کیشده  حیم( است که در آن تصر1930) تیتعارض تابع نیمربوط به قوان

 تیآن است، حما ۀتبع ادشدهیفرد  که یاز اتباع خود در برابر دولت یکیتواند به نفع نمی
 تیاست که حما تیواقع نیدر ا کردیرو نیا یخود را اعمال کند. مبنا کیپلماتید
 1«هادولت تیحاکم یبرابر»دولت متبوع او برخالف اصل  گریاز تبعه علیه د کیپلماتید

جبران خسارت وارده »خود در قضیة  یتمشور هیدر نظر یدادگسترالمللی بین وانیاست. د
از تبعه خود  یبانیتواند در پشتدولت نمی کیرا که  تیواقع نی، ا«به کارکنان ملل متحد

کرده  فیتوص 2«رویة متداول» کیکند،  کیپلماتید تیدولت متبوع او حما گرید هیعل
 بیتصو یکه مبنا ییآنها صبه خصو یالمللنیب یها ونیکنوانس یبرخ ن،یاست. همچن

 تیممنوع نیبه ا زیاز اتباع بوده است ن کیپلماتید تیحما یها به نوعدولت یآنها از سو
مربوط به  یالمللی حل و فصل اختالف هابین ونیمثال، کنوانس یکرده اند. برا حیتصر
 علیه ونیعضو کنوانس یاتباع دولتها یکه امکان طرح دعوا از سو (دیکسی)ا یگذار هیسرما

خود، طرح دعوا علیه دولت  25کرده، در ماده  ینیب شیرا پ ونیعضو کنوانسهای دولت
 (92)همان، ص متبوع شخص را ممنوع کرده است.

الملل شده در حقوق بینرفتهیپذ هیمطلق وجود ندارد و نظر تیممنوع نیامروزه ا اما
 یالمللنیب وانیدر د« نوته بام»قضیة  نکهینظریة تابعیت غالب و مؤثر است. با ا ،یکنون

مربوط  یکه رأ کایمتحده امر االتیا -ایتالیسازش ا ونیسیدر کم« مرژه» هیو قض یدادگستر
 تیتابع هیبه نظر هیاول یم صادر شده است اغلب به عنوان اشاره ها1955 لبه آنها در سا

 زییلو مزیج» هیبه قض هینظر نیا نهیشیشود، پیم ادیالملل غالب و مؤثر در حقوق بین
حقوق  ونیسیکم .گرددم باز می1912در سال « کانوارو»م و قضیة 1834در سال « دراموند

قرار  دییرا مورد تأ هینظر نیا کیپلماتید تیطرح مربوط به حما نیتدو رد زیالملل نبین

                                                             
1 - Sovereign Equality of States 

2 - Ordinary Practice 
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تواند در مقابل نمی یتیدولت متبوع فرد چند تابع ادشده،یطرح  7دهد. بر اساس ماده یم
 تیدولت حما تیتابع نکهیکند؛ مگر ا کیپلماتید تیحما یدولت متبوع او، از و گرید

به طور  یتیاز افراد چند تابع کیپلماتید تیغالب فرد باشد. مسأله حما تیکننده، تابع
مطرح  یدعاو یمطرح شد؛ چرا که اغلب مدعی ها کایآمر - رانیا یداور وانیگسترده در د

دند که پس از انقالب اموالشان مصادره شده بود و آنها با کسب بو یانیرانیا ران،یا هیشده عل
 (98، ص2007. )جیسیکا، بودندبه دنبال اموال از دست رفته خود  کایامر تیتابع

اع ارج وانید یعموم تیأبه ه ریتفس یبرا رانیموضوع به درخواست ا نیرو، ا نیاز ا
 دیجد تیتابع رشیدرباره عدم پذ رانیا نیقوان یادآوریخصوص، عالوه بر  نیدر ا رانیشد. ا

تا با د. کننیم دیجد تیکسب تابع یقانون فاتیتشر یکه بدون ط ردکیتالش م یانیرانیا
ر م( ب1930) تیتعارض تابع نیبه قوان مربوط مسائل خاص ونیکنوانس 4استناد به ماده 

 تیأه یکند. رأ دیالملل تأکنیدولت در قبال تبعه خود در حقوق ب تیعدم مسئول هینظر
 رانیصادر شد در پاسخ به ا« 18-الف»م در پرونده 1984سال  یکه در رأ وانید یعموم

 20ت گذرد، تنها توانسته اسیها از عمر آن مگفته که سالشیپ ونیکند که کنوانسیم انیب
د و رار داق دییغالب را مورد تأ تیتابع هینظر وانید ت،یدر نها. دولت را با خود همراه سازد

ز خود را احرا تیصالح وانیغالب خواهان، د تیکه بر اساس تابع یکرد در موارد حیتصر
 (15، ص2006)رات،  .باشددعوا مرتبط  تیمدعی ممکن است با ماه گرید تیکند، تابع

 تیاست که در صدد حما یبا دولت یتیفرد چند تابع کیغالب  تیاثبات تابع
است که اعمال  نیدولت متبوع اوست. در واقع، اصل بر ا گرید هیاز او عل کیپلماتید

 جهینت نی. استین ریپذخاص امکان یطیجز در صورت اثبات وجود شرا یتیحما نیچن
م( قابل استنباط است 2006) کیپلماتید تیطرح حما 7ماده  یسلب اقیاز س یریگ

بر اساس  یتیغالب فرد چند تابع تی(. تابع ...مگر ست،یپذیر نامکان یتیحما نی)چن
های متبوع اوست، احراز از دولت یکیاو و  یبر ارتباطات قو یها که مبتن تیواقع یبرخ

 حیتصر 1«مرژه» هیدر قض کایمتحده آمر االتیا - ایتالیسازش ا ونیسیشود. کمیم
تر و کیو علقة نزد یاسیو س یاجتماع ،یمدن ،یخانوادگ یکه رفتار فرد در زندگ ندکیم

 وانیسازد. دیم انیغالب ومؤثر او را نما تیدولت است که تابع کیموثرتر او با 

                                                             
1 - Merge. 
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 نیدر ا یکند که عوامل متعددیم حیتصر 1«وته بامن»در قضیة  زین یالمللی دادگستربین
هستند  زیمتما گرید هیبه قض هیقض کیعوامل از  نیکه ا رندیگیخصوص مورد توجه قرار م

 یو وابستگ یاز جمله محل سکونت، تمرکز منافع، ارتباطات خانوادگ یتوانند مواردو می
منتقل شده است شامل شود. طرح  زیهای متبوع را که به فرزندان او ناز دولت یکیفرد به 

 نییتع ییعوامل به تنها نیکدام از ا چیه نکهیبر ا حیم( با تصر2006) کیپلماتید تیحما
 خیمتبوع، تار یاز کشورها کیموارد از جمله زمان حضور در هر یبرخ ست،یکننده ن

دارا  ،یمحل اشتغال و منافع مال ،یو زبان آموزش یلیدوره تحص د،یجد تیکسب تابع
 ات،یمتبوع و تکلم به زبان آنها، پرداخت مال یهابودن و استفاده از پاسپورت دولت

خصوص ذکر  نیرا در ا فهیو خدمت نظام وظ یاجتماع نیتأم مهیب ،یحساب بانک
 (246، ص1955)قضیه آمریکا و ایتالیا،  کند.یم

رفتار  هویهای متبوع که از شاز دولت یکیبه  یتیتابعفرد چند شیو گرا لیدر واقع، تما
 وندیپ کی تیکه تابع کننده است؛ چرانییخصوص تع نیاو قابل استنباط است، در ا

 .دارد یاجتماع یها یتگدر وابس شهیاست که ر یحقوق
 خواهد فایغالب فرد ا تیتابع نییدر خصوص تع ینقش قابل توجه زین« زمان» عنصر

قرار  مورد توجه یدر چه زمان یتیتابعغالب فرد چند تیتابع نکهیا گر،یکرد. به عبارت د
 کیغالب  تیمثال، ممکن است تابع یدهد و برا رییرا تغ هیتواند حکم قضمی رد،یگیم

داد قلم ی، هلند1398 ثورو در  یرانی، ا1388 ثوردر  ،یدهلن -یرانیا یتیفرد دو تابع
را مالک  کیپلماتید تیانجام حما خیو تار ییورود خسارت ادعا خیتار شود. طرح

نظر  وجه مد چیبه ه خیدو تار نیغالب در حد فاصل ا تیاستمرار تابع نکهیبا ا ؛داندیم
 یرانهیگشرط سخت خ،یدو تار نیدر ا یتیغالب در فرد چند تابع تیوجود تابع ست،ین

 هیلع یتیاز فرد چند تابع کیپلماتید تیحما رشیپذ ییاستثنا یژگیاست که نشان دهنده و
لب و غا تیتابع اریکه مع کایامر - رانیا یداور وانیدولت متبوع اوست. البته، د گرید

ن ورود و به طور مکرر آن را اعمال نموده است، صرفا زما رفتهیخود پذ هیمؤثر را در رو
مل عوا یتمام ر،منظو نیا یدهد و برایخسارت و زمان طرح دعوا را مورد توجه قرار نم

 (373، ص2011: )ابراهام، مرتبط با فرد از زمان تولد او را مد نظر دارد

                                                             
1 - Nottebohm. 
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 ران،یا جمله تولد دراز  یپس از برشمردن موارد وانی، د«کمالِ » هیمثال، در قض یبرا
م و کسب 1966از سال  کایدر امر یکار و زندگ ،یسالگ 17در سن  رانیخروج از ا

 ییکایمالک، امر یغالب آقا تیکند که تابعیم انیم، ب1980در سال  کایامر تیتابع
نها م( ت1979در سال  رانی)انقالب ا ییورود خسارت ادعا نکه او در زمایاست. در حال

 خانم متولد کیکه مدعی  «یروحان - یپر» یۀدر قض ایرا داشته است.  رانیا تیتابع
 یریگ جهینت نیبا ا وانیگردد، دباز می کایم دوباره به آمر1978که در سال  کاستیامر

ه برا  رانیاست که او ا نیا یهنداو نشان ده یشخص نهیشیکند که پیاو را رد م یدعوا
 را از کایخود با آمر یفرهنگ یهاخود انتخاب کرده و علقه یعنوان محل تمرکز زندگ

 (8، ص1989. )روحانی، دست داده است
 اریعدارد، م بیرق تیفرد، دو تابع کیکه  یاست که تنها هنگام نیقابل توجه ا نکته

 کی که فرد تنها یدر موارد یبلکه حت رد،یگیغالب و مؤثر مورد توجه قرار نم تیتابع
 کیماتپلید تیتواند بر امکان حمااو با دولت متبوعش می یارتباط واقع زیدارد ن تیتابع

به  یالمللی دادگستربین وانیدر د« نوته بام»موضوع در قضیة  نیگذار باشد. اریاز او تأث
 تیاقدام به حما نیاشتا ختنیکه دولت ل هیقض نیدر ا وانی. دافتینمود ینحو بارز

 یاصخفقدان علقة  لیمطرح شده را به دل ینوته بام کرده بود، دعوا یاز آقا کیپلماتید
ه نوتِ  یقااست که آ یدر حال نیدانست. ا استماعقابل  ریغ نیاشتا ختنیام و لِ به وتِ ن انیم

زمان  خود را از دست داده بود و در یآلمان تیتابع ن،یاشتا ختنیل تیبام با کسب تابع
ر د وانید میبود. در واقع، تصم نیاشتا ختنیعه لصرفا تب وانید یدگیطرح دعوا و رس

ل انتقاد قاب جهینت نیا بهاز دست داده بود  زیخود را ن یآلمان تیخصوص توبه بام که تابع
. است المللی نداشتهدر صحنه بین یقابل اعمال تیتابع چیمنجر شد که نوته بام اصوال ه

 ( 9، ص2011)سیلین، 
 نیدنبال شده است و ا یکردیرو نیچن زیالمللی حقوق بشر نبین یهادر دادگاه

گرفته و به دهیفرد را ناد یرسم تیاز حقوق افراد بعضا تابع تیحما یدر راستامحاکم 
مثال، در قضیة  یبرا .که او تبع آن نبوده است داده اند تیاولو یفرد با دولت یرابطه واقع

دولت فرانسه را  تیهرگز تابع مدعی نکهیحقوق بشر با ا ییاروپا وانیدر د 1«یبلجود»

                                                             
1 - Beldjoudi. 
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نمود و مفهوم  یاژهیاو با دولت فرانسه توجه و یواقع ۀبه رابط وانیکسب نکرده بود، د
 یاز حقوق بشر مورد توجه قرار داد. آقا تیرا به منظور حما یواقع طهراب هیاز نظر یدیجد

ود را در کشور فرانسه گذرانده بود. اما، خ یو ازدواج، تمام زندگ بلجودي عالوه بر تولد
که طبق حقوق فرانسه در زمان بروز انقالب  یاهیدر صدور اعالم نیوالد یکوتاه لیبه دل

در مقام قضاوت  وانید بود. اوردهیرا به دست ن فرانسه تیبود، هرگز تابع یضرور ریالجزا
جرم از فرانسه  کیرا در قبال ارتکاب  یکه به واسطه آن بلجود یمیدر خصوص تصم

گونه چیاو ه ،یجودلب تیداشت که فارغ از تابع انیکرد، بیاخراج م ریبه الجزا
شود. یم لمداداقدام نامتناسب ق کیندارد و اخراج او  ریبا کشور الجزا یارتباطات

نبوده و  ییو استثنا یاتفاق ه،یقض نیدر ا وانید یۀاست که رو نینکته قابل توجه ا
 (4. )همان، صرا دنبال کرده است کردیرو نیهم زین« ستوارت»در قضیة  وانید

 گیرینتیجه
که داخل در قلمرو حاکمیت  یو امتیاز اختیار نظرکردن از هرگونهبا توجه به اینکه صرف

که تحت حاکمیت محاکم  یبر افراد کشوری ظرکردن از اقتدار سنتباشد، خصوصًا صرفن
 یجامعه جهان یدر نظر گرفتن بافت فعل با نیست و ییک کشور کار آسان یآنها هستند، برا

خود متمرکز کرده اند، همین  یها دست و اینکه در این جامعه فعاًل کشورها قدرت را در
اند در حد خود قائل شده دیپلماتیک و شرایط حمایت یهم که در مبان یاستثنائات محدود

سیار مهم حقوق بشر مدرن بر ب تأثیر شود و نشان ازیمحسوب م یاپیشرفت قابل مالحظه
را به نفع  یمدت تحوالت دیگر دراز تردید دریحمایت دیپلماتیک دارد و ب یحقوق سنت

در حوزه  کیپلماتید تیخصوص حما درها دولت هیرو خواهد داشت. حقوق بشر دربر
حقوق و منافع شرکت و سهامداران که  نیب کیکه تفک دهدینشان م یخارج یگذارهیسرما

 کیپلماتید تیبر حما کیتفک نیا ریقرار داشت و تأث یالمللی دادگستربین وانیمورد توجه د
 گریدست داده است. به عبارت د گذشته خود را از تیالملل اهمدر سطح حقوق بین

 یگذار هیاز سرما تیحما یبرا یتواند ابزار عملمی کیپلماتید تیهرچند هنوز حما
 یاقتصاد یها تیواقع لیالملل باشد، در حال حاضر به دلدر سطح حقوق بین یخارج

سهامداران داده شده است که در جهت کسب منافع خود اقدام  ایها حق به خود شرکت نیا
نهادها از جمله مرکز  یبرخ نیچنو هم یگذار هیاز معاهدات دوجانبه سرما یاری. بسندیانم
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تحول به  نیاند. اکرده ینیب شیپ را یامر نیچن یگذار هیالمللی حل اختالفات سرمابین
 رخ داده است. یتیهای چندملدر حوزه شرکت ژهیو

 توان به این نتیجه رسید که همگام بامی یاز آراء مورد بررس یکل یبنددر یک جمع
ل و خارج شدن مسأله حقوق بشر از صالحیت الملجایگاه فرد در روابط بین ارتقاء

نقش  ،یالمللجامعه بین یدولت ها، دیوان نیز به عنوان رکن قضای حاکمیتی انحصار
تحول مفهوم حمایت دیپلماتیک در جهت ارتقاء جایگاه حقوق بشر  یراستا در یاسازنده

موارد  صرف که در یکه حمایت دیپلماتیک از یک راهکار قضای یطور داشته است، به
جهت حمایت از  یشده و قابلیت این را دارد که به سازوکار خارج قابل اجراست، یمعین

و همچنین قضیه آونا چند نمونه  1999الگراند در سال  یدعوا حقوق بشر تبدیل گردد. در
 یشود. در دعاوجهت حمایت از حقوق بشر مالحظه می در موقت دیوان یتازه از قرارها

)آلمان و مکزیک( در جهت حمایت از اتباع، ایاالت  متبوعی مذکور برغم مداخله کشورها
نقض کنوانسیون وین درباره  ی. آلمان و مکزیک مدعکرد متحده آمریکا آن اتباع را اعدام

زیرا ایاالت متحده اطالعات الزم در خصوص  بودند،علیه مدعیاز طرف  یروابط کنسول
را مراعات نکرده است.  یکنسول یها ینمایندگ با شده از مشورتمحق استفاده افراد اعدا

 یقبل از اعدام دستورها یکند، ول یجلوگیر گرچه دیوان نتوانست از اعدام افراد مذکور
از دولت ایاالت متحده  1966 یو سیاس یمدن را صادر کرد که به استناد میثاق حقوق یموقت

 حق حیات مورد مطالبه قرار گرفته است.ی در جهت شناسای یالمللرعایت موازین بین
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 المللی در افغانستانمعاهدات بیناصول حقوقی حاکم بر إجرای 
 1سید ظهیراحسانی

 12/10/1401تاریخ پذیرش:   27/8/1402تاریخ دریافت: 

 چکیده
شود الملل تلقی میالمللی امروزه اساسآ به عنوان ابزار اصلی روابط بینمعاهدات بین

اهداف آن شایسته  المللی با انعقاد متولد و با إجرای درست ومعاهدات بین ،از این رو
یابد. با این حال، انعقاد و إجرای معاهدات اساسآ دو مقوله متفاوت از نیز تحقق می

اصول حقوقی حاکم بر اجرای معاهدات »یکدیگرند. پژوهش حاضرتحت عنوان 
الملل به کوشد إجرای معاهدات را طبق نظام حقوق بینمی« المللی درافغانستانبین

از  .و نظام حقوقی افغانستان بررسی نمایدوین  1969صورت مشخص کنوانسیون 
آنجاکه قانون اساسی افغانستان در خصوص مرجع صالح برای إجرای منظم معاهدات 

قانون »قانون تحت عنوان  1393در سال  ،در نظام حقوقی افغانستان ساکت است
 در افغانستان به تصویب رسیده است. به« المللی افغانستانهای بینمعاهدات و میثاق

رسد قانون مذکور نیز سازوکار مشخصی در خصوص إجرای معاهدات نظر می
المللی ندارد؛ بدان معنا که نظام حقوقی افغانستان در این زمینه تابع کدام یک از بین

نظریات به صورت مشخص، یکانگی حقوقی یا نظریه دوگانگی حقوقی است، با این 
 زیادی وارد است.  فرض که بر قانون مذکور ابرادات شکلی و ماهوی

الملل، اصولی حقوقی حاکم، قانون إجرای معاهدات، حقوق بین واژگان کلیدی:
 المللی افغانستان.های بینمیثاق معاهدات و

  

                                                             
  )ص(النبین الملل دانشگاه خاتمآموخته مقطع ماستری حقوق بیندانش 1
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 مقدمه 
الملل از زمان تشکیل کنگره وین در قلمرو روابط بین 1815مفهوم معاهده از سال 

تحوالت شگرفی را پشت سر گذاشت شکل گرفت و در مدتی نزدیک به یک قرن و نیم 
برای خود مقام « ابزاراصلی روابط بین الملل»چون تا آنجا که در حال حاضرمعاهده هم

یافتن مفهوم معاهده پیوستگی فزاینده ممتازی کسب کرده است. علت اصلی وسعت
ها یا افراد جهان با یکدیگربوده است به عبارت دیگر، معاهده مفهومی بوده است دولت

های مختلف وحدت منافغ کلی نوع بشر و تالش ه به تناسب میزان همبستگی دولتک
المللی رشد و توسعه یافته است. افراد گیتی در ایجاد فرهنگ و تمدن وافکار عمومی بین

و معاهدات 1648البته از مدت زمانی پیش، خصوصآ از زمان انعقاد معاهدات وستفالی 
آشکار شده بود که اداره بخشی از روابط  بزرگ صلح در قرن هجدهم این حقیقت

های متعدد دارد. این نیاز ابتدا با جلب موافقت الملل نیاز به کسب موافقت دولتبین
ها ها در چارچوب معاهدات دوجانبه برآورده شد؛ اما در آغاز قرن نوزدهم دولتدولت

موضوعات به طور ضمنی تصمیم گرفتند که به جای معاهدات دوجانبه مختلف و با 
جانبه منعقد کنند از این رو به دنبال همین تصمیم و به بهانه آنکه متفاوت، معاهدات چند

ای در اصول انعقاد خواهد از تشریفات شکلی معاهده بکاهند، تغییرات عمدهمی
معاهدات به وجود آوردند و با اعالم اینکه مسائل مربوط به امنیت دریاها، حفظ طبیعت، 

حفظ منابع دریایی، حمایت ازافراد بشر، بهداشت عمومی، تجارت  حفظ محیط زیست،
ها درآن سهیم و...مسائلی است مربوط به دفاع ازمنافع مشترک نوع بشر که همه دولت

جانبه هست گماشتند. ازاین رو، به جای آنکه برای تإمین هستند به انعقاد معاهدات چند
های خود را در یکدیگر تلفیق کنند ارادهمنافع گوناگون خویش، معاهدات دوجانبه را در 

جهت تحصیل اهداف مشترک، هماهنگ و موزون ساختند، بدین ترتیب، با ظهور مسائل 
ای به وجود آمد که از آن زمان تا به حال به موازات تحوالت جانبهجدید، معاهدات چند

  (2ص،1377، )سدیفی تاریخی زمان رشد وتوسعه یافته است
وزه مفهوم معاهده نسبت به گذشته بسط و توسعه پیدا نموده است، از آنجا که امر 

المللی دچار ای و چه درسطح بینمکانیسم انعقاد و إجرای آن نیز چه در سطح منطقه
تحول بزرگی شده است. به عبارت دیگر، نه تنها مفهوم انعقاد و إجرای معاهده به لحاظ 

های ها درعرصهیافته است دولتشکلی عوض شده بلکه به لحاظ ماهوی نیز توسعه 
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نمایند. پیشرفت و توسعه زندگی جامعه بشری در ابعاد مختلف معاهده منعقد می
، نظامی و...اساسآ مستلزم اقتضائات نوینی مختلف نظیر اقتصادی، تجاری، تکنولوژی

ت دیگر الملل تغییر دهند. به عبارأمر روابط بین ها باید رویکرد شان را دراست که دولت
زندگی امروزی بشر وارد یک پارادایم شفت شده است؛ یعنی یک پارادایم شفت اتفاق 

شود با امکانات دیروز پاسخ گفت و به های امروزی بشر را نمیافتاده است که دیگر نیاز
کرد و ای ایجاد نمیها مسئلهبرای دولت« محیط زیست»أمر عنوان نمونه در گذشته

ر تالش کسب منافع خود بودند؛ ولی امروزه محیط زیست یک چالش ها همواره ددولت
شود یا امروزه مفهوم حقوق بشرآن قدر بسط و توسعه ها محسوب میبزرگ برای دولت

أمرحاکمیت زیر سؤال رفته است. به عنوان  ها درپیدا نموده است که حتی استقالل دولت
أمر مجرمان محکوم به اعدام در قلمرو  ها بخواهد قوانین خود را درنمونه اگر دولت

المللی مواجه ای و بینهای منطقهحاکمیت خود اعمال نماید با انواع و اقسام واکنش
چندین دهه پیش در « یافتهمفهوم جرایم سازمان»شود مبنی بر نقض حقوق بشر یا می

داشته است به المللی این چنین مفهومی اصآل وجود نداشته و اگر هم وجود جامعه بین
الملل ها در صدد مبارزه با آن درسطح بیناین میزان وسیع و گسترده نبوده است که دولت

المللی اقدام به انعقاد کنوانسیون بنمایند، کنوانسیون پالرمو یکی از آن اسناد مهم بین
 یافته برکسی پوشیده نیست. ازاست که اهمیت آن امروزه در امرمبارزه با جرایم سازمان

این رو، جرایم که امروزه علیه منافع ملی کشور، امنیت، ارزش پولی و اقتصادی یا هم 
یافته یا جرایم ها با توجه به افزایش جرایم سازمانافتد دولتها اتفاق میعلیه اتباع دولت

سری اقدامات الزم به منظورمبارزه کوشند در خصوص مبارزه با جرایم مزبور یکذاتی می
م مزبور انجام دهند که انعقاد کنوانسیون پالرمو یکی ازآن اقدامات و کاهش جرای

 شود.المللی تلقی میبین
باشد از آنجا المللی طبق اصول حقوق داخلی میمقوله بعدی إجرای معاهدات بین

المللی در افغانستان که عنوان مقاله حاضر اصول حقوقی حاکم براجرای معاهدات بین
المللی مطابق د که در اینجا صرفآ به نحوه إجرای معاهدات بیننمایباشد ایجاب میمی

المللی درحقوق اصول حقوقی داخلی افغانستان پرداخته شود. إجرای معاهدات بین
دارد صالحیت اعطای داخلی افغانستان آن طور که قانون اساسی افغانستان مقرر می

باشد. حیت رئیس جمهور میالمللی جزء صالاعتبارنامه به منظور انعقاد معاهدات بین
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باشد و تائید طبق قانون اساسی افغانستان، تصویب معاهدات جزءصالحیت پارلمان می
معاهده جزء صالحیت مجلس سنا وامضا نهائی به منظور توشیح معاهده نیز جزء 

المللی طبق اصول باشد البته انعقاد و اجرای معاهدات بینجمهور میصالحیت رییس
رافغانستان در همین حد خالصه نشده بلکه یک قانون خاص نیز در حقوقی حاکم د

المللی درافغانستان درحال حاضرجزء قوانین برحال راستای انعقاد واجرای معاهدات بین
 گردد. المللی طبق قانون مزبور تنظیم میشود که عمدتا معاهدات بینو نافذ محسوب می

های قانون معاهدات و میثاق»ن است که ازاین رو، محور اصلی مقاله حاضراساسآ ای 
مورد بحث و بررسی الزم قرارگیرد. ازآنجا که در طول تاریخ « المللی افغانستانبین

های مختلف سیاسی و حقوقی در افغانستان آمده و عوض شده است، ریشه تاریخی رژیم
ل مکرر آن و تعدی 1347های المللی افغانستان در سالهای بینقانون معاهدات و میثاق

 1382طور تعدیل نهایی آن با توجه به قانون اساسی و همین1369و1366های در سال
های بخش1396و1395های تصویب شد و در نهایت درسال1393افغانستان درسال 

رسد بر از قانون مزبور دوباره مورد تعدیل قراراگرفت با توجه به این فرضیه که به نظر می
ایرادات شکلی و ماهوی وارد است. « المللی افغانستانهای بینققانون معاهدات و میثا»

در مقاله حاضر به این سؤال پاسخ خوهیم گفت که فرایند انعقاد و إحرای معاهدات طبق 
ها وایرادات قانون طور چالشاصول حقوقی حاکم درافغانستان چیست؟ و همین

شود قانون نهایت چگونه می المللی افغانستان چیست؟ و درهای بینمعاهدات و میثاق
 مزبور را اصالح و پیشنهادات و اصالحی را مطرح نمود؟

با توجه به اهمیت موضوع این مقاله مشخصا إجرای معاهدات طبق اصول حقوقی  
حاکم در افغانستان به صورت مشخص پذیرش نظام یگانگی و دو گانگی حقوق در نظام 

ل معاهدات، نگاهی به قانون معاهدات و حقوقی افغانستان، نقش ارکان دولت در قبا
 شود.گیری را شامل میالمللی افغانستان و نتیجههای بینمیثاق

یه یگانگی یا دوگانگی حقوق داخلی و بین .1  المللی نظر

نحوه إجرای  معاهدات در حقوق داخلی و اصول حاکم بر آن نیازمند تعیین نسبت 
اساسی کشورها بدیهی است که تعیین الملل است. قواعد حقوق داخلی با حقوق بین

کننده این نسبت هست و از این جهت در قدم نخست از منظر حقوق داخلی به ویژه 
 هنجارهای اساسی باید این نسبت مشخص گردد.  
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برای تشخیص اینکه نظام حقوقی افغانستان از نظام یگانگی پیروی نموده یا به نظام 
را قانون اساسی  ندگان مبنای تحلیل شاندوگانگی تحول جسته است، برخی از نویس

شود که معاهدات از بیان قانون اساسی افغانستان برداشت می»قرارداده است و معتقدند 
قانون اساسی )دولت موظف به  7المللی مقدم برقوانین عادی است به حکم ماده بین

افغانستان به آن المللی که های بینرعایت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول، میثاق
ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر( از آنجا که درقانون اساسی،دولت 

توان فهم المللی گردیده است، میافغانستان به صراحت موظف به رعایت معاهداتی بین
« المللی برقوانین عادی برتری دارد.و برداشت نمود که مفاد معاهدات بین

 (316،ص1395)محمدی،
المللی با قانون های بینضرورت بررسی تطبیق معاهدات و میثاق»قعدند برخی معت

نماید که از نگاه قانون اساسی افغانستان، حقوق داخلی اساسی این معنی را افاده می
الملل اگر الملل برتراست و قواعد حقوق بینمخصوصآ قانون اساسی نسبت به حقوق بین

ا قانون اساسی تشخیص داده شود به حکم قانون توسط دادگاه عالی افغانستان در تضاد ب
الملل در عرض قوانین عادی اساسی رجحان داده خواهد شد. در واقع قواعد حقوق بین

طوری که قوانین عادی باید در مطابقت با قانون اساسی باشند، داخلی است و همان
از 121معاهدات نیز باید چنین باشند و تشخیص این مطابقت براساس ماده 

( همان طور 286-153،ص،1391های دادگاه عالی افغانستان است. )دانش،صالحیت
که مشخص گردید، به صورت کل دو دیدگاه نسبت به جایگاه اصول حقوقی افغانستان 

المللی در نظام یگانگی و دوگانگی حقوق وجود دارد. برخی معتقدند که معاهدات بین
به قوانین عادی جایگاه باالتر، برخی دیگر  نسبت به قانون اساسی جایگاه برابر و نسبت

معتقدند که جایگاه معاهدات نسبت به قانون اساسی فروتر و نسبت به قوانین عادی از 
جایگاه برابر برخوردار است. اما از آنجا که معتقدان نظام دوگانگی حقوق معتقدبه جدای 

گونه ست و هیچالملل و اصول یا نظام حقوق داخلی اکامل میان اصول حقوق بین
دانند و اعتقاد به جدای کامل این دو دارند، مشابهت واشتراک میان دو اصل مزبور نمی

رسد که اصول حقوقی افغانستان به اصول یگانگی حقوق نزدیک است؛ زیرا به نظر می
الملل و اصول حاکم حقوق داخلی نظریه یگانگی حقوق به جدایی کامل اصل حقوق بین

دارد که اصولی حقوقی حقوق لکه دیدگاه یگانگی حقوق بیان میمعتقد نیستند؛ ب
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الملل واصول حقوقی داخلی بریک بنای واحد استوار است؛ اما وجود سلسله مراتب بین
کند. با این حال با توجه به الملل وحقوق داخلی رد نمیرا در دو اصل حقوقی حقوق بین

ی در افغانستان از دیدگاه یگانگی رسد که اصول حاکم حقوقآنچه گفته شد به نظر می
 نماید.حقوق تبعیت می

 چگونگی إجرای معاهدات طبق اصول حاکم درنظام حقوقی افغانستان  .2

ها نسبت به چگونگی إجرای معاهدات با توجه به این رویکرد اصول حاکم دولت 
المللی در اصول حقوق داخلی لزومآ یکسان نیست در مقاله حاضر نیزاین سؤال بین

مکن است به ذهن برسد که با توجه به نظام حقوقی، اصول حقوقی حاکم بر إجرای م
 المللی در افغانستان چیست؟معاهدات بین

المللی طبق نظام حقوقی افغانستان به صورت به عبارت دیگر آیا معاهدات بین
نهایت گردد و یا اینکه باید ابتدا جذب حقوق د اخلی گردیده و در مستقیم الزم االجرا می

ای أجرای معاهدهی مزبور مطابق اصول داخلی فراهم گردد؟ در پاسخ به سؤال فوق زمینه
المللی باید گفت از آنجا که قانون اساسی افغانستان در خصوص إجرای معاهدات بین

درنظام حقوقی افغانستان ساکت است؛ باید دید که آیا قانون خاص، رویه یا عرف د راین 
 خیر؟زمینه وجود دارد یا

قانونی  1393درپاسخ باید گفت که همان طور که قبال نیز یادآور شدیم در سال  
به تصویب رسیده « المللی افغانستانهای بینقانون معاهدات و میثاق»تحت عنوان 

است. البته همان طور که در پیشینه تاریخی قانون مزبور نیز اشاره گردید، پیشینه قانون 
دارد. مقرر می 12ردد. از این رو، قانون مزبور درماده گبرمی 1348مزبور درسال 

های اند تدابیر الزم را جهت إجرای معاهدات و میثاقها و ادارات دولتی مکلفوزارت»
های تفاهم مندرج این ها و یاداشتالمللی، موافقت نامه ها، قرارداد ها، پروتوکلبین

قانون مذکور نیز چنین مقرر  14ماده  چنینهم« های مربوط اتخاذ نمایندقانون در عرصه
المللی، وضع سند جدید یا تعدیل سند های بینهرگاه إجرای معاهدات و میثاق»دارد: می

ی اند بعد از موافقهربط مکلفها و ادارت دولتی ذیتقنینی نافذ را ایجاب نماید و وزارت
ه از صراحت دو ماده همان طور ک« وزارت امور خارجه به طی مراحل آن اقدام نمایند.

أمر  صرفا به این12کدام ازاین دو ماده به سؤال باال پاسخ نداده است ماده آید هیچبرمی
تدابیرالزم را جهت إجرای معاهدات »های دولتی مکلفاند که ی دستگاهاشاره دارد که همه
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ور این پاسخ رسد که از مفاد ماده مزبمی به نظر« های مربوط اتخاذ نمایندو...درعرصه
ی دولتی توافقی را با سایر هاشود، به خصوص زمانی که یکی از ارگانبرداشت نمی

های دولت خارجی منعقد نمایند که اساسا ماهیت معاهده را داشته باشد. آیا ارگان
معاهده مزبور طبق حقوق داخلی به صورت مستقیم یعنی بدون آنکه جذب حقوق 

خاصی در خصوص إجرای معاهده مذکور وضع گردد.  داخلی گردیده یا کدام قوانین
ی مزبور طبق اصول حقوقی افغانستان تشریفات الزم گردد . اینکه معاهدهاالجرا میالزم

قانون مذکور نیز پاسخی  14چنین ماده االجرا شدن طی خواهند کرد؟ همرا به منظور الزم
های قانون مزبور محسوب گییکی از برجست14به سؤال باالنیست؛ هرچند که مفاد ماده 

بینی نموده است که هرگاه دولت شود. برجستگی ماده مزبور ازآن جهت است که پیشمی
ای ها متعقد یا به یکی از معاهدهالمللی را با سایر دولتای بینافغانستان معاهده

 گوی زمینه تحققی مزبور، قوانین فعلی ما پاسخالملی ملحق شود که طبق معاهدهبین
هرگاه »دارد: به خصوص آنجا که مقرر می14ی مزبور را ندارد. طبق ماه إجرای معاهده

المللی وضع سند تقنینی جدید یا تعدیل سند تقنینی های بینإجرای معاهدات و میثاق
ند بعد از موافقت وزارت امور ای ادارات دولتی ذیربط مکلفنافذ را ایجاب نمایند همه

المللی باتوجه به تحول سریع و توسعه معاهدات بین« را بنمایند.خارجه اقدامات الزم 
ها نیز گام به گام نماید که قوانین دولتکه امروزه در حال اتفاق افتادن است، ایجاب می

های توسعه یابند و اال ممکن است با توجه به عدم توسعه قوانین داخلی از مزیت
 المللی برخوردار نگردد.معاهدات بین

های قانون ی پویا است و جزء برجستگیین حال برغم آنکه ماده مزبور مادهبا ا 
شود؛ ولی پاسخی روشنی به المللی افغانستان محسوب میهای بینمعاهدات و میثاق
 سؤال فوق نیست.

بنابر این، برغم آنکه قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان در مورد چگونگی إجرای  
ای موجود همان ر نظام حقوقی افغانستان ساکت است، ولی رویهالمللی دمعاهدات بین

طور که از مصاحبه ای متصدی وزارت امور خارجه نیز مشخص شد، إجرای معاهدات، 
شود. طبق های که دولت افغانستان عضو  بر حال آن محسوب میها و کنوانسیونمیثاق
أمر  مزبور قوانین  رایای موجود به صورت مستقیم یعنی بدون آنکه در جهت إجرویه

گردد و اصول خاص جز رویه االجرا میخاصی وضع گردد، در نظام حقوقی افغانستان الزم



 

 

ماره
، ش

سوم
ال 

س
ان 

بست
، تا

جم
ی پن

14
01

 
 

162 
 

أمر مزبور با چنین رویکردی به توسعه  موجود حاکمیت ندارد. از این رو، در نهایت إجرای
 مد و قابل توحه است.انجاالمللی میقوانین افغانستان با توحه به توسعه قواعد و مقررات بین

 . آثار معاهده در قبال ارکان دولت 3 
های مختلف دولت به صورت مشخص ارکان ازآنجا که آثار معاهده نسبت به ارکان 

ی های مذکور نقش جداگانهإجرای ، تقنینی و قضایی یکسان نیست و هرکدام ازارکان
های مذکور نیز های هرکدام از ارگانالمللی دارد و کارکردنسبت به إجرای معاهدات بین

های مذکور را به ، شایسته است، نقش هرکدام از ارکانبه نوعی متفاوت است. از این رو
 صورت جداگانه مورد بحث و بررسی الزم قرار گیرد.

 المللی ی مقننه در قبال معاهدات بین. نقش قوه3-1
نفسه قابل اعمال، به صورتی درست و منظم به إجرا درآید، گاه برای اینکه معاهده فی 

درقوانین موجود تغییراتی را به وجود آورد یا به دولت  گذاریقانون یضرورت دارد که قوه
گذاران در همین راستا و اعتبا رمالی دهد یا آنکه تدابیری قانونی بیندیشد. اصوآل قانون

دارد؛ العمل و اقداماتی را معمول مینفسه قابل اعمال عکسبرای مقابله با معاهدات فی
ر قواعد و مقررات این قبیل معاهدات را خنثی سازد گذار برای اینکه آثاقانون بدین معنا که

که بدون نیاز به قوانین تکمیلی و ثانوی قابل اعمال هستند، درگام اول به وضع قوانینی 
ای بوده و یا آثارآن را تنزل و کاهش پردازد که یا در مغایرت قواعد و مقررات معاهدهمی
د سلبی است. در چنین حالتی دهد گام دوم موردی را شامل شود که متضمن تعهمی

المللی پردازد که به موجب تعهد بینقانونگذار به وضع قوانین در زمینه موضوعاتی می
نهی و منع شده است در این فرض ادعا شود که محاکم داخلی باید از إجرای چنین 

که  داری ورزند. البته قبول این نظر و ادعا بیشتر بستگی به نظام حقوقی داردقواعدی خود
گذاری قانون ایتوان تصور نمود که درآن قوهنماید. گام سوم را میکشورها از آن تبعیت می

آورد که مخالف با واقعیت بوده و به تغبیری می تفسیری را از مقررات معاهده به عمل
ازاین رو، دولت افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و به  .باشدقلب واقعیت می

المللی به صورت مشخص معاهداتی که اساسآ ایجاب وضع منظور إجرای معاهدات بین
نماید، دولت به موجب قوانین جدید یا تعدیل یا حتی لغو برخی از قوانین موجود را می

أمر مزبور انجام دهد. از همین  رایقواعد اولیه مکلف است که اقداماتی را در جهت إج
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أمر  به بعد در 1382ی گذشته یعنی ازسال رو، دولت افغانستان نزدیک به دو دهه
 های مثبتی برداشته است.های حقوق بشر گامگذاری در بعد إجرای کنوانسیونقانون

یه در إجرای معاهدات بین. نقش قوه3-2  المللی ی مجر
گردد و ها به یک معاهده، خود به خود قابل اعمال نمیتبه صرف پیوست دول 

ها باید موجبات الزم را برای اجرای آنها قراهم سازند. قصور دولت و رکن إجرای دولت
المللی برای آن دولت بوده و محملی برای درایفای تکالیف فوق موجب مسئولیت بین

نفسه معاهات مزبور فیالمللی خواهد بود. به سخن دیگر، هرچند طرح دعاوی بین
های حامی پذیرش عام قابل اعمال واجرا نیستند، در نهایت درنظام داخلی دولت

اند موجبات إجرای آن را با تهیه وسایل المللی، موظفها به دلیل تعهد بینهای آندولت
و عوامل مناسب فراهم سازند. عدم همکاری و مساعدت رکن إجرای مسئولیت 

توان قضیه فوجی نام برد. نماید. به عنوان مثال میی دولت ایجاد میالمللی را برابین
نفسه قابل اعمال تشخیص داده منشور ملل متحد فی 56و  55درست است که مواد 

نشده است، اما این بدان معنی نیست که دولت ایاالت متحده درجهت تحقق اهداف 
یکا موظف است تمهیدات مزبور درآن ماده مسئولیتی ندارد؛ بلکه برعکس دولت آمر

الزم را در این خصوص ازجمله رفع تبعیض نژادی و لغو قوانین تبعیض نژادی به عمل 
های حقوقی مبتنی برپذیرش عام توان گفت در نظامآورد. بنابر این، به طور خالصه می

نفسه قابل اعمال به صرف انعقاد و موجبات ورود آنها به قلمرو ملی و نظام معاهده فی
نفسه و مستقیمآ قابل اعمال إجرای لی فراهم شود؛ اما در ارتباط با معاهداتی که فیداخ

باشد، وظیفه و تعهد رکن إجرای این است که از طریقی که آیین قانون اساسی مقرر 
ازآنجا  دارد، موجبات ورود و إجرای معاهدات مزبور را در نظام داخلی فراهم نماید.می
 ای إجرائیه دارد، به صورت مشخص کارکرد اصلیمتفاوت ازقوهای مقننه کارکرد قوه که
ای إجرائیه، إجرای قوانین و مقررات داخلی و گذاری و کارکرد قوهقانون ای مقننهقوه
المللی است از همین رو، صرف وضع قوانین یا تعدیل و یا فسخ برخی از قوانین ملی بین

ی یست، بلکه دولت که اساسآ در رأس قوهالمللی کافی نبه منظور إجرای معاهدات بین
المللی نیز بردارد. دولت های را به منظور إجرای معاهدات بینإجرای قراردارد، باید گام

را « کنوانسیون پالرمو»یافته فراملی افغانستان پروتکل الحاقی کنوانسیون جرایم سازمان
مقررات کنوانسیون  تصویب نموده است. به موجب قواعد و 1393ثور   31نیز مورخ 
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های مختلف، برای إجرای  کنوانسیون مزبور دولت افغانستان مکلف است در زمینه
 مذکور، اقداماتی را انجام دهد؛ ضمن آنکه در راستای تحقق کنوانسیون مذکو در أمر

گذاری اقداماتی الزم را انجام می دهد، یعنی در خصوص إجرای کنوانسیون مذکور قانون
أمر مزبور نیست؛ باید خألهای  ی داخلی اگر قوانین موجود پاسخ گوییدرنظام حقوق
ای مقننه برطرف شود و اگر نیازی به وضع قوانین جدید یا تعدیل قوانین قوه قانونی توسط

 موجود یا هم فسخ برخی قوانین ملی است، باید اقدامات یادشده را انجام دهد.
قدرت إجرایی است که به منظور إجرای  ازسوی دیگر وظیفه اصلی دولت؛ یعنی 

های إجرایی را بردارد و به صورت مشخص یافته فراملی گامکنوانسیون جرایم سازمان
یافته اقدام به اعمالی می نمایند که مغایر با کنوانسیون است، زمانی که گروهی سازمان

به عنوان مثال در یافته برخورد قانونی نمایند. دولت مکلف است که با چنین گروه سازمان
ترین کابل بانک بزرگ1390درسال  ،(1383کابلبانک خصوصی ،)« قضیه کابل بانک»

بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت 
تغییر داد. علت اصلی بحران این بانک « را به کابل بانک نو»آن را به عهده گرفت و نام آ 

این بانک را به  یالم شد؛ زیرا سهام داران اصلی آنکه مسئولیت ادارهکاهش نقدینگی اع
گذاری در بازار مسکن دبی از کابل بانک خارج عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه

میلیون دالر برآورد شد. پس از این  900های کابل بانک حدود کرده بودند. تمام بدهی
های این بانک را دوباره به دست بانک ایجاد شد تا قرضهای برای تسویه کابل بحران کمیته

میلیون  900گوید که از مجموعه آورد. نورالله دالوری رییس بانک مرکزی افغانستان می
دالر قرضه کابل بانک حدود پانصد میلیون دالر آن به دست خواهد آمد؛ اما از سرنوشت 

یست. به گفته وی براساس حدود چهار صد میلیون دیگر آن تاکنون چیزی دردست ن
ها به خارج انتقال داده شده ازسوی کمیته تسویه کابل بانک این پولهای انجامبررسی

شده است؛ محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از 
گوید مسئولین پیشین کابل بانک را مقصران اصلی پرونده معرفی کرد. آقای دالوری می

ه در یک نشست شورای وزیران فیصله شد که در جلسه استیناف محکمه ویژه کابل ک
المللی ممالک دوم که ها درج شود. به گفته وی براساس قوانین بینبانک استرداد این پول

 1398پول به شکل غیر قانونی به آن ها انتقال یافته باید، پول را به کشور اول مسترد کنند. )
1http://www.bbc.com/persian(،.  

http://www.bbc.com/persian1


 

 

ای 
جر

بر إ
کم 

حا
قی 

حقو
ول 

اص
بین

ت 
هدا

معا
تان

انس
افغ

در 
لی 

لمل
ا

 
 

165 
 

ترین پرونده فساد اداری و مالی افغانستان بزرگ« قضیه کابل باناک»ازسوی دیگر، 
نهایت پیچیده است و ابعاد مختلف سیاسی شود و این یک قضیه بینیز تلقی می

ین پژوهش نیست از ورود و بررسی أمر مزبور موضوع ا واقتصادی دارد از آنجا که بررسی
گردد. از این رو، نقش داری گردیده و به همین حد بسنده میبه ابعاد مختلف آن خود

گیری و های شکلای که اساسآ زمینهیافتهی إجرائیه در همچو جرایم سازمانقوه
 باشد و نظام مالی و اقتصادی کشور را به بحرانهای آنان درد اخل کشور میفعالیت

ی برخورد چون پدیدهالمللی با همبرد دولت باید طبق قوانین و مقررات ملی و بینمی
أمر مزبور مقابله جدی و یا برای  جدی و قانونی نمایند درصورتی که دولت افغانستان با

المللی تحقق کنوانسیون مذکور اقداماتی الزم را انجام ندهند، موجب مسئولیت بین
گردد. با این حال صرف اقدامات قانونی به منظور إجرای قواعد و یدولت افغانستاان م

یافته فراملی درنظام حقوق داخلی کافی نیست مقررات کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان
های جدی در أمر إجرای قواعد و مقررات کنوانسیون مذکور و سایرقواعد و دولت باید گام
های دیگری نیز زون براینها دولت افغانستان گامالمللی نیز بردارد. افو مقررات بین

المللی برداشته است. به عنوان نمونه به منظور إجرای های بیندرجهت إجرای کنوانسیون
( به صورت مشخص دولت افغانستان طبق FATFکنوانسیون مبارزه با پولشویی )

کمیسیون عالی »کنوانسیون مذکور یک واحد را در بانک مرکزی افغانستان تحت عنوان 
نیز ایجاد نموده است کمیسیون مذکور « هماهنگی مبارزه با پولشوی وتمویل تروریسم

 آقای« دافغانستان بانک»اولین جلسه را تحت ریاست ریس کل 1397حوت  7به تاریخ 
خلیل صدیق در مقر دفتر مرکزی دافغا نستان بانک برگزار گردیده است که به شرح زیر 

کننده مساعی ادارات در راستای مبارزه کمیسیون عالی هماهنگی به مثابه هماهنگ»است 
های . طرح و ترتیب برنامه1با پولشوی و تمویل تروریسم دارای وظایف عمده ذیل است: 

ها، نظارت از تطبیق آنها به منظور جلوگیری از ارتکاب لیسیعملی استراتژی ملی و پا
های منظم از . انجام بررسی2جرایم پولشوی و عواید ناشی از جرایم تمویل تروریسم؛ 

های موثر برای ها ایجاد مکانیسمها به منظور ارتقای برنامهموثریت و پیشنهاد پالیسی
طمینان از رعایت الزامات و صالح حصول اهای داخلی میان مراجع ذیهمکاری

های گروه کاری اقدامات مالی ای به شمول معیارالمللی و منظقههای بینمعیار
المللی در زمینه جرایم اقتصادی به شمول پولشوی المللی و میثاق ها و معاهدات بینبین
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. بررسی پیشنهادات در مورد تعدیل قانون جلوگیری از پولشوی و 3و تمویل تروریسم؛ 
های مربوط به مراجع قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم و وضع تعدیالت یا لغو مقرره

های ی ترتیب برنامهصالح در زمینه. تأمین هماهنگی در إجراآت مراجع ذی4ذی صالح؛ 
آموزشی برای پرسنل موظف درساحه مبارزه علیه جرایم پولشوی و تمویل تروریسم؛ و 

ارزیابی خطرات پولشوی و تمویل تروریسم در سطح ملی . تأمین هماهنگی در انجام 5
شده. ازهمین رو، و تطبیق تدابیر مقتضی جهت کنترول و کاهش خطرات تشخیص

های ی همکارینامههای استخبارات مالی کشور افغانستان و کشور قزاقستان تفاهمواحد
نامه د. این تفاهمانساختن اطالعات مالی به امضا رسانیدهدوجانبه را به منظور شریک

درجریان بیست و هشتمین اجالس گروه اوراسیا که در شهر نانجینگ کشور چین به تاریخ 
شده طرفین نامه امضادایرگردیده بود به امضا رسید. براساس تفاهم 1397جوزا  4

توانند اطالعات مالی را با هم شریک ساخته و در امور مبارزه با پولشوی، تمویل می
های مربوطه مفید واقع گردند. این هجدهمین  سایرجرایم اصلی در کشورتروریسم و 

نامه همکاری پیرامون تبادل اطالعات مالی بوده که تاکنون توسط مرکز تحلیل تفاهم
 (http:/fintraca.gov.af)معامالت و راپورهای مالی افغانستان به امضاء رسیده است. 

 المللیات بینی قضائیه در اجرای معاهدقوه .  نقش3-3
ی طبق مقررات داخلی به تصویب برسد، تمامی ارکان دولت از جمله چنانچه معاهده 

رکن قضایی ملزم به إجرای مفاد آن هستند و در صورتی که دادگاهی به مفاد معاهدات 
المللی توجه نکند و مثآل در حکم خود مصونیت قضایی دولت خارجی، سازمان بین
المللی رسمآ پذیرفته ها به موجب معاهده بینی دیپلماتیک را که دولتالمللی یا نمایندهبین

است، به جای نیاورد و بدان وقعی ننهد؛ آن حکم به دلیل تجاوز قاضی از حدود اختیارات 
قانونی خود، محکوم به بطالن است. با این وصف سؤال این است که آیا قاضی داخلی در 

اختیاراتی برخورداراست که برای اعمال قوانین داخلی المللی ازهمان اجرای معاهدات بین
دارد و آیا اصوآل وی شایستگی داشتن چنان اختیارات رادارا است؟ ازآنجا که اختیارات 

الملل داده است، باید قاضی داخلی به تناسب میزان اهمیتی که نظام داخلی به حقوق بین
هرحال باید با توجه به عوامل غیر حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد، پاسخ به این سؤال که به 

رسد. با این حال حتی اگر به فرض قاضی یک کشور واجد داده شود، آسان به نظر نمی
الملل باید راه ای باشد، الجرم در قبال مسائل حقوق بیناختیارات گسترده در چنین زمینه
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یا رفع تعارض میان  احتیاط در پیش گیرد؛ خصوصآ در هنگامی که ناگزیر از تفسیرمعاهده
الملل و مقررات داخلی است. از این رو، قاضی داخلی در رویاروی با مسائل حقوق بین
چون قاضی ای درحل آن مسائل داشته باشد، باید همآنکه تجریهالملل بیحقوق بین

تر از همه آنکه حتی اگر قائل به این باشیم که قاضی المللی استنباط حکم کند. مهمبین
ی در چنین مقامی دارای استقالل است، باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که داخل

مسئولیت تصمیمات قاضی داخلی با دولت است که در مقام مرجع عالی سیاست خارجی 
( به  478، 477، صص،1395المللی باشد )فلسفی،کشور باید پاسخگوی جامعه بین

قراردادها »سنت دیرین و با استفاده از اصل عنوان مثال رویه قضایی فرانسه به پیروی از 
مسأله را حل کرده است؛ حتی اگر طرفین دعوا بدان استناد نکند. همان « قوت قانونی دارند

طوری که مطرح شد این نظام حقوقی کشورها است که مشخص می نماید تا به چه میزانی 
المللی اهدات بینمحاکم داخلی با توجه به رویکرد قانونی دولت، در امر إجرای مع

توانند در رأی خود به پذیری دارند. به عبارت دیگر، محاکم داخلی تا اآنجا میانعطاف
المللی استناد نمایند که قانون اساسی یا هم قوانین عادی آن دولت چنین معاهدات بین

اعد رسد که استناد قضات به قومی بینی نکرده باشد. از سوی دیگر، به نظررویکردی را پیش
المللی صرفا های بینالمللی به صورت مشخص معاهدات یا کنوانسیونو مقررات بین

أمر تاثیرگذار است. از این  ی محاکم نیز در اینمبتنی بر قوانین ملی شان نیست بلکه رویه
رو، هدف از طرح این بحث آن است که مشخص بشود که آیا محاکم افغانستان هنوز در 

المللی یعنی معاهدات و کنوانسیون دره به قواعد و مقررات بینی آرای صامجموعه
 المللی استناد نموده است یا خیر؟بین

بیق قطعنامه شورای امنیت سازمان تط یک قراری صادره به څارنوالی افغانستان درلوی 
قانون  11و2به تأسی از احکام مواد »دارد: استناد نموده است که چنین مقرر می« ملل متحد

ی اجراآت جلوگیری از تمویل تروریسم و قرار مقرره  7و 6وگیری از تمویل تروریسم مواد جل
جمهوری اسالمی نوالی ی محترم لوی سارا داره22/4/1395مورخ  2793صادره ای شماره 

های دولتی و غیر دولتی رسانیده ای ذیل به آگاهی اشخاص و افراد و نهادافغانستان، اطالعیه
ربط های ذیالذکر به آگاهی تمام اشخاص، افراد، و نهادبه احکام مواد فوق شود، مبتنیمی

شورای امنیت سازمان ملل متحد و  1988و1267های تعزیرات شود که لیسترسانیده می
سایت های متعاقب آن تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را که در ویبقطعنامه
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تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان به نشر شورای امنیت سازمان ملل متحد و مرکز 
دار رعایت نموده از انجام هرنوع معامله مستقیم و غیر مستقیم، در شود، طور دوامسپرده می

های تعزیرات اختیارقراردادن وجوه و أرایه هرنوع خدمات به نفع اشخاص مندرج در لیست
نقد، حساب بانکی و هر نوع دارایی و داری نمایند. در صورت تثبیت پول فوق الذکر خود

ی معامالت آن را بدون تاخیر منجمد نموده و دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان واداره
 /:http) کننده رسمآ در جریان قراردهند)را از طریق مراجع تنظیمځارنوالی محترم لوی 

/fintraca.gov.af) کشور را یک اقدام قضایی و  با این حال می توان این اقدام دادستان کل
المللی تلقی کرد؛ زیرا مبنای قرار صادره های بینیک گام مثبت به منظور اجرای  کنوانسیون

المللی و کنوانسیون مبارزه با تروریسم بین 11و 2،7،6دادستان کل کشور اساسآ ماده 
أمر  گر، اینباشد. ازسوی دیشورای امنیت سازمان ملل متحد می 1988و1267های قطعنامه

نیز مه است که لوی سارنوالی کشور در قرار صادره خود به صورت مستقیم و بدون آنکه به 
های سازمان ملل متحد قوانین ملی استناد نماید به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و قطعنامه

أمر  یدهای داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی بادارد: که نهاداستناد نموده است و مقرر می
مزبور را رعایت نمایند. این بدان معنی خواهد بود که نظام قضایی افغانستان به صورت 

های تواند در رأی خود مستقیمآ به معاهدات یا کنوانسیونمشخص قاضی افغانستانی می
صادره دادستان کل کشور که  المللی استناد نماید. به عبارت دیگر، طبق صراحت قراربین

های شورای امنیت سازمان ملل مبتنی است برکنوانسیون مبارزه با تروریسم و قطعنامهاساسآ 
المللی است، بدون آنکه به حقوق داخلی متحد است حاکی از إجرای مستقیم معاهدات بین

« خود إجرا »ی ی دادستان کشور افغانستان جزء رویهافغانستان جذب شود. ازاین رو رویه
توانند در رأی شود که قضات داخلی میای تلفی میخود اجرا رویهی شود رویهمحسوب می

المللی استناد نمایند. طبق صراحت قرار که صادر به صورت مستقیم به قواعد و مقررات بین
های خود ی نظام قضایی افغانستان نیز جزء رویهشود که رویهصادره مزبور، چنین استنباط می

 شود.إجرا محسوب می

 المللی ترمحکمه در قبال معاهدات بین. نقش س3-4
بررسی مطابقت قوانین، قرامین تقنینی، »دارد: قانون اساسی نیز مقرر می 120ماده   

المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها براساس تقاضای های بینالدول و میثاقمعاهدات بین
یعنی « باشد.حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صالحیت سترمحکمه می
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المللی از صالحیت ستره محکمه است و نظارت های بیننظارت بر معاهدات و میثاق
قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی  121آن پسینی است. از این رو، مطابق ماده 

المللی را با های بینالمللی و میثاقافغانستان صالحیت بررسی مطابقت معاهدات بین
المللی هدف از این بررسی و مطابقت مفاد مندرج در معاهدات بینقانون اساسی دارد. 

کید  با قانون اساسی و اصول و معتقدات اسالمی است که ماده سوم قانون اساسی برآن تأ
 کرده است. 
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 گیری نهایینتیجه
ها مبنی المللی درحقوق داخلی کشورها اساسآ به رویکرد دولتإجرای معاهدات بین

گانگی حقوق یا دوگانگی حقوق برمی گردد. از این رو، اصول حقوقی براتخاذ نظریه ی
حاکم افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و به صورت مشخص اصول حقوقی 

نماید ازآنجا که نظریه یگانگی حاکم در افغانستان از نظریه یگانگی حقوق پیروی می
الملل وق و برتری حقوق بینحقوق به سه گروه تقسیم شده است اوآل آنهای که به تف

نسبت به حقوق داخلی معتقدند. دوما گروهی که به تفوق و برتری حقوق داخلی نسبت 
الملل معتقداند ثالثا، گروه سوم اعتقاد دارند که هیچ کدام از معاهدات و به حقوق بین

نستان قوانین داخلی نسبت به دیگری تفوق و برتری ندارند. از این میان اصول حقوقی افغا
رویکرد گروه سوم را پذیرفته است؛ یعنی رویکرد اصول حقوقی حاکم در افغانستان اساسآ 
در قدم اول مبتنی است بر نظام یگانگی حقوق و ثانیا هیچ تفاوتی قائل نیست که 

ی فعلی معاهدات برحقوق داخلی و برعکس؛ بریکدیگر تفوق و برتری دارند. زیرا رویه
المللی بدون های بینها و میثاقی معاهدات کنوانسیوناست همهکه در افغانستان موجود 

گردد. حتی اگر االجرا میاقدامات ثانوی و تکمیلی، یعنی بدون وضع قانون خاص الزم
المللی منوط به وضع قانون جدید یا تعدیل قانون عضویت افغانستان در یک معاهده بین

المللی افغانستان نیز های بینمیثاققانون معاهدات و  14پیشین باشد؛ چانچه ماده 
المللی وضع سند تقنینی جدید یا های بیندارد: هرگاه إجرای معاهدات و میثاقمقررمی

ربط مکلفند بعد از ها و إدارات دولتی ذیتعدیل سند تقنینی نافذ را ایجاب نماید، وزارت
ه اصول حقوقی موافقت وزارت امورخارجه به طی مراحل آن اقدام نمایند. در نتیج

افغانستان از نظریه یگانگی حقوق بدون تفوق و برتری معاهدات نسبت به حقوق داخلی 
المللی تبعیت نموده و معاهدات یا تفوق و برتری قوانین داخلی نسبت به معاهدات بین

المللی طبق رویه فعلی به صورت خود إجرا و مستقیم بدون هیج کدام اقدامات ثانوی بین
ی مطرح االجرا می گردد. از سوی دیگر، پژوهش حاضر در پاسخ به فرضیهزمو تکمیلی ال

المللی های بینشده، در حد امکان و با توجه به پتانسیل و ظرفیت قانون معاهدات و میثاق
افغانستان، ایرادات شکلی و ماهوی آن را در متن برطرف نموده است. امیدوار هستیم که 

أمر مزبور را مدنظر قرارداده و در جهت توسعه قوانین  هربط اصالحینهاد تقنینی ذی
 افغانستان اقدامات الزم و کافی را انجام دهند. 
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Governing legal principles for the implementation of 
international treaties in Afghanistan 

Seyyed Zahir Ahosani 

 

Abstract 
Today, international treaties are considered the main tool of 

international relations, therefore, an international treaty is born with 
a conclusion, and its goals are realized with the correct and proper 
implementation of it. However, the conclusion and implementation 
of treaties are fundamentally two different categories. The current 
research under the title "Legal principles governing the 
implementation of international treaties in Afghanistan" tries to 
examine the implementation of treaties according to the 
international law system, specifically the 1969 Vienna Convention 
and the legal system of Afghanistan. Since the Constitution of 
Afghanistan is silent about the competent authority for the regular 
implementation of treaties in Afghanistan's legal system, in 2013 the 
law titled "Afghanistan International Treaties and Covenants Law" 
was approved in Afghanistan. It seems that the said law also does 
not have a specific mechanism regarding the implementation of 
international treaties; It means that the legal system of Afghanistan 
in this context is subject to which of the theories specifically, legal 
unity or legal dualism, with the assumption that there are many 
formal and substantive expressions on the mentioned law, despite 
the fact that both the constitution and the law of treaties And 
international covenants are silent regarding the implementation of 
treaties according to the legal principles prevailing in Afghanistan. 

Keywords: implementation of treaties, international law, legal 
principles governing Afghanistan, the law of treaties, and 
international covenants of Afghanistan. 
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Methods of diplomatic support from the perspective of 
international law 

Shukriya Hosseini 

 

Abstract 
Diplomatic protection is all the diplomatic actions of one country 
towards another country to assert the rights of its nationals and to 
those who have been violated in the territory of a foreign country, 
both financially and physically, and have suffered material or 
spiritual losses.  n this case, the personal claim turns into a state 
claim and diplomatic support is like a turntable that moves the 
judicial proceedings from the domestic level to the international 
level and changes the primary relationship between the affected 
person and the responsible country to the relationship of the 
respective country. The applicant and the responsible country make 
a disguise. The current research was carried out descriptively and 
analytically, using the library method, to investigate the methods of 
diplomatic support from the perspective of international law, and 
finally, the following results were obtained: A general summary of 
the examined opinions can be concluded that along with the 
promotion of the individual's position in international relations and 
the removal of the issue of human rights from the exclusive 
jurisdiction of the governments, the Court, as the judicial pillar of 
the international community, It has played a constructive role in the 
evolution of the concept of diplomatic support in order to improve 
the position of human rights, so that diplomatic support is not a mere 
judicial solution that can be implemented in certain cases, and has 
the ability to become a mechanism for protecting rights. Mankind 
will change. 

Keywords: method, diplomatic support, international law, 
natural and legal persons, citizenship, and litigation. 
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The principle of prohibition of the use of force and the 
situation of using force from the perspective of 

international law 

 
Gholam Mojbati Payandeh 

 

Abstract 
The United Nations was established in 1945 after the Second 

World War, and the member states and competent committees tried 
to define the right of legitimate defense as a principle of 
international law. Therefore, as a result of this order, in Article 51 
of the United Nations Charter approved (on June 26), 1945, the right 
to defend against any armed aggression, individually or collectively, 
was provided and entered into international law as a legal principle. 
Despite many restrictions, countries still carried out numerous 
armed activities under the name of Article 51, all of which were 
carried out under the pretext of legitimate defense, but with the 
investigations conducted by the United Nations, each of them was 
somehow rejected and their claims were accepted. did not happen 
With these words, the practice of countries in resorting to force has 
continued only by making excuses under the scope of Article 51, 
and judicial and quasi-judicial institutions have not been able to 
punish the guilty countries or force them to pay compensation due 
to the lack of clarification of Article 51. Therefore, international 
institutions have only been able to inform and condemn the guilty 
countries for violating international law. 

Keywords: resort to force, the charter of nations, international 
law, prohibition of the resort, use of force.  
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Inter-parliamentary union and parliamentary democracy 
in Afghanistan 

 
Mohammad reza Marafet 

 

Abstract 
"Parliamentary democracy" is one of the key concepts and propositions 

in law and political science. This category indicates the type of 
representative democracy; It is considered one of the important methods 
of state-building and governance in the current era. On the other hand, the 
Inter-Parliamentary Union (I.P.U) also has the status of the "House of 
Nations" for all member countries as the "Parliament of the World". 
Considering the membership of the Afghan Parliament in (I.P.U) and 
considering the goals of that union regarding the consolidation of 
"parliamentary democracy" in the countries belonging to member 
parliaments, there are serious expectations about the role of (I.P.U) in 
promoting and strengthening "parliamentary democracy" in Afghanistan. 
has it. The available documents and evidence show that the said union 
sometimes directly and in most cases indirectly through its members has 
taken effective steps to fulfill this important mission towards the young 
and nascent parliament of Afghanistan. By strengthening the indicators of 
parliamentary democracy in Afghanistan, the inter-parliamentary union 
has been able to carry out effective and productive activities in the process 
of promoting and consolidating "parliamentary democracy" in this 
country. Cooperation towards the establishment of a democratic system in 
Afghanistan, supporting the holding of at least two rounds of 
parliamentary elections with the participation and presence of women and 
different sections of the society, arranging study trips and internships for 
the administrative staff of the National Council abroad, providing 
financial support to the institution of the Afghan legislature. Arranging 
foreign trips for members of the National Council in order to exchange 
parliamentary experiences is considered one of the most important axes of 
the role of I.P.U. in the process of promoting and strengthening 
"parliamentary democracy" in Afghanistan. 

Keywords: parliament, democracy, parliamentary democracy, inter-
parliamentary union, international organization 
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Foreign investment conditions in Afghanistan's legal system 
and international documents 

 
Aminullah Shahzad 

 

Abstract 

In Afghanistan, in order to attract foreign capital, laws have 
been established and for them, on the one hand, they have 
established supportive conditions, and on the other hand, they 
have established restrictive conditions based on national 
necessity and national values. In this article, we examine and 
analyze the supporting and limiting conditions and the 
conditions related to the settlement of disputes related to 
foreign investment in the laws of Afghanistan and international 
documents. These conditions are divided into three categories; 
General conditions, special conditions and conditions related 
to the settlement of foreign investor disputes. General 
conditions that are observed for foreign and domestic investors 
alike in the internal laws of the countries and Afghanistan 
include the principle of national behavior, the principle of the 
completeness of the state, the principle of non-discrimination, 
etc. . Second, the special conditions of the foreign investor, 
which are exclusive to the foreign investor and are not enjoyed 
by the domestic investor. These conditions include the transfer 
of capital, management and ownership of foreign capital, and 
transfer of capital provisions and loans related to it. The third 
is the conditions related to the settlement of disputes of foreign 
investors, which includes national and international 
authorities. The research method is descriptive-analytical and 
the library method was used to collect its information. 

Keywords: conditions, investment, foreign investor the 
legal system of Afghanistan, and international documents. 
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The limitations of sovereignty and national power in 
international law 

 
Mustafa Hassni 

Abstract 

Sovereignty and the national power of states in international 
law are defined as absolute and unlimited in classic ideas. In 
contemporary international law, the sovereignty and national 
power of governments with concepts such as human and 
humanitarian rights, environmental rights, democracy, separation 
of powers, the principle of sovereignty and territorial integrity, 
international treaties, the principle of the right to self-
determination, the principle of non-recourse to force, the 
principle of solution and The chapter on disputes as well as 
national pohave have faced serious limitations with words such 
as the balance of power, international law, international ethics, 
international organizations, collective security, etc. On the one 
hand, the sovereignty and national power of the governments are 
clearly stated based on the United Nations Charter with the 
approach of the principle of equality of the sovereignty of the 
governments and the legitimacy of the sovereignty of the 
governments. In contemporary international law, authoritarian 
and centralized governments also face the concepts of 
democratization, international organizations intervene with the 
tools of human rights, environment, etc., and nowadays, 
international organizations have confiscated a part of the 
government's sovereignty. This research is formed around this 
basic question. What is the limitation of national sovereignty and 
the power of governments in international law? The main 
assumption of this article is that it limits governments' 
sovereignty and national power in contemporary international 
law, the United Nations Charter, human and humanitarian rights, 
international treaties and conventions, and legal principles and 
mechanisms. 

Keywords: sovereignty, national power, international law, 
territorial integrity, treaties. 
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The non-criminal consequences of violating the rights of 
civilians in international humanitarian law 

 
Seyed Qiyam Mozafari 

 
Abstract 

The need to respect the rights of civilians, which is part of 
humanitarian law, has various dimensions. If these rights are 
violated, some consequences can appear in two ways: 1. 
Criminal consequences and 2. Non-criminal consequences. 
Non-criminal consequences include the following: death 
sentence, imprisonment, monetary punishment, and 
confiscation of property and assets. (the subject of this article) 
are the following: compensation for damage, restoration to the 
previous situation, the satisfaction of the victim, cessation, and 
non-repetition of the offending act, countermeasures, and 
payment of compensation.  . In this research, an effort has been 
made to examine the non-criminal consequences in a detailed 
manner. The method of this research is descriptive-analytical 
and library sources and scientific-research articles have been 
used to collect information. 

Keywords: non-criminal consequences, damages, 
reciprocation, payment of compensation, violation of civilian 
rights, humanitarian rights. 
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Humanitarian intervention and national sovereignty 

Taghi Halimi 

 

Abstract 
Scientists have two approaches to humanitarian intervention. 

Some of them consider humanitarian intervention to be legitimate 
and others do not consider that humanitarian intervention to be 
legitimate, but if the threat to peace is a violation of international 
peace, then the intervention to the sovereignty is ignored. But with 
other concepts such as security, development of international law, 
and human rights, it has become relative. And the principle of non-
intervention has also been adjusted. Strong countries, under the 
pretext of protecting human rights in weak countries in which they 
have interests, intervene and violate their national sovereignty. 
Considering the universality of human rights and the series of 
human rights rules that are considered in the covenants, 
international and regional conventions, and the doctrine of legal 
scholars, which are called the fundamental rules of human rights and 
the binding rule of international law, governments cannot hide 
behind the principle of national sovereignty from implementing The 
rules of human rights refuse, yet the principle of national 
sovereignty is still reliable. Since it is the duty of the government to 
observe the rights and well-being of the nation, and if the 
government does not fulfill this duty or does not want to fulfill that 
obligation, this task will be left to the international community. 
Since it is the duty of the government to observe the rights and well-
being of the nation, and if the government does not fulfill this duty 
or does not want to fulfill that obligation, this task will be left to the 
international community. The fact that humanitarian intervention 
has no place in international law and the countries that support the 
intervention try to include it in the responsibility of protection only 
as a last resort after political, diplomatic, and economic solutions in 
the case of widespread, extensive, and continuous violations of 
human rights with permission. The Security Council is justified. 

Keywords: humanitarian intervention, national sovereignty, and 
responsibility to protect. 
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