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نگرشی بر تحوالت حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها
میثم اسالم پناه
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،واحد بینالملل قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران.
*

سید باقر میرعباسی

استاد گروه حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
در عصر حاضر موضوع حق وق بش ر از ممل ه موض وعات تثییرگ رار در عرص ه ب ینالملل ی
محسوب میگردد .به شکلی که در طول سالیان گرشته نظارهگر تح وتت ب ینالملل ی و ایج اد
چالشهایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بودهای م .آن ه مس لم
است؛ فعالیت نهادهای بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد در ح وزهه ای گون اگون از
ممله حقوق بشر ،حاکمیت دولتها را تثییرپریر از پیش ساخته است .بدین لحاظ به نظر میرس د
که دیگر برداشتهای سنتی از مفهوم حاکمیت در دوره کنونی در حوزه حقوق ب ینالمل ل قاب ل
پریرش نیست .زیرا چنین برداشتهایی تحت تثییر تحوتت حقوق ب ینالمل ل اعتا ار خ ود را از
دست داده و شواهد مومود نشان میدهد که به مرور اصل عدم مداخله در امور داخل ی کش ورها
دچار تعدیل گشته است .در این نوشتار به بررسی آیار وض عی س از و کاره ای حق وق بش ری از
زوایای مختلف بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها پرداخته شده و ارتااط فیم ابین حق وق بش ر و
امنیت ملی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :حاکمیت ،حقوق بشر ،حاکمیت ملی ،امنیت ملی ،کشورها.
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مقدمه
در عصر حاضر میتوان ادعا نمود که دیگر روزی را نمیتوان یافت که در خارهای مطروحه
در حوزه بینالمللی ،اخاار حقوق بشری منعکس نگردد و بدین مهت به صراحت میشود ،اذعان
داشت که در برهه کنونی ،مسئله حقوق بشر در اقصی نقاط عالم در کانون تومهات قرار گرفته
است .هر چند در دهههای پیشین حقوق بشر در کشورهای مختلف از ممله قربانیان حاکمیت و
امنیت ملی محسوب میگردید ،لیکن در سالیان اخیر شاهد تحوتت بینالمللی و ایجاد
چالش هایی بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها ،نشثت گرفته از حوزه حقوق بشری هستیم .اگر
چه در گرشته مفهوم امنیت ملی بیشتر با مفاهیمی همانند حفظ و حراست از مرزها ،استقالل
کشور ،عدم مداخله بیگانگان و یکپارچگی سرزمینی پیوند خورده بود .اما در دوره کنونی برخی
معتقد هستند که مفهوم امنیت ملی در پرتو تحوتت حقوق بشری مامعه بینالمللی منوط به
رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است که از سوی کشورها یا به تصویب رسیدهاند یا
به عرفی بینالمللی مادل شده است( .ذاکریان )1393 ،مضافاً اینکه اقاال عمومی مهانیان به
موضوعات حقوق بشری و کسب اعتاار و مشروعیت حکومتها در سایه حمایت و رعایت حقوق
بشر روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده ،به نحوی که در حال حاضر با گسترش و توسعه
فناوری ارتااطات هرگونه نقض حقوق بشر ضمن آنکه مورد بازخواست و واکاوی مجامع
بینالمللی قرار میگیرد ،از مانب دیگر دولتها ،سازمانهای مردم نهاد و حتی افراد حقیقی نیز
مورد نقد و سئوال واقع میشود .در دوره کنونی هجمههای حقوق بشری این قابلیت را داراست
که در کنار بحران مشروعیت حاکمیتها ،سلب اعتماد ملی به حکام کشورها را نیز در پی داشته
باشد .در این راستا شاهدیم که تصویب قطعنامههای متعدد در مجامع بینالمللی هم ون مجمع
عمومی سازمان ملل ،شورای حقوق بشر و  ، ...زمینه دخالتهای نابجا در امور داخلی کشورها را
فراهم نموده است .حساسیت چالشهای حقوق بشری زمانی بیش از پیش درک میگردد که
بدانیم طی این سالها به بهانه موضوعات حقوق بشری شاهد مداخله شورای امنیت در خصوص
وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها ،پیادهسازی مفهوم "مسئولیت کیفری فردی" ناشی از
نقض فاحش و وسیع حقوق بشر و در چند سال گرشته افزون بر مسئولیت کیفری فردی ،روش
دیگری که به عنوان ابزار ملوگیری از نقض گسترده حقوق بشر حتی به بهای مداخله چند ماناه
نظامی مطرح شده است (ظریف )736 :1393 ،مفهوم "مسئولیت حمایت" 1،است .بدین لحاظ
که "نقض گسترده حقوق بشر" و "لزوم مداخله برای توقف آن" ،دو اصل "حاکمیت دولتها"
و "عدم مداخله در امور داخلی کشورها" را دستخوش تهدید قرار داده است .این دیدگاه از چنان
1. Responsibility to Protect
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مایگاهی برخوردار است که در این ارتااط «کوفی عنان» دبیرکل پیشین سازمان ملل در پنجاه
و چهارمین امالس سالیانه مجمع عمومی ملل متحد در سپتامار 1999اعالم داشت که در
صورت بروز نقض حقوق بشر ،کشورها باید اقدام به مداخله نمایند .حتی اگر این مداخله منجر به
نقض حاکمیت دولتها گردد .دبیرکل پیشین در سخنرانی مزبور ،طرحی را از «دورنمای امنیت
انسانی و مداخله طی قرن آتی» ارائه کرد و ضمن بیان شکستهای شورای امنیت در رواندا و
کوزوو ،دولتهای عضو سازمان ملل را به منظور «یافتن زمینهای مشترک برای حمایت از
منشور و اقدام در راستای دفاع از انسانیت مشترک» به چالش کشید( .شیرازی)59 :1394،
آثار اسناد حقوق بشری بر حاکمیت ملی کشورها:
واژه حاکمیت 1از واژه « »superempiricalبه معنی برتر ،گرفته شده است .در عین حال،
این واژه هنگامی که به مای « »governmentمورد استفاده قرار میگیرد ،ریشه در فعل یونانی
 kubernanبه معنی راهاری یا هدایت کردن دارد .این واژه یونانی را افالطون برای چگونگی
طراحی یك نظام حکومتی به کار برده است و در قرون وسطی ،به کلمه تتینی gubernare
مادل شده است که به راندن ،حکمروایی کردن یا راهاری دتلت دارد ،قدر نهایی یك تشکیالت
سیاسی "حاکمیت" نامیده می شود( .گاتهر )43: 1390،این واژه از آن مهت بسیار حائز اهمیت
است که یکی از مفاهیم بنیادی در حوزه مطالعهی حکومت ،مفهوم «حاکمیت» به شمار میآید
و فهم شخصیت حکومت بدون شناخت حاکمیت ،شدنی نیست( .ابوالحمد )158 :1368 ،مفهوم
مدید «حاکمیت ملی» نخستین بار در اواخر قرن شانزدهم و با اشاره به پدیدة مدید "دولت
سرزمینی" تدوین شد .این مفهوم در قالب حقوقی ،به واقعیت سیاسی اصلی آن عصر یعنی
ظهور قدرت مرکزی که اقتدار خود را در زمینهی قانونگراری و امرای قانون در داخل سرزمینی
مشخص اعمال میکرد ،اشاره می نمود .در طول یك قرن این قدرت چه در داخل ،چه در خارج
از سرزمین به قدرتی بالمنازغ مادل شده و تفوق یافته بود (مورگنتا ،)495 :1384 ،بدین لحاظ
به این شکل از حاکمیت در محدودهی داخلی که به شکل مطلق است و هی گونه محدودیتی بر
آن ومود ندارد و به محض تثسیس دولت ،حاکمیتی برای آن ومود خواهد داشت« ،حاکمیت
ملی» میگویند( .بدیعی ازنداهی )155 :1391 ،با تومه به تعریف ارائه شده در خصوص حاکمیت
ملی ،مای طرح این سوال ومود دارد که آیا حقوق بشر بر اعمال حاکمیت کشورها تثییرگرار
است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ،در ابتدا باید گفت که از منظر حقوق بینالملل کالسیك،
حاکمیت را میتوان «اقتدار عالیه یك دولت در اتخاذ و امرای تصمیمات» دانست .مفهوم
1. Sovereignty
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حاکمیت خارمی دولت ،استقالل و تساوی آن با دول دیگر و ضابطه تشخیص دولت از
امتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت ،قدرتی عالی،
نامحدود و تاعیت ناپریر است .هم نان که از منظر ژان بدن 2فرانسوی نیز حاکمیت به عنوان
"قدرت مطلق و تیزال" تعریف و یا پادشاه به عنوان "قاهر مطلق" (کسی که دارای قدرت
فائقه است) توصیف میشود( .شریفی طرازکوهی )56 :1390 ،از این منظر ،حاکمیت دارای دو
بعد داخلی و خارمی است .بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون
دخالت خارمی ،امور کشور را تنظیم و اداره نماید .اما در بعد خارمی ،همانطور که به نوعی پیش
از این نیز اشاره شد با توسعه حقوق بینالملل از حاکمیت دولتها کاسته شد و دولتها در بعضی
موارد به نفع نظم بینالمللی ،برخی محدودیتها را نسات به حاکمیتشان پریرفتند .از ممله ،با
ومود آن که اصوتً دولتها در رابطه با اتااع خود از استقالل و حاکمیت مطلقه برخوردارند ،و
دولتهای دیگر نمیتوانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی
منع نمایند ،اما از سده بیستم مامعه بینالمللی با احترام به اصل حاکمیت ملی ،مجموعه
گستردهای از قوانین بینالمللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی امازه اظهار نظر و
تثییرگراری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولتها را میداد( .شایگان )233 :1382 ،هر
چند مطابق با اصل حاکمیت ،دولتها اعمال قدرتی دیگر ،خارج از مرزهای خویش را در قلمرو
ملی خود برنمی تابند چرا که ویژگی اصلی هر دولت که نشانه باز شناخت آن از دیگر موامع
انسانی است ،حاکمیّت است( .رضایی نژاد )50 :1383،از این منظر دولت دارای حاکمیت را
ن میتوان ت ابع هی گونه قاعده بینالمللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود (شریفی طراز
کوهی )72 :1377 ،مگر اینکه رضایت دولت مورد تومه قرار گیرد .اما به موازات آن نااید این
موضوع نیز مغفول بماند که حقوق بشر نیز قیودی را در خصوص نحوه عملکرد دولتها پیرامون
شهروندانشان ابداع نموده که این قیود به نوعی حاکمیت کشورها را به نام معیارهای بینالمللی
به مخاطره میاندازد .بر این اساس به نظر میرسد که استقالل و حاکمیت ملی به معنایی که در
گرشته و مفهوم کالسیك مطرح بود ،دیگر در مااحث سیاسی دوره کنونی مطرح نیست .حتی
دیدگاههایی طرح گردیده که دولتها از آن حاکمیت و استقالل مطلق فاصله گرفتهاند و دیگر
مایی برای اینگونه دولتها در دنیای کنونی باقی نیست .هر چند نااید از این واقعیت غفلت نمود
که حاکمیت ملی هنوز هم به عنوان عالیترین مظهر قدرت و اساس روابط متقابل و شناخت
دولتها باقی است ،اما حدود و سیطرهی این حاکمیت با تومه به عوامل متعدد مهانی محدود
شده است که در ذیل از برخی این عوامل محدودکننده نام میبریم:
2. BODIN
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سازمانهای بینالمللی
اعالمیه مهانی حقوق بشر
دموکراسی
مهانی شدن
حقوق اقلیتها
سازمانهای غیردولتی ()Krasner ،2001 :4
در حقیقت میتوان بیان داشت که تعیین ساز و کارهای مختلف بینالمللی و منطقهای ناظر
بر حقوق بشر نشاندهنده این واقعیت است که حاکمیت کشورها در این دوره به اشکال مختلف
تحت فشار قرار گرفته تا بدین نحو کشورها مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشری
عمل نمایند .به منظور تطابق عملکرد کشورها با استانداردهای حقوق بشری و در راستای تحقق
حقوق و آزادیهای اساسی مردم باتخص از سوی دولتها ،طرق گوناگونی طراحی و امرایی
گردیده که یکی از این راهها ،محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسات به اتااع خود با
امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت میکند اخ تیار خود را مح دود
نماید .این اص ل اه میت فوقال عادهای در بینالمللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است.
مجموعه قوانین بینالمللی حقوق بشری با اعالم منشور ملل متحد در ژوئن ،1945گام به مرحله
مدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاریهای بینالمللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد
تومه قرارگرفت .این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است :یکی در چارچوب
اعالمیههای سازمان ملل که عامترین آنها اعالمیه مهانی حقوق بشر است .این اعالمیهها از
ارزش اخالقی باتیی برخوردارند و بر اقدامات قانونگراری ،قضایی و امرایی دولتها سایه
افکندهاند .دومین طریق تکمیل این مجموعه ،انعقاد مقاوله نامههای بینالمللی میان دولتها
است .مفاد این اسناد برای دولتهای عضو آنها تزماتمرا است( .شایگان )235 :1382 ،در این
راستا در ادامه به یکی دیگر از مصادیق محدودسازی اعمال حاکمیت کشورها پرداخته خواهد
شد :اگر چه مصونیت دولتها در قاال محاکم دیگر کشورها ،یکی از ملوههای بارز استقالل
کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارمی آن است .اما در پی تحوتت مرتاط با حقوق بشر ،به
تدریج رویهای در حال شکلگیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولتها را تعدیل نموده
و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف مامعه مهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و
منایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است .مضافاً اینکه یکی از
شیوههای مامعه مهانی برای تضمین رعایت حقوق بشر ،پیشبینی حقی برای فرد قربانی نقض
حقوق بشر در مهت امکان اقدام علیه دولت متاوع خود است که ضمناً عضویت معاهده بینالمللی
مربوطه را نیز پریرفته است .هر چند که تزمه استفاده از این شیوه آن است که دولت متهم به
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نقض ،اعمال آن را قاول داشته و راههای قضایی داخلی نیز طی شده باشد( .شایگان:1382 ،
 ) 241 239پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطای ،تومه و تثکید بیشتری بر رعایت حقوق
بشر از سوی حاکمیتها شد .کنفرانس مهانی حقوق بشر در سال  ،1993سه اصل ضروری را در
دستور کار خویش قرار داد:
مهانشمول بودن حقوق بشر
ضمانت امرایی حقوق بشر
فرآیند دموکراسی
در این کنفرانس ،اقدامات و برنامههای قابل تومهی تدارک دیده شد .از ممله ،اهمیت دادن
به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرطهایی که با روح معاهدات
حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارماع طرح تنظیم اساسنامه یك دادگاه کیفری بینالمللی
برای نقضهای وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون حقوق بینالملل بود.
(ذاکریان )39 :1381،عالوه بر این ،شورای امنیت در این دوران در چند مورد اقدام به تشکیل
دادگاههای بینالمللی نمود .از ممله شورای امنیت طی قطعنامه شماره  827مورخ  25می ،1993
یك دیوان بینالمللی مهت تعقیب افرادی که در مظان ارتکاب مرایم مدی علیه حقوق بشر
بینالمللی در یوگسالوی قرار داشتند ،تثسیس نمود1.هم نان که در حال حاضر حقوق بینالمللی
کیفری راه را برای محاکمه سران دولتها و مسئوتن سیاسی در قدرت ،تحت شرایط خاصی،
گشوده است .دستگیری و توقیف «اگوستوپینوشه» در سال  1998در انگلستان بنا به تقاضای
یك قاضی اسپانیولی ،علیرغم مصونیت سیاسی ناشی از سناتور بودن او ،گواه بر این مدعی است.
در بلژیك نیز قانونی به نام «صالحیت مهانی» وضع شد که به دادگاههای آن کشور امازه
میدهد تا مجرمان خارمی را برای منایتهای مرتکب شده در خارج ،تحت تعقیب و محاکمه
قرار دهند .براساس این قانون بود که عوامل قتل عامهای «روآندا» محاکمه شدند .مضافاً اینکه
در اسناد مهم بینالمللی هم ون:
 منشور ملل متحد( :در مقدمه و در مواد  ،68 ،62 ،13 ،56 ،55 ،1و )76
 اعالمیه مهانی حقوق بشر
 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
 پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،امتماعی و فرهنگی
به نوعی به ارتااط حقوق بشر و حاکمیت پرداخته شده است .در مقابل مطابق با بند  7ماده 2
1. The International Tribunal for Former Yugoslavia
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منشور ملل متحد منع کلی توسل به زور میتواند به شکل موسعتر تفسیر شود ،بگونهای که
ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولتهای عضو باید به همه اع مال ح قوقی سازمان ،حتّی آن
اعمالی که دارای ایر الزامی نیست ،یعنی توصیهنامه ،تعمیم داده شود؛ زیرا این توصیهنامهها،
میتوانند در مواردی بر صالحیّت ملّی دولتها ایر بگرارند .هر یك از توصیهنامههای سازمان
اعم از آنکه خ طاب ب ه ه مه دولتها باشد یا دولت معیّنی را م ورد خ طاب ق رار دهد ،در
مواردی خاص میتواند متضمّن آیاری زیاناار برای دولتها باشد .این تفسیر در سال  1945با
تومّه به اهمیّت اصل حاکمیّت دولتها ،پری رفتنی ب ود ،ام ّا به تدریج و با شکلگیری تعهدهای
تازه در قالب نهادهای ملل متّحد ،این تفسیر تعدیل گردید( .افتخار مهرمی )33 :1374 ،الاته در
این را بطه نااید این نکته مورد غفلت واقع شود که مسائل مربوط به حاکمیت کماکان مشکل
آفرین هستند ،در واقع تناقضهایی در متن منشور ملل متحد ومود دارد .بند  7ماده  2منشور
بطور خاصی از عدم مداخله در اموری که ذاتاً مزء صالحیت داخلی هر کشور است ،سخن
میگوید .در عین حال منشور استثنای مهم بر این قاعده را در قالب اقدامات امرایی پیشبینی
شده در فصل هفتم مطرح میکند( .عسکرخانی )233 :1383 ،علی ایحال با گرشت  60سال از
تصویب اع المیۀ م هانی ح قوق بشر ،این اعالمیه به یکی از مهمترین اسناد تاریخی تادیل
شده و الهامبخش پیشرفت و تثییر حقوق بشر در سطح محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی
گردیده است .بطوری که در گرر زمان شماری از کشورها هم ون کاستاریکا ،السالوادور ،هاییتی،
اندونزی ،اردن ،لیای ،پورتوریکو و سوریه ،در تدوین قوانین ملی و اس اسی خود ،زبان و اصول
اعالمیه مهانی حقوق بشر را به کار گرفتند .احکام قضایی و پروندههای دادگاهی ،از دادگاههای
محلی گرفته تا دیوان بینالمللی دادگستری ،به اعالمیۀ مهانی اشاره میکردند و از آن نام
میبردند .مردم بومی که درصدد کسب استقالل خود از امپراتوریهای استعماری بودند ،از آن
الهام گ رفته و به آن رموع میکردند .در معاهده صلح سال  1951با کشور ژاپن ،بهطور مشخص
اعالم شده بود که«ژاپن کوشش میکند تا ب ه اه داف اع المیۀ مهانی حقوق بشر تحقق
بخشد» .تعداد دیگری از معاهدات دو ماناۀ بعد از منگ م هانی دوم نیز شکایات رسمی دولتی
از دولت دیگر دربارهی نقض حقوق بشر ،با رموع به اعالمیۀ مهانی تنظیم میگردید .این فرایند،
با گرشت زم ان ب ه ت دریج گستردهتر میشد .عالوه بر آن ،اعالمیۀ مهانی حقوق بشر مناع
الهام اعالمیههای دیگر با اب عاد دق یقتر حقوق بشر نیز بود( .مدنی )210 :1389 ،هم نین در
دهههای اخیر ،حرکتهایی در شماری از کشورهای مهان باتخص در قاره آسیا و آفریقا به
خاطر تعدیل و اصالح قوانین اساسی و قوانین داخلیشان طاق مضامین توافقهای بینالمللی
حقوق بشری ،به ومود آمده است .برای مثال در آفریقا و در کشور مغرب ،بند سوم ،مقدمهی
قانون اساسی فعلی آن کشور تغییر یافته و در آن ذکر شده است که همه متون قانونی مورد
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بررسی و تجدیدنظر قرار میگیرد و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت مییابد( .پروین1387 ،
 ) 115 :روند مزبور در بسیاری از کشورهای عربی نیز آغاز گشته که حتی منجر به برکناری
برخی از حکومتها و چالشهای نظام دیکتاتوری و پادشاهی سنتی با خواستهها و مطالاات مردم
شده است .بنابراین استناد به پدیدهی حاکمیت برای دفاع در برابر اتهامات مربوط به تخلفات
شدید از مقررات حقوق بشر با تومه به بینالمللی شدن آن مورد پریرش مامعه بینالمللی نیست.
بر همین منوال ،در سال  1993اقدامات چین و برخی دیگر از کشورها برای استناد به حاکمیت
به منظور پیشگیری از نظارت بینالمللی بر وضع حقوق بشر ،در کنفرانس حقوق بشر وین به
مایی نرسید و همدلی خاصی برنینگیخت( .فروغی نیا )164 :1391 ،این نکته قابل تومه است
که برخی کشورها و دولتها در نتیجه فشارهای سیاسی خارمی و فشارهای اقتصادی به این
الزامات بینالمللی پاسخ مثات دادهاند .فشارهایی هم ون تهدید به توقف کمك یا اشاره به
توقف کمك یا اشاره به عدم امازه به آنها برای پیوستن به برخی اتحادیهها ،همانطور که نسات
به ترکیه در مقابل پیوستن به کشورهای اتحادیه اروپا اتفاق افتاد( .پروین )115 :1387 ،در هر
حال به نظر میرسد که امروزه مفهوم حاکمیت دچار تحول مدی شده است و دیگر ومود قدرت
حاکمهی مطلق برای دولتها معنا و مفهومی ندارد .بدین لحاظ که براساس اسناد متعدد
بینالمللی ،دولتها مسئول حفظ و احترام به حقوق بشر هستند ،مضافاً اینکه بر مانای نظریه
مسئولیت حمایت دولتها موظف به امراء ،احترام و اعتالی حقوق شهروندان خود میباشند.
بدین لحاظ حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها دو اصل بنیادین حقوق بین-
الملل محسوب میشوند که بوسیله معاهدات بینالمللی حقوق بشری تحدید گردیدهاند .بدین
ترتیب بین حاکمیت و حقوق بشر قرابتهای مفهومی و کاربردی غیرقابل تردیدی ومود دارد که
مستلزم ایجاد مناساات منطقی در مهت تثمین بهتر منافع ملی و بینالمللی است( .فروغی نیا،
)167 :1391
نهادهای بینالمللی و تبعات آنها بر حاکمیت ملی کشورها:
با تومه به ایرگراری نسای سازمانهای بینالمللی بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،در
ادامه تالش خواهد شد تا بطور مختصر به برخی از این نهادها و آیار آن بر حاکمیت ملی پرداخته
شود:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
ب اتترین ن هاد ب ینالمللی است که امروزه در حوزه «حقوق بشر» مطابق م واد م ختلف
منشور ،حاکمیت ملی کشورها را تحت تثییر قرار داده است .این نهاد مطابق ماده  10منشور
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اخ تیار دارد «ب جز ماده  12هر مسئله یا ام ری را ک ه در حدود م نشور ی ا م ربوط به اختیارات
و وظایف هر یك از رک نهای م قرر در منشور باشد ،مورد بررسی قرار دهد .هم نین میتواند
به اعضای سازمان ملل ی ا ب ه شورای امنیت یا هر دو درباره ه ر یك از این مسائل و ام ور
ت وصیههایی بکند»( .موتیی ،)125 ،1379 ،این نهاد بر مانای ماده  13منشور وظیفه «ترویج
ه مکاریهای ب ینالمللی در زمینههای اقتصادی ،امتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی و نیز
کمك به تحقق حقوق ب شر و آزادیهای اساسی برای همه و بدون ت اعیض از ح یث ن ژاد،
منس ،زبان و م رهب»را ع هدهدار میباشد .مجمع عمومی هم نین م طابق م واد  14و 15
منشور میتواند در زمینه حقوق بشر توصیههایی بکند یا گزارشهای سایر ارکان ملل متحد را در
ای ن م ورد ،بررسی نماید( .ارفعی)16 :1372 ،
شورای امنیت:
مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بینالمللی در سازمان ملل به شمار میآید .مسلماً
تثییرگرارترین نهادی که بطور عملی و با تومیهات حقوق بینالملل ،حاکمیت ملی دولتها را
نقض نموده شورای ام نیت میباشد .باتخص پس از منگ سرد این نهاد با مستمسك قرار
دادن م واردی هم ون ن قض حقوق بشر در برخی مناطق مهان ،حاکمیت ملی کشورها را
نقض کرده است .تزم به ذکر است که این نهاد مطابق ماده  24منشور در امرای وظایفی که
ب ه م ومب مواد مختلف منشور بر عهده آن گراشته شده است ،اقدام مینماید .در چند سال
گرشته افزون بر مسئولیت کیفری فردی ،روش دیگری که به عنوان ابزار ملوگیری از نقض
گسترده حقوق بشر حتی به بهای مداخله چند ماناه نظامی مطرح شده است (ظریف:1393،
 )736مفهوم مسئولیت حمایت 1است ،بودهایم .مسئولیت حمایت بدین معنی است که اگر
کشوری نتواند و یا نخواهد از شهروندانش حمایت کند ،مامعه بینالمللی می تواند و مسئولیت
حمایت را داراست( .ذاکریان )124 :1392 ،شاهد مثال این موضوع ،وقایع رخ داده در سال 2011
در لیای است .به نحوی که در قضیه بحران لیای در همان سال ،شورای امنیت با تصویب دو
قطعنامه  1970و  1973و با رویکرد امازه تلویحی زمینه مداخله نظامی را فراهم نمود و
خودداری روسیه و چین از وتوی قطعنامه های مزبور ،تصور شروع فرآیندی مدیدی از سوی
شورای امنیت در مواز توسل به زور به بهانه حمایت از حقوق بشر را ایجاد کرد .بدین مهت
اقدامات مشترکی از سوی کشورهای عربی غربی برای تحقق آن تجربه در مورد سوریه
پیگیری شد ،اما این تالشها با وتوی روسیه و چین تاکنون به شکست انجامیده است .در هر
1. Responsibility to Protect
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حال تجربهی بحران لیای و مداخلهی بشر دوستانه در آن کشور که با تفسیر موسع از قطعنامهی
 1973ش ورای امنیت انجام گرفت ،نش ان داد که نظریهی مداخلهی بشردوس تانه و در ش کل
تکامل یافتهتر آن یعنی مس ئولیت حمایت میتواند مورد سوءاستفاده قدرتهای بزرگ برای
تامین منافع محدود سیاسی ،تثمی ن اهداف ژئوپلتیك و تغییر رژیمها قرار گیرد .تجربه مزبور به
طور مویری از س رعت توس عهی هنجار مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت ،کاست.
کما اینکه پی ش از آن نیز مواردی از مداخلهی بشردوس تانه قهری ومود داش ت که واکنش
منفی مامعهی بینالمللی را در برداش ت .در پی مداخله ایاتت متحده در پانام ا ،مامعهی
بینالمللی ،تومیهات امریکا را مانی بر مداخله برای اعادهی مشروعیت رد کرد و مجمع عمومی
سازمان ملل در قطعنامه  44/240مورخ  29دسامار  1989خویش با اشاره به نقض وقیحانه
حقوق بینالملل ،استقالل ،حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها ،اقدام دولت آمریکا را محکوم
نمود.
شورای حقوق بشر:
پس از گرشت  60سال از زمان فعالیت سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر ،از ممله
مهمترین تحوتت ساختاری سازمان ملل تغییر " کمیسیون حقوق بشر" و مایگزینی آن توسط
"شورای حقوق بشر" به شمار میآید .پیرو مصوبات سران کشورها در موافقت با تثسیس شورای
حقوق بشر ،به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مثموریت داده شد تا موماات تثسیس این شورا
را فراهم نماید .مجمع عمومی هم متعاقب چنین مصوبهای در نشست پانزدهم مارس  2006طی
قطعنامهی شمارهی  60/251خود شورای حقوق بشر را تثسیس کرد( .میرعااسی )42 :1388 ،در
قطعنامه مزبور مهمترین مثموریتهای شورا عاارتند از:
شورا همانند کمیسیون حقوق بشر ،رسالت اصلی خویش را قاعدهمندسازی زمینههای مختلف
حقوق بشری قرار دهد.
نقاط قوت و کلیدی کمیسیون حقوق بشر هم ون آئین ویژه گزارشگری ،از سوی شورا
کماکان حفظ گردد.
1
ایجاد ساز و کار آئین ارزیابی دورهای مهانی ()upr
شورا کلیه مثموریتها و نهادها و نقشهای مومود در صحن کمیسیون حقوق بشر را ضمن
2
بررسی مجدد ،اصالح و تعمیق بخشی حفظ نماید( .هم ون آئینهای ویژه ،دادخواستهای فردی و گروهی و)...
آن ه در ارتااط با نحوه فعالیت شورای حقوق بشر حائز اهمیت است و در قطعنامه 251/60
1. Universal Periodic Review
2. The Resolution60/251
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بدان پرداخته شده ،پیشبینی مثموریتی مدید برای شورای حقوق بشر تحت عنوان آئین ارزیابی
دورهای مهانی است .ایجاد ساز و کار مزبور به منظور ملوگیری از سیاسی کاری و گزینشی عمل
کردن شورای حقوق بشر بوده است ،تا در این چارچوب همه کشورها وضعیت حقوق بشریشان،
براساس الزامات پریرفته شده و بر مانای اصل همکاری و گفتگوی متقابل مورد ارزیابی قرار
گیرد .بدین سان با تثسیس شورای حقوق بشر و شکلگیری این فرآیند ،رسیدگی به وضعیت
حقوق بشر در کلیه کشورهای عضو ملل متحد در کنار رسیدگی ویژه به موارد خاص نقض
گسترده در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفته است .تزم به ذکر است :شورای حقوق بشر
هم نین وظیفه رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را همانند کمیسیون حقوق
بشر از طریق شاکه وسیعی از نظام گزارشگری شامل گروههای کاری ،1گزارشگران ویژه
موضوعی 2و گزارشگران یا نمایندگان ویژه کشوری 3انجام میدهد( .گلشن پژوه )37 :1387 ،اگر
چه انتظار میرفت شورای ح قوق بشر به عنوان یك نهاد بین المللی ،نقشی اساسی در خصوص
ترویج و مهانشمولی حقوق بشر ایفاء نماید .اما به نظر میرسد کشورهای غربی تالش مینمایند
تا با بهره گیری از این شورا ،کشورهای در حال توسعه و باتخص کشورهای به ادعای خویش
ناقض حقوق بشر را تحت فشار قرار داده تا از این طریق هم از عضویت این کشورها در شورای
ممانعت به عمل آورند و هم با ارتقاء مفهوم حقوق بشر به سطح امنیت مهانی شدیداً آنها را
مورد تهدید و هجمه تالیغاتی خود قرار داده و با آنها برخورد نمایند( .میرعااسی)63 :1388 ،
برای نمونه در خصوص اقدامات شورای حقوق بشر میتوان به موضوع فعالیت سالیان متمادی
گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر کشور کره شمالی و ارائه گزارش از سوی گزارشگر
ویژه در ارتااط با وضعیت حقوق بشر در کشور کره شمالی و صدور قطعنامههای متمادی در
شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره داشت که در نهایت شورای مزبور به دناال دریافت
گزارشات متعدد از نقض حقوق بشر توسط دولت کره شمالی از نهادهای مختلف حقوق بشری و
هم نین بر مانای گزارشات دریافتی از گزارشگر ویژه خود 4در مورد بررسی وضعیت حقوق بشر
در کره شمالی ،طی قطعنامهای در تاریخ  21مارس " 2013کمیسیون تحقیقی" را تثسیس نمود
تا در خصوص نقض گسترده و سیستماتیك حقوق بشر در کره شمالی با هدف تضمین مسئولیت

1. Working Groups
)2. Special Rapporteurs(Tematic
)3. Special Representatives(Country

 .4از سال  2004برای کشور کره شمالی گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده است.
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کامل این کشور بویژه در نقضهای منجر به منایت علیه بشریت تحقیق نماید 1.کمیسیون مزبور
در فوریه  2014گزارش خویش را در خصوص موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی ارائه داد .بر
مانای گزارش کمیسیون تحقیق ،شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ماه مارس 2014
خویش قطعنامهای را علیه کره شمالی به تصویب رسانید .در بند  7قطعنامه مزبور به مجمع
عمومی سازمان ملل توصیه شده بود تا گزارش کمیسیون تحقیق را برای بررسی و اتخاذ اقدام
مناسب به شورای امنیت تقدیم نماید ،تا افراد مسئول در نقض حقوق بشر در کره شمالی بویژه
در رابطه با وضعیت هایی که ممکن است به منایت علیه بشریت منجر شود را از ممله از طریق
بررسی ارماع وضعیت به دیوان بینالمللی کیفری ( ،)iCCبررسی محدوده تحریمهای هدفمند
مویر علیه افراد مسئول در کره شمالی ،در دستور کار خویش قرار دهد.
کمیته حقوق بشر:
از آنجا که برخی نهادهای حقوق بشری در چارچوب کنوانسیونهای حقوق بشری ایجاد
شدهاند به اینگونه نهادها ،نهادهای معاهدهای و یا نهادهای ناشی از معاهده گفته میشود.
عمده ترین وظایف این نهادها نظارت بر حسن امرای کنوانسیون مربوطه از سوی دولتهای
عضو و بررسی گزارشات ارائه شده از سوی کشورها و در صورت لزوم ارائه توصیه و تفسیرهایی
در مهت امرایی نمودن بیش از پیش کنوانسیون میباشد .از ممله مهمترین این نهادها ،کمیته
حقوق بشر است که بر مانای میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی در سال  1976تشکیل
گردیده است .این کمیته مهمترین رکن فرعی مجمع عمومی است که در مورد حقوق بشر
فعالیت میکند .کمیته یادشده م طابق م اده  28میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی تحت
نظر مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت اتااع دولتهای عضو میثاق براساس صالحیت
شخصی و تجربه کاریشان به دعوت دبیرکل و برای «حمایت از ح قوق ب شر» تشکیل شده
است .طاق ماده  40دولتهای طرف میثاق متعهد میگردند به تدابیری که این کمیته اتخاذ
میکند ،ترتیب ایر بدهند و درباره پیشرفتهای حاصل در استیفای این ح قوق گ زارشهایی
تقدیم دارند( .مهرپور )72 :1374 ،کمیته مزبور عالوه بر وظیفه رسیدگی به گزارش دولتهای
عضو از روند امرایی نمون میثاق مورد اشاره ،2صالحیت بررسی گزارش های دریافتی از دولت-
 .1اعضای این کمیسیون را سه کمیسیونر از اندونزی (گزارشگر ویژه کره شمالی) ،استرالیا و صربستان تشکیل دادهان د .روش
کار کمیسیون یادشده" ،ممعآوری و مستندسازی اظهارات قربانیان و هم نین شنیدن ص حاته ای بازمان دگان قربانی ان و
مرتکاان نقض حقوق بشر" بوده است (این کمیسیون مورد پریرش کره شمالی قرار نگرفت)
 .2مطابق ماده  40میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی
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های عضو مانی بر نقض تعهدات کنوانسیون توسط دیگر دولت عضو را دارا میباشد 1.سومین و
مهمترین بخش از وظایف و صالحیتهای کمیته حقوق بشر مربوط به صالحیتهایی است که
پروتکل اول اختیاری میثاق حقوق مدنی سیاسی برای آن قائل شده است .به مومب مقررات
پروتکل اختیاری مرکور ،کمیته میتواند شکایتهای افراد حقیقی را که مدعی هستند قربانی
تجاوز به حقوق منظور شده در میثاق مزبور توسط دولتها گردیدهاند ،دریافت و بررسی نماید.
(میرعااسی )1388:139 ،این اقدام کمیته حقوق بشر از آن مهت شایان تومه تلقی میگردد که
ماده یك از پروتکل اختیاری منضم به این میثاق ،حق اعمال صالحیت نهاد مزبور را در
رسیدگی به شکایات افراد حاضر در تحت صالحیت آنان میسور ساخت و خصیصه "شاه
قضایی" به این کمیته اعطا کرد( .مدنی )45 :1392 ،در مجموع کارایی کمیته تاکنون مناه
چندگانه داشته است :پارهای از دولتها در نتیجه توصیههای کمیته قوانین خود را تغییر دادهاند.
تعدادی دیگر که در اکثریت قرار دارند ،این توصیهها را نادیده میگیرند و دولتهایی نیز ومود
دارند که از پاسخ دادن به درخواست کمیته برای اظهارنظر در مورد شکایت یك فرد تاعه
خودداری میکنند( .گلشن پژوه)64 :1387 ،
ارتباط حقوق بشر و امنیت ملی کشورها:
با تومه به ارتااط تنگاتنگ امنیت ملی و حاکمیت کشورها و اینکه امنیت ملی به عنوان یکی
از مولفههای حاکمیت همواره محدودکننده حقوق بشر بوده است .در ادامه این تحقیق کوشش
خواهد شد تا از دری ه امنیت ملی به موضوع حقوق بشر پرداخته شود .در ابتدا باید ابراز داشت
که مفهوم امنیت ملی نیز هم ون دیگر مفاهیم در حوزه علوم انسانی دارای تعریف واحد و
مقاول تمامی یا حداقل بیشتر صاحانظران نیست ،ریشه این عدم اتفاق نظر نیز به برداشت
متفاوت افراد ،گروهها و کشورها از این واژه باز میگردد .بر همین اساس آلستایر بوچمن 2معتقد
است« :امنیت ملی واژهای است که معانی بسیاری دارد» و باری بوزان میگوید« :امنیت ملی را
نمیتوان به طور کلی تعریف کرد ،بلکه تنها در مواردی مشخص ،میشود آن را تعریف نمود».
(مرادیان)11 :1388 ،
از ممله نخستین کسانی که امنیت ملی را تعریف نموده است ،والتر لیپمن نویسنده و محقق
آمریکایی به شمار میآید ،لیپمن میگوید« :یك ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت
 .1مطابق ماده  41میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی ،تزم به ذکر است این شیوه کامالً اختیاری است و نیازمند ص دور
اعالمیهی مداگانه توسط دولتهای عضو است.
2. Alstari Buchman
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امتناب از منگ بتواند ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به منگ آن را
پیش برد )Walter،1943: 5( .در دانشنامه بینالمللی علوم امتماعی ،امنیت ملی توان یك ملت
در حفظ ارزشهای داخلی از تهدیدات خارمی تعریف گردیده است )Disills،1968: 40( .به
نظر میرسد تعاریف مورد اشاره بیشتر بر دو فرض پایهگراری شده ،اوتً تهدید منشث خارمی
داشته باشد ،یانیاً دارای ماهیتی نظامی باشد .در تقابل با مفهوم سنتی از امنیت ملی ،مفهوم مدید
از آن ارائه گردیده است .در این مفهوم تثکید اصلی بر خطرات غیرنظامی است .در این ارتااط به
نظریه دیتریك فیشر اشاره میگردد .از منظر دیتریك فیشر معیار اول طاقهبندی بر این پایه
استوار است که آیا یك تهدید چه داخلی و چه خارمی دارای ابعاد بینالمللی است یا خیر؟
بنابراین وی یك طاقهبندی پنج تیه را طرح میکند که دارای عناصر زیر میباشد:
1
تهدید (خطر برای)؛ بقا ،بهداشت ،اقتصاد ،محیط زیست قابل زندگی و حقوق سیاسی
در مقابل این پنج بعد از ابعاد امنیت ،ابعاد ناامنی عاارتند از :نابودی ،بیماری ،فقر ،تخریب محیط
زیست و سرکوب داخلی (رنجار)74: 1378 ،
بدین لحاظ در سه دهه اخیر ،مفهوم امنیت و امنیت ملی دستخوش تحوتتی شده است .در
این تحوتت ابعاد مربوط به تهدید نظامی و قدرت ارتشها در تثمین امنیت ملی ،کم رنگتر از
گرشته شده و ابعاد مربوط به توانمندیهای اقتصادی ،تکنولوژیکی ،فرهنگی ،میزان مشارکت
مردم در ساختار سیاسی ،استحکام نظام حکومتی و میزان تقابل منطقهای و بینالمللی با سایر
کشورها نقش محوریتری یافته است( .مرادیان )15 :1388 ،در ادامه در خصوص ارتااط حقوق
بشر و امنیت ملی ابتداً باید گفت که هر چند حقوق بشر فینفسه یك موضوع امنیتی نیست و
لیکن پتانسیل و ظرفیت تادیل شدن به یك مسثله امنیتی را دارا میباشد .بدین لحاظ که برای
هر مسئله امنیتی چهار خصیصه در نظر گرفته میشود اوتً مسثله امنیتی هم میتواند بصورت
امتناب ناپریر پدیدار شود و هم در چارچوب یك فرآیند بصورت تعمدی پدیدار گردد .یانیاً مسثله
امنیتی در قالب فرآیندها و ضوابط متداول قابل حل نیست ،بدین معنی که حاکمیت در برخی
مواقع با شرایطی روبرو میشود که مفسر نمیتواند به منابع حقوقی استناد کند و مسثله پیش
آمده را سامان دهد .یالثاً یك مسثله امنیتی ،میتواند بصورت مستقیم و غیرمستقیم ،اصول
اساسی یك سیستم را مورد هدف قرار دهد .رابعاً ومه تمایز مسثله امنیتی از مسثله عادی به
هدف آن عمل یا اقدام مربوط میشود ،عمل و برنامهای که اصول اساسی یك سیستم را مورد
هدف قرار دهد .بر این مانا نسات حقوق بشر با امنیت حائز اهمیت است .براساس برخی نظریات
 .1اصطالح حقوق سیاسی به مای واژه رایج حقوق بشر برای تثکید بر آزادی بیان و امتم اع ،دسترس ی ب ه اطالع ات و ح ق
تشکیل احزاب سیاسی و حق رأی به کار رفته است.
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در این حوزه ،آن ه که باید از آن صیانت ،حفاظت و مراقات شود حقوق انسان است .از این منظر
اساساً امنیت ،با امنیت انسان معنا پیدا میکند و از سویی دیگر رعایت حقوق و امنیت بشر ،همه
سطوح امنیت هم ون امنیت امتماعی ،امنیت عمومی و امنیت ملی را تحت تثییر قرا میدهد
(آلیسون بریسك )9: 1390 ،و به تقویت امنیت در تمامی سطوح کمك میکند ،لرا ارتااط
تنگاتنگی میان امنیت (چه از بعد داخلی و چه از بعد ملی) و حقوق بشر ومود دارد .از سویی دیگر
سوابق تاریخی نشاندهنده این واقعیت است که پس از پایان منگ سرد ،کشورهای غربی
باتخص به مداخله در امور دیگر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ابعاد مدیدی
بخشیدند .یکی از اشکال مدید تهدید علیه امنیت ملی کشورها در دوران پس از منگ سرد،
بهره مستن از موضوع حقوق بشر به عنوان دستاویزی از سوی قدرتهای بزرگ بود تا به وسیله
آن در امور امنیتی کشورهای دیگر مداخله کنند( .روشندل .)170 :1374 ،با بررسی اسناد
بینالمللی که حقوق بنیادین بشر را مورد اشاره قرار دادهاند ،اصولی حقوقی به دست میآید که
تعامل میان امنیت ملی و حقوق بشر را تایین نمودهاند ،برخی از این اصول عاارتند از:
 اصل قانونی بودن :اصل مزبور حاوی این نکته است که قانون باید از مانب دولت
در کلیه اقداماتش مراعات شود .در ارتااط با رعایت این اصل در مورد حقوق بشر ،ماده
 29اعالمیه مهانی حقوق بشر چنین اشعار میدارد« :هر شخصی در امرای حقوق و
آزادیهایش فقط تابع محدودیتهایی خواهد بود که توسط قانون مشخص شده
است ».این امر هم نین در ماده  19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد
تاکید قرارگرفته است.
 اصل برابری و عدم تبعیض :ماده  1اعالمیه مهانی حقوق بشر بیان میدارد:
«تمامی افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند ،همه
دارای عقل و ومدان می باشند و باید نسات به یکدیگر با روحیه برادری رفتار نمایند».
اصل مزبور بیانگر آن است که هیچ محدودیتی ناشی از امنیت ملی نسات به حقوق
بشر نااید ماتنی بر تاعیض یا نتیجهاش تاعیض آمیز باشد.
 اصل تناسب :بند  2از ماده  29اعالمیه مهانی حقوق بشر بیان میدارد« :هر کس
در امرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است که به
وسیله قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و بنا
بر مقتضیات اخالقی ،نظم عمومی و رفاه همگانی ،در شرایط یك مامعه دموکراتیك
وضع گردیده است .این اصل بیانگر آن است که میزان هر محدودیتی باید مشخصاً
متناسب با نیازها و منافع مورد نظر در آن محدودیت باشد.
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 اصل رعایت حیثیت شخصی :در مقدمه اعالمیه مهانی حقوق بشر چنین آمده
است ...« :شناسایی حیثیت ذاتی ،حقوق برابر و غیرقابل انکار برای تمامی اعضای
خانواده بشری ،مانای آزادی ،عدالت و صلح در مهان است».
 اصل استثنا بودن محدودیتها :این اصل بیانگر اطالق حقوق و آزادیهای بشر
استو محدودیتها را استثنا فرض میکند؛ به این معنی که توسل به مفهوم امنیت
ملی برای تحدید حقوق ذاتی بشر ،به ارائه دتیل منطقی وابسته است و صرف ادعای
تهدیدشدن امنیت ملی برای اعمال محدودیتها کافی نیست.
پس از اضمحالل نظام دوقطای ،غرب با توسعه فلسفه حقوق بشر لیارالیستی ،اروپای شرقی را
که در ستون نارد با غرب به شمار میآمد هدف حمالت نرم خود قرار داد و زمینههای اضمحالل
بافت فرهنگی و امتماعی و تغییر ساختار سیاسیشان به سمت الگوهای به اصطالح دمکراسی
خواهی در آنها را فراهم نمود .بدین منظور انقالبهای رنگین با محوریت حقوق بشر به وقوع
پیوست ،انقالبهایی که با گرران آزمون موفقیتشان در اروپای شرقی به سایر نقاط مهان نیز
تعمیم داده شده است( .کدخدایی )61 :1390،به نظر میرسد حقوق بشر در عصر حاضر به روشی
برای تقابل با باورها و اعتقادات کشورهای مخالف غرب و هم نین متزلزل نمودن پایههای
امنیت ملی اینگونه کشورها مادل شده است و منگ نرمی را میان نظام سلطه و کشورهای مایل
به سلطه گریزی ایجاد نموده است 1.بدین لحاظ باید تومه داشت ،اگر چه حقوق بشر از ابزارهای
منگ نرم به شمار میآید ولیکن حقوق بشر برخالف دیگر ابزارهای آشکار و علنی منگ نرم
نظیر رسانه ،تالیغات و  ،....دارای ماهیت خزنده و مخفی است که به ندرت سناریوهای نهفته در
آن را برای مخاطب عادی نهفته میسازد( .همان مناع  )74،براین اساس میتوان اذعان داشت
که یکی از مفاهیمی که تحت تاییر حقوق بشر قرار گرفته امنیت ملی است چرا که حقوق بشر
این ظرفیت بالقوه را دارا میباشد تا به تهدیدی مدی علیه امنیت ملی یك کشور مادل گردد.
در هر حال ،گرچه کشورهای غربی در ظاهر امر بر حمایت و ارتقاء حقوق بشر تثکید دارند و
دیگر کشورها را ترغیب ،تشویق و یا وادار به حمایت و ارتقاء حقوق بشر در همه زمینهها و در
کلیه شرایط میکنند ،و لیکن واقعیت امر چیز دیگری را به ایاات میرساند و شواهد مومود نشان
دهنده نادیده گرفتن حقوق بشر در این کشورها باتخص در مواقعی است که پای امنیت ملی و
یا امنیت داخلی اینگونه کشورها در میان باشد .برای مثال از یك طرف دولت بریتانیا خود را
 .1نکته حائز اهمیت اینکه در منگ نرم ،به مای اشغال و تصرف نظامی سرزمین ،هویت و آرمانه ای م ردم س رزمین م ورد
نظر و قلوب و اذهان آنها تسخیر میشوند و سلطه مستقیم و بیرونی ،مای خود را ب ه س لطه نامحس وس و از طری ق افک ار
تحمیلی و مردمان سلطهپریر میدهد( .ساعد)1389 ،
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حامی آزادی در مهان و بازیگری کلیدی در توسعه نظام های منطقهای برای حمایت از حقوق
بشر نشان داده ،اما از سویی دیگر بریتانیا در برخورد با مظنونین و تروریستها سختترین و
شدیدترین محدودیتها را برای شهروندان اعمال کرده است بدین لحاظ بود که تزم میدید ،از
برخی تعهدات حقوقیاش تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تخطی نماید و شانه به شانه با
ایاتت متحده در منگ علیه به اصطالح ترور بایستد( .بریسك )130: 1390 ،و یا اینکه دولت
کانادا در سال  2004در نخستین سیاست امنیت ملی مصوب خویش ،در راستای طراحی
سیاستهای مقابله با تروریسم بر اولویت حقوق بشر تثکید نکرده است .هم نان که پس از
حمالت  11سپتامار ،ایاتت متحده با حمایت برخی کشورهای غربی منگی را علیه تروریسم
آغاز کرد که این «منگ» تمام یمرات حقوق بشری چ ند ده ه گ رشته و چارچوب حقوق بشر
بینالمللی را در معرض خطر قرار داده است .بعضی روشهای بهکار گرفته شده در دستگیری و
بازمویی از اشخاص مظنون ،حقوق بشر بینالمللی و هنجارهای بشردوستانه را به نام امنیت
نقض میکند .در سراسر م هان ،دولتهای ب سیاری از پیکار ضد تروریستی پس از  11سپتامار
برای حمله به مخالفان و پایمال شدن ح قوق ب شر استفاده کردند( .ابراهیم گل)138 :1385 ،
بدین لحاظ به نظر میرسد مدعیان غربی حمایت از حقوق بشر زمانیکه بحث امنیت ملی
کشورشان مطرح میشود .مالحظات امنیتی را بر موازین و تعهدات حقوق بشر خویش ترمیح
میدهند.
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نتیجهگیری:
بدون شك تجربه بیش از هفت ده ه از فعالیت س ازمان ملل متحد و عملکرد این سازمان و
دیگر نهادهای بینالمللی در زمینههای مختلف از ممله حقوق بشر ،حاکمیت دولتها را
تثییرپریرتر از گ رشته ساخته ،چرا که حقوق بشر از ممله مفاهیمی است که نصّ صریح منشور،
دفاع از آن را ب ا ه مکاری کشورها و سازمان ملل ضروری ساخته است 1.بدین لحاظ به نظر
میرسد که دیگر برداشتهای سنتی از مفهوم حاکمیت در عصر حاضر در حوزه حقوق بینالملل
قابل پریرش نیست .چرا که چنین برداشتهایی تحت تثییر تحوتت حقوق بینالملل اعتاار خود
را از دست داده و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به مرور تعدیل یافته است .به نحوی
که میزان پایاندی کشورها به موازین بینالمللی حقوق بشری بر استحکام حاکمیت کشورها
تثییرگرار است .بدین لحاظ واقعیت این است که مسئله حقوق بشر از مهمترین قضایای عصر
حاضر است که بر دولتها ایر گراشته و دولتها را با محدودیتهایی موامه کرده تا آنجا که
حاکمیت دولتها را دستخوش تغییر نموده است( .امینی )129 :1389 ،بر این اساس حقوق بشر
امروزه در نظام ب ینالم لل دارای چنان مایگاه و منزلتی است که دیگر دولتها با استناد به
حقوق داخلی یا حقوق بینالملل نمیتواند آن را تنها در صالحیت داخلی خویش تعریف نمایند.
مطمئناً حقوق مورد تثکید در چارچوب حقوق بشر نیز از اطالق برخوردار نیست و این حقوق نیز
با محدودیتهایی موامه است ،چرا که اعمال برخی محدودیتها به منظور "حفظ نظم عمومی،
حفظ حقوق دیگران ،حفظ امنیت و تمامیت ارضی" تزم و ضروری به شمار میآید که در قوانین
اساسی و موضوعه کشورها به این محدودیتها اشاره گردیده است .هم نان که در قانون
اساسی ممهوری اسالمی ایران نیز ذیل فصل سوم در ارتااط با حقوق بشر عالوه بر اینکه به
حقوق ملت اشاره میشود به نحوه امراء و حدود و یغور آن نیز پرداخته شده است .هم نین باید
ابراز داشت که هر چند حقوق بشر دارای اصول مقدس و مورد تثیید قاطاه ملتها میباشد ،اما
آن ه مشکل اساسی در حوزه حقوق بشر به شمار میآید ،امرای صحیح حقوق بشر است که اگر
برای این منظور تدابیر مناسب اتخاذ نگردد ،بر سر راه ارتقاء حقوق بشر مانع ایجاد خواهد شد .از
این منظر آن ه زمینه ناخرسندی دولتهای در حال توسعه را فراهم کرده ،نحوه برخورد غرب در
قاال نقض حقوق بشر است زیرا نقض حقوق بشر در قلمروهایی که با دولتهای غربی رابطه
نزدیك دارند ،نادیده انگاشته میشود( .میرزایی ینگجه )75: 1373 ،به نظر میرسد استناد به
حاکمیت و امنیت ملی کشورها نااید به عنوان مستمسکی برای نقض حقوق بشر و رافع مسئولیت
ناقضین حقوق بشر باشد ،هم نان که نقض حقوق بشر نیز نمیتواند بهانهای برای مداخله در
 .مطابق با بند  3ماده  1منشور ملل متحد
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امور داخلی کشورهای موردنظر غربیها قرار گیرد .در هر حال تردیدی نیست حقوق بشر از این
ظرفیت برخوردار است که به عنوان تهدیدی برای مشروعیت حاکمیتها شمرده شود و موضوع
حقوق بشر این توانایی را دارا است که چالش مزبور را فعلیت بخشد.
علی ایحال براساس آن ه که بیان گردید تضعیف حاکمیت کشورها به بهانه مداخالت حقوق
بشری میتواند زمینه آیار سویی بر صلح و امنیت بینالمللی فراهم نماید ،مضافاً اینکه تحقق این
هدف مهم نیز با به خطر انداختن حاکمیت کشورها حاصل نمیگردد .در مقابل حاکمیتها نیز در
قاال حفظ حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خویش دارای مسئولیت مدی هستند .بدین لحاظ
به نظر میرسد در راستای مقابله با نقضهای حقوق بشری و در نتیجه بحرانهای انسانی در
کشورها ،آن ه در وهله نخست حائز اهمیت است ،بهرهگیری از روشهای غیرنظامی در راستای
مسئولیتپریر نمودن حاکمیتها میباشد و در وهله بعدی در صورتی که مامعه بینالمللی شاهد
نقض فاحش حقوق بنیادین بشر در کشوری باشد و این نقض حقوق بشر صلح و امنیت
بینالمللی را به مخاطره اندازد .به نظر میرسد مداخله نظامی به عنوان آخرین روش در راستای
حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی ،در چارچوب منشور ملل متحد و با در نظر گرفتن شرایطی
از ممله اینکه کمترین تلفات و لطمات انسانی را برداشته باشد و هم نین این اطمینان به نوعی
حاصل گردد که این اقدام آیار وضعی مدی در راستای اهداف ملحوظ نظر به منظور حفظ صلح
و امنیت بینالمللی در برخواهد داشت ،قابل تومیه میباشد.
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 عسکرخانی ،ابو محمد ( .)1383رژیمهای بینالمللی ،موسسه ابرار معاصر ،چاپ نخست. فروغی نیا ،حسین .)1391( ،بینالمللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیتدولتها در عصر جهانی شدن ،مطالعات حقوق بشر اسالمی ،شماره .1
 کرمی ،مهانگیر ( .)1375شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه ،تهران،موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارمه.
 کدخدایی ،عااسعلی و ساعد وکیل ،نادر ( .)1390نظام بینالمللی حقوق بشر و جنگ نرم،راهارد فرهنگ ،شماره شانزدهم.
 گاتهر،کارولین ( .)1390مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی ،ترممه محمد حسن نامی وعلی محمدپور ،تهران ،انتشارات زیتون ساز.
 گلشن پژوه ،محمودرضا ( .)1387راهنمای حقوق بشر در مجامع بینالمللی (سازو کارها وفرآیندها) ،موسسه ابرار معاصر ،چاپ اول.
 مورگنتا ،هانس می ( .)1379سیاست میان ملتها ،مترمم حمیرا مشیرزاده ،تهران ،مرکز چاپ ونشر وزارت امور خارمه.
مهرپور،حسین ( .)1392نظام بینالمللی حقوق بشر ،تهران ،انتشارات اطالعات. مهرپور ،حسین ( .)1374حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسالمیایـران ،ت هران ،ان تشارات اطالعات.
 مدنی ،سید ضیاءالدین ( .)1389مسوولیت بینالمللی دولت در تضمین رعایت حقوق بشر،مجله کانون وکالء ،بهار و تابستان ،شماره  208و.209
 مرادیان ،محسن ( .)1388تهدید و امنیت «تعاریف و مفاهیم» ،تهران ،چاپ مرکز آموزشی وپژوهشی شهید سپهاد صیاد شیرازی ،چاپ نخست.
 -موتیی ،آیت ( .)1379حقوق بشر و حاکمیت ملی ،نشریه سیاسی و اقتصادی ،شماره  155و
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.156
 میرعااسی ،سیدباقر ( .)1388نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر ،تهران ،انتشاراتمنگل ،چاپ دوم.
 مدنی ،سید ضیاء الدین .)1392( ،حقوق بینالملل بشر و تعهدات فراسرزمینی دولتها،تهران ،انتشارات مجد ،چاپ اول.
میرزایی ینگجه ،سعید ( .)1368تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بینالملل ،تهران ،دفترمطالعات سیاسی و بینالمللی.
وینسنت ،اندرو ( .)1371نظریههای دولت ،ترممه دکتر حسین بشریه ،تهران ،نشر نی.-هاشمی ،سید محمد ( .)1384حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،ملد اول ،تهران ،میزان.

ب :منابع التین
- (David Disills.(eds).International Encyclopaedia of Social Sciences.
)(U.S Mcmilan.1968
- Lippman. Walter. U.S. Foreign Policy: Shield of Republic: Boston: Little
Brown and Co. 1943
- Sovereignty by Stephen D. Krasner, Foreign Policy February 2001,
Global Policy Forum
-Sivilo.Marcuz.Hemons. Historical Development of Human Rights.
Strasbourg: Collection of Lecture IIHR.1998
- Resolution 60/251
- Resolution A/HRC/RES/22/13
- Resolution A/HRC/28/L.18
- Resolution 16/9/ A 24 March 2011.

◊ 190

