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 Human rights, as one of the most important issues in the world today, 

are always the subject of discussion and opinion. One of the main 

challenges facing human rights standards is the violation of these 

standards by governments. The present paper is descriptive and 

analytical. The findings indicate that from the perspective of 

international law, the commitment of governments to respect the 

principles of human rights is due to contractual obligations, mandatory 

rules, and customs. In various international documents, responsibility 

of governments and the guarantee of the implementation of these 

obligations have been specified. The sensitivity is mainly on the 

violation of fundamental human rights, and the payment of 

compensation and obtaining the satisfaction of the victim is one of the 

most important guarantees for the implementation of human rights 

rules. In jurisprudence, it is possible to accept the criminal 

responsibility of governments as public law entities, and governments 

are committed to the implementation of human rights standards if they 

accept international human rights obligations based on the rule of 

keeping promises. Violation of human rights rules was accompanied 

by responsibility for the government, and the government is 

committed to compensate the victims. 
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. یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است عنوان بهحقوق بشر 
 ها وی دولتساز های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین  یکی از چالش

ها بر این امر داللت دارد که از منظر  صیفی تحلیلی بوده و یافتهمقاله حاضر تو. ستا
 ،دادیرقرا تعهداتناشی از  بشر حقوق اصول رعایت هب ها دولت تعهدالملل،  حقوقی بین

و  ها دولت بشری یت حقوقمسؤولمختلفی  المللی بیندر اسناد  .و عرف است آمرهقواعد 
بر نقض حقوق  عمدتًاحساسیت . است قرارگرفتهنت اجرای این تعهدات مورد تصریح ضما

ضمانت اجرای  ترین مهماز  دیده زیان رضایت و جلب بنیادین بشری است و پرداخت غرامت
ها  یت کیفری دولتمسؤولتوان قائل به پذیرش  در فقه نیز می .قواعد حقوق بشری است

ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری  دولتعمومی بوده و حقوق اشخاص  عنوان به
. زین حقوق بشری هستندبر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موا المللی بین

راه بود و دولت متعهد به جبران خسارت میت همسؤولنقض قواعد حقوق بشر برای دولت با 
 .دیده است به بزه واردشده
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 مقدمه
توجه  پیش روی جامعه جهانی، های چالش ترین مهم یکی از

به مسائل حقوق بشر و مشکالت ناشی از نقض این حقوق 
ادعا کرد  توان میبه حدی که به جرأت  ؛است ها دولتتوسط 

است  هایی دولت رویکردقرن حاضر دوره توجه به این مقوله و 
و ضمانت در عمل بتوانند نهادینه کرده  راکه حقوق بشر 

نکته مهمی که بحث . اجرای داخلی آن را تضمین کنند
را ها  دولت بشری حقوق تعهدات نقض اجرای ضمانت

 در ها دولت یتمسؤول حدود و کند، دامنه می برانگیز چالش
 المللی بین حقوقی قواعد اساس بر بشر حقوق اجرای قبال

موازین حقوق و عدم نقض است زیرا در کنار ضرورت رعایت 
و عدم دخالت در ها  ری، اصل صالحیت ملی دولتبش

از . است شده شناختهنیز به رسمیت حاکمیت داخلی کشورها 
هایی که از موازین حقوق بشر در قالب قواعد  طرفی تفکیک

بنیادین حقوق بشر و سایر قواعد حقوق بشری صورت 
 تعهدات نقض گیرد از موضوعات مهم در خصوص اجرای می

 .ستا ها دولت بشری حقوق

نقض حقوق بشر و تعهدات متعددی در زمینه  تألیفات
 .است شده انجامها در قبال موازین حقوق بشر  دولت المللی بین

 و المللی بین ای به بررسی سازوکارهای حسین مهرپور در مقاله
است بشر پرداخته  حقوق نقض در ها آن بازدارندگی میزان

باقری نیز در  سیدقاسم زمانی و فرشته .(03۱۱مهرپور، )
 از ناشی تعهدات میان تعارض حل ای، راهکارهای مقاله

قرار  موردبررسیرا  ها دولت بشری حقوق تعهدات و استرداد
کیوان اقبالی در  همچنین. (0394زمانی و باقری، )است داده 
 ایفای تعلیق بر نظارت در قضایی دستگاه نقشای  مقاله

اقبالی، )است ده را بررسی کر ها دولت بشری حقوق تعهدات
 بشری حقوق تعهدات نقض اجرای ضمانت اما .(0411
 موردتوجهجزا  فقه به رویکردی با الملل بین حقوق در ها دولت

قرار نگرفته و در مقاله حاضر تالش شده به بررسی این 
اساسی این است که مبانی و  سؤال. موضوع پرداخته شود
 شریب حقوق تعهدات نقض اجرای سازوکارهای ضمانت

جزا در این  فقه رویکرد چیست و الملل بین حقوق در ها دولت
شکل  بدیناست؟ فرضیه مقاله  بررسی قابلخصوص چگونه 

برای  عمدتًا المللی بیندر حقوق کیفری »است که  طرح قابل
نقض موازین بنیادین حقوق بشری مانند جنایت علیه بشریت 

اشی از نوعی ضمانت اجرا وجود دارد که این ضمانت هم ن
تعهدات قراردادی است و هم قواعد آمره حقوق بشر و 

جبران خسارت در  های روش ترین مهمپرداخت غرامت نیز از 
یت کیفری دولت در مسؤولدر فقه نیز . این خصوص است

در . است قرارگرفتهو پذیرش  موردتوجهنقض حقوق اشخاص 
 تتعهدا ابتدا مبنای مورداشارهو فرضیه  سؤالراستای بررسی 

و در ادامه ضمانت نقض  شده بررسی ها دولت بشری حقوق
از رویکرد  ادامه درو  شده بررسیها  حقوق بشر از سوی دولت

 .فقه در این خصوص بحث شده است

ها در  ضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری دولت -0
 الملل حقوق بین
قسمت اول اعالمیه وین و برنامه عمل مقرر  5پاراگراف 

ناپذیر، به هم  لیه مصادیق حقوق بشر، جهانی، تفکیکک»: داشته

این اعالمیه که به دنبال . «وابسته و به یکدیگر مرتبط هستند
کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در 

روشنی آشکار  در وین به تصویب رسید، به 0993ژوئن 
طور خاص دولت عضو سازمان  ها و به سازد که تعهد دولت می

ارکان  همهقیدوشرط نسبت به  ل به حقوق بشر، تعهدی بیمل
گرچه ممکن است که برخی در  .و قواعد حقوق بشر است

المللی  یت بینمسؤولمقام انتقاد چنین استدالل نمایند که 
دولت تنها منحصر به مواردی است که در رابطه با سایر 

. گیرد ها و یا جامعه جهانی در کل، صورت می دولت
المللی دولت،  یت بینمسؤولدیگر، در موضوع طرح  عبارت به

طرف، دولت ناقض و از طرف دیگر دولت یا دول  ازیک
آنکه در خصوص نقض اصول و  دیده قرار دارند، حال زیان

ای وجود ندارد تا این  دیده قواعد حقوق بشر هیچ دولت زیان
سوی نقض قواعد حقوق بشر،  زیرا یک. معادله را شکل دهد

سوی دیگر اتباع و شهروندان همان دولت قرار دولت و در 
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مسؤولیت گیری  ملت مانع از شکل -دارند و رابطه دولت
رسد که بتوان این  جود به نظر نمیبا این و. المللی است بین

ها بر مبنای اصل حاکمیت،  نقد را وارد دانست زیرا دولت
یت مسؤولصالحیت سرزمینی دارند و تبع حاکمیت مذکور با 

های عضو سازمان ملل  نیز معادل است، فلذا دولت سرزمینی
 .هستند مسؤولمتحد در حوزه اجرای تعهدات حقوق بشری 

 7از سوی دیگر ممکن است این دیدگاه مطرح شود که بند 
منشور ملل متحد که بر منع مداخله در امور داخلی  2ماده 

های  کشورها اشعار دارد، مانع از نظارت سازمان ملل و دولت
گردد زیرا که  بر موضوعات حقوق بشری کشورها می جهان

پاسخ . این امر در صالحیت سرزمینی دولت هر کشوری است
المللی دادگستری در رأی مشورتی  این گروه را دیوان بین

داده « پرونده تبعات حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا
است؛ دیوان در این رأی مشورتی کشور آفریقای جنوبی را به 
نقض اصل عدم تبعیض و مفاد منشور در رعایت و احترام به 

بنابراین حقوق . های اساسی بشر محکوم نمود حقوق و آزادی
های اساسی بشر موضوعاتی نیست که نظارت بر آن  و آزادی

مداخله در صالحیت سرزمینی تعارض داشته  با اصل عدم
ل منشور مل 38و  86، 82، 55، 03، 0ضمن اینکه مواد . باشد

منظور ترویج حقوق بشر را ازجمله وظایف  متحد، تالش به
 .سازمان ملل گذارده است

ستری در پرونده المللی دادگ گونه که دیوان بین در ادامه، آن
که حقوق  درصورتی ،مطرح نموده است بارسلونا تراکشن

های دیگر  بنیادین و تعهدات عام نقض شود، همه دولت
بنابراین . دناقدامی را صورت دهتوانند علیه دولت متجاوز  می

 رابطهها  بین دولتی که ناقض حقوق بشر است با تمامی دولت
های  یت شکل خواهد گرفت و بدین ترتیب، دولتمسؤول

المللی دادگستری شامل تمامی  زعم دیوان بین دیده که به زیان
ناقض « یت دولتمسؤول»توانند به  گردد، می ها می دولت

دولت . (027: 0393ابراهیم گل، )د کننحقوق بشر استناد 
یت دولت دیگر استناد کند اگر مسؤولدیده حق دارد به  زیان

المللی دولت، تعهد  یت بینمسؤولطرح  92ماده  2مطابق بند 

ها که  گروهی از دولت»: نقض شده در برابر اشخاص ذیل باشد

نقض  المللی در کلیت آن در شامل آن دولت نیز باشد یا جامعه بین
طور خاص آن دولت را متأثر کند؛ یا ثانیًا، چنان  اواًل، به: تعهد

ها  هایی که تعهد در قبال آن ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت
 «.ث تداوم اجرای تعهد اساسًا تغییر دهدیوجود دارد را از ح

های  همین طرح در باب تعدد دولت 98همچنین ماده 
نه که قطعًا نقض دیده بابت تحقق یک رفتار واحد متخلفا زیان

تواند پدیدارکننده آن وضعیت باشد بیان  حقوق بشر می
المللی  که چندین دولت از فعل متخلفانه بین هنگامی»: دارد می

یت دولتی که مسؤولتواند به  ها می اند، هر یک از آن دیده واحد زیان
 «.المللی را مرتکب شده است استناد کند فعل متخلفانه بین

المللی  یت بینمسؤولحش حقوق بشر سبب تردید نقض فا بی
از  گونه که ها آن که سایر دولت طوری دولت خواهد گردید به

طرح  92و ماده  بارسلونا تراکشنمستفاد رأی دیوان در پرونده 
یت مسؤولآید، حق استناد به  المللی دولت برمی یت بینمسؤول

 .المللی دولت ناقض حقوق بشر را خواهند داشت بین

یت مسؤولکه از  د به این امر توجه نمود هنگامیلیکن بای
آید،  المللی دولت نسبت به حقوق بشر سخن به میان می بین

تأمین امنیت، بهداشت و آموزش، تسهیالت اقتصادی، 
ونقل عمومی و  های حیاتی همانند حمل اجتماعی و زیرساخت
توان  سختی می و به گردد یت میمسؤولغیره مشمول این 

عصر حاضر یافت که بتواند یا بخواهد کلیه قواعد دولتی را در 
ضمن اینکه . طور کامل اجرا نماید مربوط به حقوق بشر را به

ها به اجرای کلیه  منظور مکلف ساختن دولت هرگونه تالش به
تواند به ترویج حقوق بشر  تنها نمی اصول و قواعد این حوزه نه

خواهد  یا نمی واندت رو که هیچ دولتی نمی کمکی کند بلکه ازآن
یت خود نیز مسؤولداشته باشد، در اجرای   چنین کارایی

شوند و واکنش جامعه جهانی علیه  خورده قلمداد می شکست
رو کشورهای جهان خواهند  ازاین. گردد ها قابل توجیه می آن

توانست به مداخله مداوم در امور داخلی یکدیگر به سبب 
و قواعد این  نقض حقوق بشر یا عدم اجرای کامل اصول

یت مسؤولطرح مواد  55در همین رابطه ماده . حوزه بپردازند
تواند تا حدودی امکان اعمال طرح  المللی دولت می بین
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ها  یت دولتمسؤولها را درباره  المللی دولت یت بینمسؤول
وفصل  محدود نماید و در ضمن حلنسبت به حقوق بشر 

طور کل به اجرای  ها را نیز به له تبیین شده، تکلیف دولتمسأ
این مواد تا »: موجب این ماده به. حقوق بشر محفوظ نماید

المللی یا محتوا با اجرای  جایی که شرایط تحقق فعل متخلفانه بین
الملل باشد  المللی دولت، تابع قواعد خاص حقوق بین یت بینمسؤول

های معاهد  دیگر، تا زمانی که دولت عبارت به «.شود اعمال نمی
کنوانسیون حقوق بشری بتوانند و حق داشته باشند طرف یک 

آوری  که از حق شرط و یا حق تفسیر به نفع کاهش قوه الزام
آن معاهده برای خودشان بهره ببرند، امکان اعمال قواعد 

ها  ها نسبت به آن دولت المللی دولت یت بینمسؤولطرح 
ها نسبت به اجرای  بنابراین تعهدات دولت .گردد محدود می

یاری از قواعد و اصول حقوق بشر فاقد ویژگی مطلق بودن بس
ها نسبی است و بستگی به  ها به آن است بلکه تعهدات دولت

 .اختیار هر دولت در برگرفتن آن تعهدات دارد

 ها دولت بشری حقوق تعهدات عدم نقض مبنای -0-0
 تعهدات قراردادی -0-0-0

 المللی بینات های حکومتی که قوانین و معاهد ها و نظام دولت
قراردادی در سطح  ازلحاظاند  را پذیرفته و تصویب نموده

و متعهد به اجرا و پذیرش قراردادها  مسؤول الملل بین
قراردادها و معاهدات حقوق بشری از سوی مجمع . باشند می

عمومی سازمان ملل متحد و در طول سالیان مختلف پس از 
تنابهی از عمتشکیل این سازمان تصویب گردیده و تعداد 

اند و خود را متعهد  را امضا و تصویب نموده ها آنها نیز  دولت
معاهده  وپنج بیستحدود  درمجموع. دانند به اجرای آن می

در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل به  المللی بین
را تصویب  ها آنها  تصویب رسیده است که بسیاری از دولت

شمسایی، )اند  شده ها نآد و ملتزم به اجرای کرده و متعه
 .(222: 2763سلیمی ترکمانی،

عنوان الملل تحت  سسه حقوق بینقطعنامه مؤ 0طبق ماده 
دم مداخله در امور داخلی حمایت از حقوق بشر و اصل ع»

ها در قبال  یت دولتمسؤولکه درباره  09۱9مصوب  «ها دولت

 ،است المللی بیننقض حقوق بشر و اعمال غیرقانونی 
ها در قبال نقض حقوق بشر برای اعمال  لتیت دومسؤول

مهرپور، )است  شده پذیرفته المللی بیندر سطح  غیرقانونی
بدون »: دارد قطعنامه بیان می 22همچنین ماده  .(26: 03۱۱

خدشه به وظایف و اختیاراتی که منشور به ارکان سازمان ملل 
متحد در صورت نقض تعهدات از سوی اعضای سازمان اعطا 

دارند نسبت به  ا جمعی، حقصورت فردی ی ها به ت، دولتموده اسن
 ض تعهد مندرج در ماده یک شده است،دولتی که مرتکب نق

شده در  های پذیرفته های سیاسی و اقتصادی و سایر اقدام اقدام
عنوان یک مداخله  ها به این اقدام. الملل را انجام دهند حقوق بین

 .«شوند نمینامشروع در امور داخلی آن دولت محسوب 

سازمان ملل متحد و  الملل بینکمیسیون حقوق عالوه بر این، 
شورای عمومی سازمان ملل متحد  67/58الحاق به قطعنامه 

 المللی بینتصویب شد، سندی  2110دسامبر  02که در تاریخ 
ها در قبال نقض حقوق بشر  ولتد المللی بینیت مسؤولدرباره 
سند  2ق ماده طب. (230 :2768سیسیلیاتوس، )است 

در یک دولت، زمانی که آن  غیرقانونییک عمل ، مورداشاره
در  غیرقانونیاست، یک عمل   فعلعمل شامل فعل یا ترک 

به دولت  شود که برای مجازات شناخته می المللی بینسطح 
: 0393چی،  صلح) .شود ارجاع داده می المللی بینتحت قوانین 

سسه و مؤ الملل ینبسیون حقوق یاز متون مصوب کم .(002
که در صورت نقض تعهد  آید برمی روشنی به الملل بینحقوق 

ها و  رعایت حقوق بشر از سوی یک دولت، کلیه دولت
 .توانند اقدام نمایند ها می همچنین هریک از آن

 مرهواعد آق عنوان بهحقوق بشر  -0-0-2
یکی از ارکان فرعی  عنوان به الملل بینکمیسیون حقوق 

ل متحد با تهیه طرح مواد کمیسیون راجع به سازمان مل
، سندی برای 2110ها در سال  دولت المللی بینیت مسؤول
دول و نقض تعهدات ایشان به  المللی بینیت مسؤولاحراز 

یت که مقرر مسؤولطرح  0بر اساس ماده . دست داده است
یت مسؤولدولت، موجب  المللی بینهر فعل متخلفانه »: دارد می

عمل متخلفانه دولت ممکن است شامل  «آن است المللی بین
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این  .یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد
کند که نقض تعهدات سلبی و  می تأکیدتفسیر بر این نکته 

یت ایشان را به دنبال دارد و فرقی مسؤولها  ایجابی دولت
فعل و  کند که تخلف صورت گرفته در قالب فعل یا ترک نمی
 .رکیبی از این دو باشدیا ت

به . آور است یتمسؤولآن  منشأاز  نقض تعهد فارق درواقع
توان میان تعهدات عرفی و یا معاهداتی  بیان بهتر نمی

امر در رأی دیوان داوری در این . ها تمایز قائل شد دولت
در  المللی بینو دیوان دادگستری  رین بو باریرقضیه 

در  نظامی شبههای نظامی و  تو فعالی ورفوککانال های  پرونده
 .(272: 0393ابراهیم گل، )است  شده مطرحنیکاراگوئه 

دولت،  المللی بینیت مسؤولطرح  نویس پیش 2بند دوم ماده 
نقض »داند که  می المللی بینیت مسؤولعنصری را الزم برای 

آشکار است که معاهدات . «آن دولت تلقی شود المللی بینتعهد 
حقوق بشری که یک دولت  توافقنامهامی و تم ها کنوانسیونو 

و خودش را نسبت به ایفای تعهدات مندرج در  پیوندد میبدان 
بدیهی . است آور الزامنماید، برای دولت  آن توافقنامه ملزم می

یت مسؤولتواند برای دولت  مزبور می تعهداتاست که نقض 
از  یک هیچاما حتی اگر دولتی به . به بار آورد المللی بین

حقوق بشری نپیوسته  المللی بینهای  عاهدات و توافقنامهم
تعهدی  گونه هیچباشد نیز به معنای آن نیست که آن دولت 

 .نسبت به حقوق بشر ندارد

 :دارد منشور ملل متحد بیان می 0بندهای اول و سوم ماده 
و بدین منظور به عمل آوردن  المللی بینحفظ صلح و امنیت »

ر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات مؤث جمعی دستهاقدامات 
عمل تجاوز یا سایر کارهای  هرگونهعلیه صلح و متوقف ساختن 

اختالفات  وفصل حلل و یناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعد
هایی که ممکن است منجر به نقض صلح  یا وضعیت المللی بین

ق اصول عدالت و حقوق و بر طب آمیز مسالمتهای  گردد با شیوه

های  آشکار است که احترام به حقوق بشر و آزادی .«الملل ینب
له صلح و امنیت أاساسی برای همه مردم همانند مس

اهداف و مقاصد منشور ملل متحد محسوب  ازجمله المللی بین

شود، اعضای منشور سازمان ملل بر اساس ماده دوم این  می
به  است مکلف و متعهد مقررشدهمنشور با ترتیباتی که در آن 

بنابراین صرف . باشند تعقیب اهداف و مقاصد منشور می
عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد منجر به تعهد آن 

 .دولت نسبت به حقوق بشر خواهد شد

رسد  عالوه بر تعهدات قراردادی و قواعد آمره، به نظر می
 از». ستا ها عرف نیز از منابع تعهدات حقوق بشری دولت

تعهد به رعایت موازین دادگستری  لیالمل بیندیوان  نظر
 الملل بینیک قاعده حقوق  ها، حقوق بشری از سوی دولت

 المللی بینها در قبال نقض حقوق  ، دولتبنابراین .است یعرف
این موضوع در  .(Chiara,530 :2006 ) یت دارندمسؤولبشر 

 ها دولتیت مسؤولراجع به  الملل بینطرح کمیسیون حقوق 
بنابراین . است شده بینی پیش المللی بینفانه برای اعمال متخل

اگر فعل یا ترک فعلی را بتوان به دولتی منتسب کرد که 
عرفی شود،  المللی بینمنجر به نقض یک تعهد حقوقی 

 .المللی است یت بینمسؤولتوان گفت دولت دارای  می

 ضمانت اجرای نقض حقوق بشر های روش -0-2
 ها دولتیت مسؤولکه موجب افزایش  هایی نقضدر فهرست 

مربوط به  ین موارد، بیشترشود میدر قبال نقض حقوق بشر 
از ماده  3بند  بنابراین. حمایت از حقوق اساسی بشر است

 0991در سال  مللال بینقانون کنوانسیون حقوق  نویس پیش
در مورد واجد شرایط بودن کشورها از جنایات دولتی در 

 المللی بیننقض جدی یک تعهد ( 0 :زیر ارائه شد های نمونه
 ؛، از قبیل منع تجاوزالمللی بیندر مقابل حفظ صلح و امنیت 

در مقابل حفاظت از حق  المللی بینجدی یک تعهد  نقض( 2
ممنوعیت استقرار یا نگهداری  ، از قبیلالمللی بینخودمختاری 

یک نقض جدی در یک ( 3 ؛توسط قدرت سلطه استعماری
برای حفاظت از بشر  المللی بینمقیاس وسیع از یک تعهد 

و آپارتاید را نقض  کشی نسل، داری بردهمانند کسانی که 
در مقابل  المللی بیننقض جدی یک تعهد ( 4 ؛کنند می

مواردی  ازجملهانی، انس زیست محیطحفاظت و نگهداری از 
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 .آورد میکه آلودگی گسترده جوی یا دریایی را به وجود 
 .(227: 039۱الجوردی، )

غیر ) یالملل بینیت مسؤولدر قبال نقض حقوق بشر در حقوق 
یت کشورها، مسؤول، مقرر در طرح مواد راجع به (کیفری

، (35 ماده)سابق وضعیت به حال  اعاده: از اند عبارتپیامدها 
تا  49مواد )متقابل ، اقدامات (37 ماده) دهید زیانیت جلب رضا

 یک هیچ درمجموع( 39و  3۱، 31مواد )غرامت ، پرداخت (54
ضرر و زیان مادی نخواهد  مطالبهاز موارد مذکور، مانع از 

 2.بود

 اساسنامهاساسنامه  77عالوه بر حکم به مجازات که در ماده 
 به وضعیت اعاده. المللی تصریح شده است بین کیفری دیوان

. دیده است های جبرن خسارت بزه سابق از دیگر روش حال
 مصوبه 35 مادهموضوع  سابق حال به وضعیت اعاده

، ماده مذکور مطابق .الملل است بین حقوق کمیسیون
از برقراری مجدد  است عبارتبه وضع سابق  بازگرداندن»

وجود داشته  غیرقانونیوضعیتی که پیش از ارتکاب عمل 
های  از مهمترین روش پرداخت غرامتهمچنین  .«تاس

 ۱5بشر است که در ماده  حقوق جبران خسارت نقض
. المللی بیان شده است بین کیفری دیوان اساسنامه اساسنامه

 مسؤولدولتی که  31بر طبق ماده همچنین عالوه براین، 
ناشی از  واردهاست ملزم به جبران خسارت  المللی بینتخلف 

دی که خسارت مزبور از طریق اعاده ترمیم تخلف تا حدو
 .باشد مینگردیده، 

. دیده را اضافه کرد زیان رضایت به موارد مورد اشاره باید جلب
 دولت» :المللی بین حقوق کمیسیون مصوبه 37 مطابق ماده

 وضع اعاده به قادر چنانچه غیرقانونی، المللی بین اعمال در مسؤول
 در را الزم اقدامات بایست می ،شدنبا خسارت جبران یا و سابق به

 .«آورد عمل به متضرر رضایت جلب جهت

                                                           
1 - Draft articles on Responsibility of states for international 

wrongful act Report the ICL on the work of fifty-third session. 

Nov 2001. 

 بشری حقوق تعهدات نقض اجرای ضمانت تحلیل -0-3
 المللی بین کیفری با نگاهی به رویکرد دیوان ها دولت

ها در جهت ضمانت اجرای  ، اقدامات انفرادی دولتدرگذشته
روشی  ملهازج ؛های گوناگونی بود به روش بشردوستانهحقوق 

های داخلی در راستای تضمین حقوق  که به نظارت
از خدمات مشاورین حقوقی  گیری بهرهنظیر  بشردوستانه

های  و اقداماتی که دولت ها روشنمود و با  مربوطه، توجه می
از طرف یکدیگر در  بشردوستانهدرگیر در قبال نقض حقوق 

که دول  هایی دادند و با روش قالب اقدامات تنبیهی انجام می
ای  در راستای وظیفه بشردوستانهثابت مبنی بر رعایت حقوق 

، اعمال اند گرفته برعهدهژنو  کنوانسیونکه دول متصاعد 
یت و اقدام مؤثر در این مسؤولترین  کنند و همچنین مهم می

از  بشردوستانهزمینه که استرداد و یا محاکمه ناقضان حقوق 
واملی در جهت توانند ع ست، همگی میا ها طرف دولت

اقدامات جمعی . باشند بشردوستانهضمانت اجرای حقوق 
ها نیز در زمینه تضمین اجرای حقوق بشردوستانه  دولت

تواند در چارچوب سازمان ملل و یا خارج از این چارچوب  می
در مرحله اول با بررسی عملکرد نهادهای . صورت گیرد

یوان مجمع عمومی، شورای امنیت، د ازجملهسازمان ملل 
دادگستری، که نشان داد هریک در این زمینه  المللی بین

ایفاگر نقش مهمی هستند و در مرحله دوم با بررسی نقش 
صلیب سرخ و کمیسیون  ازجملهنهادهای غیردولتی، 

وظایفشان در جهت  ازجمله آنچهکه با توجه به  یاب حقیقت
و از طرف دیگر عملکردشان در  بشردوستانهتضمین قواعد 

در  ها آننشان از نقش برجسته  خوبی به آید برمیراستا این 
دریایی )دارد  المللی بین بشردوستانهضمانت اجرای قواعد 

 .(708: 2789بغدادآبادی و سلیمیان،

برای جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر هایی  مکانیزمایجاد 
و توسعه اختیارات قضایی کیفری در سطح جهانی نیز تمایل 

پشت سر گذاشتن حقوق بشر و حقوق به  المللی بین
بشردوستانه از سطح بین دولتی و رسیدن به سطح واقعی 

ظور سطح افراد و من)برخورداری بشر از حمایت ( نهایی)
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 ,Abi-Saab)گرداند  را آشکار می( های افراد گروه

1984:267). 

صلیب سرخ خاطرنشان  المللی بینتفسیر حقوقی کمیته 
اول و سوم ژنو دربردارنده  های که کنوانسیون کند می

ای هستند که به اشخاص  مؤثر و قطعیت یافته های مکانیزم
دهد به حقوق خود در مقابل کشور  تحت حمایت اجازه می

اند، استناد کنند، بدون  را توقیف نموده ها آنمتعاهدی که 
باشد  ها آنلزومًا نیازی به مداخله کشور متبوع  که این

(Pictet, 2015:39) .رابطه همزیستی بین حقوق بشر و  این
اعمال و اقدامات مؤسسات و  واسطه به بشردوستانهحقوق 

است  شده ترویجتشکیالت حقوق بشری بیشتر تشویق و 
(Abella, 1997:189). 

اغلب با  بشردوستانهاین تشکیالت ضمن اجرای حقوق 
ناکارآمدی و ناکافی بودن نظرات اهل خبره، در حوزه حقوق 

ها به این موضوع توجه دارند که به  آن. شوند یجنگ مواجه م
متخصصان حقوق بشردوستانه  که درحالینتایج قاطع برسند 

 حال بااین. یابند می کننده گیجرسیدن به آن را سخت و 
شدید و  گرایی آرمانهمین  ها آننقطه قوت  ترین بزرگ

سسه قضایی و درحال حاضر تنها چند مؤ. ها است آن ریایی بی
بنابراین  ،شردوستانه در سطح جهان وجود داردتخصصی ب

تشکیالت تخصصی حقوق بشر این خالء سازمانی و 
 الملل بینحقوق  وسوی سمتکنند و حتی  ساختاری را پر می

 .نمایند بشردوستانه را بیشتر متمایل به حقوق بشر می

در بررسی موارد ارتکابی در  المللی بینهای دیوان کیفری  رویه
گاه . موازین حقوقی و قانونی است اساس بردنیا بیشتر مناطق 

تواند در  کیفری می المللی بیناز سمت دیوان  اتخاذشدهقوانین 
و حاکمیت دولت و گاه مغایر با  ها دولتنقطه مقابل با قوانین 

های  بنابراین در رویه. مقررات مدنظر شورای امنیت باشد
منیت ها به دولت و شورای ا دیوان شاهد ارجاع پرونده

م به نتایج با سازوکارهای حقوقی و بررسی جرایباشیم تا  می
در این راستا . حقوقی و کیفری منتهی شود ازلحاظمطلوب 

بایستی با دیوان همکاری کنند و دیوان بنا به  ها دولت
ها در ارجاع پرونده و مراحل تحقیق  مقتضیات و توانایی دولت

. ا محول نمایده یت را به دولتمسؤولق سازوکارهای تحقو 
ها نیز گزارش جنایات واقعه را بایستی به دادستان دیوان  دولت

اساسنامه دیوان نیز به این موضوع  03 ماده. ارجاع نمایند
یک دولت عضو بایستی وضعیتی را که به نظر . پرداخته است

ماده  موجب بهیا چند ارتکاب یافته است،  یک آنرسد در  می
این ماده در مورد شورای . به دادستان دیوان ارجاع نماید 04

در بدو امر  المللی بیندیوان کیفری . کند امنیت نیز صدق می
کند و با استفاده از سازوکارهای تحقیق  شروع به تحقیق می

همانند شهادت، شاهد، تعقیب و بازرسی به شناسایی عدل و 
رچند تاکنون درباره پردازد و ه عوامل جرم و مجازات می

ذ کشورهایی که حق وتو بسیاری موارد به دالیل سیاسی و نفو
اما . اند م متعددی از رسیدگی در دیوان مصون ماندهدارند، جرای

توانند با  تمامی افراد جهان می نوعی بهامروزه کشورها یا 
. خود دفاع کنند حقههای دیوان از حقوق  توسل به رویه

طه موضوعی جنایات ضد یچهار ح رندهیدربرگصالحیت دیوان 
ات جنگی و جنایات تجاوز ، جنایکشی نسلبشریت، جنایات 

 .(298: 2785کشکولی و مرادی، )است ارضی 

 های ون دادگاهتاکن المللی بیناز پیدایش دیوان کیفری 
ها تصویب  متعددی به وجود آمده است و ماحصل این دادگاه

ری از جرم و محاکمه اساسنامه و مواد قانونی برای پیشگی
 المللی بیننتیجه عملی دادگاه کیفری . مجرمین بوده است

دول عضو و  دربرگیرندهاست و  شمول جهانامری فراگیر و 
غیر عضو است و لذا همگان مستلزم به رعایت آن در سطوح 

ها را به هر گرایش و  داد، دولت این برون. هستند المللی بین
ه و زمینه ارتکاب جرم را حکومتی به یکدیگر نزدیک کرد

تمامی  المللی بیندیوان کیفری  درواقع. کمرنگ کرده است
یک  و نژاد و هر آیین حقوقی به مثابهکشورها را با هر رنگ 

گرفته که ارتکاب جرم در هر نقطه از  نظر در المللی بینجامعه 
عمومی است و یتی مسؤولآن امری واحد و نیازمند بررسی و 

هستند و ملزم به  مسؤول داده رخم جرای ها در قبال دولت
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ارتکابی در سطح جهان و  جرایماما با بررسی . همکاری
شود برخی از دول با  آشکار می جرایممطالعه موردی این 

اجرایی  دررونداستناد به قوانین داخلی و برای حفظ منافع خود 
تاکنون . نمایند احکام صادره از سوی دیوان خلل ایجاد می

جنایات ممنوعه از سوی کشورهایی که ابرقدرت  دفعات به
ای به دنبال  است و هیچ محاکمه داده رخشوند،  محسوب می

های دیگر نیز اقدام  نداشته است و در سایه این کشورها، دولت
دیوان است که ماهیت  ضعف نقطهکنند و این  به جنایات می

 .وجودی آن را دچار تزلزل نموده است

 ها ض تعهدات حقوق بشری دولتنقبه  فقه رویکرد -2
در « البشر، بشرا، بشرین»های  بار به صورت 31واژه بشر 

 تهیأاست که در تمامی این موارد جسم و  ذکرشدهقرآن 
بنت الشاطی، )باشد  می توجه موردن مادی و ظاهری انسا

مفهوم اسالمی حقوق بشر از این خاستگاه  .(05: 0995
بر سایر  ؛ستا خداگیرد که انسان مخلوق  سرچشمه می

. یت برتری داردمسؤولمخلوقات با توجه به عقل، اراده و 
در کائنات را در خدمت انسان قرار داده و به  چیز همهخداوند 

مردم در . انسان قدرت تسخیر کائنات را عطا بخشیده است
اند و هیچ تمیز و برتری به  برابر و مساوی باهماصل خلقت 

انسان . نیست قبول قابلیانشان اساس رنگ، جنس یا قوم در م
َوِإْذ َقاَل َرب ُّک ِلْلَمَلاِئکِة ِإنُِّی َجاِعٌل ِفی  :استخلیفه خدا در زمین 

همین اساس انسان بر همه بر .(31/بقرهال) اْلَأْرِض َخِلیَفًة
و راهگشا در  توجه قابلنکته  .مخلوقات برتری و فضیلت دارد

ه به متون اصیل مطالعه جایگاه حقوق بشر در اسالم مراجع
نوع نگاه هر نظام  که آنمسلم . باشد این دین یعنی قرآن می

به انسان و آغاز و انجامی که هر نظام فکری برای سعادت 
. تواند مؤثر باشد کند، در تعریف حقوق بشر می بشر ترسیم می

است  یافته کمالهای حقوق بشر انسان  در اسالم محور بحث
اساس این حقوق  که اینر به نظ. (17: 0397جوادی آملی، )

که اسالم  آنجاشده و از  گذاری پایهبر مبنای فطرت آدمی 
بدیهی است که متکفل تحقق  ،دین مبتنی بر فطرت است

این امر بوده، بر حمایت جدی از حقوق بشر اصرار ورزد و 

از دید اسالم حقوق بشر . رعایت آن را در زمره واجبات شمارد
در . ستا ها آنسته از فطرت پاک یک اعتقاد درونی و برخا

آورد و  پرتو کرامت بشری انسان حقوقی را به دست می
حقوق . تواند بر آن سلطه یابد در روی زمین نمی کس هیچ

بشر خاستگاه دینی دارد و برای اثبات این ادعا ریشه آن را در 
 .قرآن کریم باید جست ویژه بهآسمانی  های کتاب

از انحصار در روابط انسان و خدا وناتی فراتر پرداختن به شؤ
تر از فقه عامه است تا جایی که  در فقه شیعه پررنگ مراتب به

اند که  ی عامه مانند علی عبدالرزاق تصریح کردهابرخی از علم
شریعت اسالم تنها برای تنظیم روابط میان انسان و خدا 

کل  طور بهاما . (26: 2926العنبری،)است برنامه ارائه داده 
معتقد است اسالم مجموعه قواعد و اصول فقهی و  شیعه

تنظیم روابط مسلمین با خودشان و  دار عهدهحقوقی است که 
ملل غیرمسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و عدل بوده و 
تحقق فالح و آزادی و عدالت را منحصرًا در سایه توحید 

 .(2/32: 2782شکوری،)داند  عملی می

استه از تعالیم الهی دارای نگرشی مکتبی برخ عنوان بهاسالم، 
جامع به موضوعاتی است که نوع بشر در طول زندگی خود با 

تعلیمات اسالمی به جنبه فردی محدود نشده . آن سروکار دارد
 هیساو برای یک جامعه بشری تدابیری اندیشیده است تا در 

همچنین در . آن بشر بتواند به رشد و تعالی خود ادامه بدهد
ای نگریسته شده است که  معضالت جوامع از دریچهاسالم به 

جلوگیری کرد، سپس  جرایمبتوان توسط آن ابتدا از ارتکاب 
اگر تخلفی رخ داد، بتوان با آن مقابله قانونمند کرد تا جلوی 

 .تسری آن را گرفت

به صورتی  جرایمکل در فقه اسالمی مقابله با  طور به
حدود و تعزیرات در است که در دو باب اصلی  شده بینی پیش

عقوبتی است که برای  ،حدود .شود مورد آن بحث و گفتگو می
 ،تعزیرات .است شده معینای  آن در کتاب و سنت اندازه

 شده معین ای اندازهعقوبتی است که برای آن در کتاب و سنت 
هر یک از این  .(9/872: 2908محقق حلی،)است نشده 



 ...الملل بیندر حقوق  ها دولتضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری  86/و همکاران  اصالنی

 

و  جرایمان یصل به بمف صورت بهعناوین در کتب فقهی شیعه 
آن پرداخته و در این چارچوب مشخص قوانین  های مجازات

 درنتیجهپس  .است شده مشخصالهی در برخورد با متخلفین 
یک اصل ثابت و  عنوان به جرایماز دیدگاه اسالم برخورد با 

از  توجهی قابلتوان گفت بخش  وجود دارد و می شده پذیرفته
 .شود ع میفقه شیعه مربوط به همین موضو

تعهدات دولت در قبال نقض موازین حقوق  مبانی -2-2
 بشری

آداب فقهی  ازجملهدر اسالم وفای به عهد یکی از فرایض و 
رود که بارها از جانب خداوند بر آن  و اجتماعی به شمار می

ضرورت  .اند تأکید شده و همگان مجبور به رعایت آن شده
بوده است که در  شارع مقدس مدنظرحفظ این اصل تا جایی 

. است شده  شمردهمؤمنین  های ویژگیقرآن کریم یکی از 
های خود  و پیمان ها امانتآنانی هستند که » :فرماید آنجا که می

این اصل از دیدگاه اسالم  .(6/مؤمنون) «اند را رعایت کننده
منحصر به تعهدات داخلی نبوده و قرآن کریم بر وفاداری 

هایی که  همان. کند ین نیز تأکید میمسلمانان بر عهد با مشرک
اعتقادی نقطه مقابل مسلمانان قرار دارند اما قرآن  ازلحاظ

 :فرماید است می شده بسته ها آنکریم در مورد عهدی که با 
از پیمان بستید سپس چیزی  ها آنمگر کسانی از مشرکان که با »

ا بر ضد از دشمنانتان ر یاند و احد تعهداتشان را از شما کم نگذاشته
را تا آخر مدتشان به پایان  ها آناند پس پیمان  شما یاری نکرده

 .(9/توبهال) «رسانید که همانا خداوند پرهیزکاران را دوست دارد

دهد ائمه دین، بر  نشان می بیت اهلهمچنین آنچه از سنت 
اند و بارها در موضوعات مختلف  ای داشته این اصل تأکید ویژه

به مالک اشتر  (ع)در نامه امام علی .اند هنسبت به آن تذکر داد
توان دیدگاه اسالم اصیل را در مورد جایگاه  فرماندار مصر، می

 عنوان بهلزوم وفای به تعهدات و میزان ارزشی که ائمه دین 
اگر » :اند مالحظه کرد الهی بر این امر داشته های حجت

را امان پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در پناه خود او 
دادی، به عهد خویش وفادار باش و بر آنچه بر عهده گرفتی 

باش و جان خود را سپر پیمان خودگردان؛ زیرا  دار امانت

 ستیناز واجبات الهی همانند وفای عهد به عهد  یک هیچ
 عنوان بهقرآن کریم  ،درنتیجهپس . (57 :2929شریف الرضی،)

 ئمه،اکتاب الهی مسلمانان و همچنین سیره عملی 
دقت فراوان شرع مقدس اسالم بر پایبندی نسبت  دهنده نشان

یک سیاست راهبردی،  عنوان بهبه تعهدات دارد و اسالم 
تا  درواقعداند و  جایز نمی وجه هیچ بهنقض پیمان و تعهدات را 

زمانی که طرف مقابل از تعهد خود تخلف نکرده، وفای به 
 .عهد واجب و الزم است

 نقض قبال در ی دولت در اسالمیت کیفرمسؤول -2-2
 بشری حقوق موازین

در قرآن آیات زیادی وجود دارد که به وجود شخصیت 
یت کیفری وی اشاره مسؤولحقوقی، تحقق جرم از سوی او و 

یت کیفری دولت نیز مسؤولتواند به نحوی، اشاره به  دارد و می
 باید از میان شما جمعی» :از اند عبارتیات آاین . داشته باشد

 ها آنو نهی از منکر نمایند و  معروف امربهدعوت به نیکی کند و 

شما بهترین امتی بودید که به » .(209/عمران آل) «رستگارانند

و نهی از منکر  معروف امربهآفریده شدید چه اینکه  ها انسانسود 
و اگر اهل کتاب به چنین برنامه و  دارید ایمانکنید، و به خدا  می

است ولی تنها عده کمی  ها آنان آورند به سود آیین درخشانی ایم

 .(20/عمران آل) «باشند فاسق می ها آنبا ایمانند و اکثر  ها آناز 
کند و حاکم  حق هدایت می سوی بهو از قوم موسی، گروهی »

در این آیات شریفه، خداوند  .(258/اعراف) «اند و عدالت حق به
وجود داشته و ( یهای گروه)ها  فرماید که امت متعال بیان می

 اجراکنندهکند و  و نهی از منکر می معروف امربهدارند که 
وقتی صحبت از گروه شد، یعنی وجود یک . عدالت هستند

آن، و گرنه  دهنده تشکیلشخصیت حقوقی وراء اشخاص 
دلیلی نداشت که در این آیات اشاره به انجام این اعمال از 

از میان »: دارد می در آیه اول صریحًا بیان. جانب گروه شود

کند و این دلیلی  ، نه افرادی، دعوت به نیکی می«...شما جمعی 
 . باشد واضح بر اعتبار بخشیدن قرآن به اشخاص حقوقی می

دیگر از آیات، خبر از وقوع جرم و تحقق آن، از  های تقسم
این آیات صفت . دهند سوی اشخاص حقیقی و حقوقی را می
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ده و به همین خاطر یک عقاب ر کرکمجرمیت را برای قوم ذ
را برای آنان برگزیده است تا از این طریق  جمعی دستهو کیفر 

اعالم کند که هرگاه گروه و قومی مرتکب خالف و معصیتی 
شدند، تمام افراد گروه مقصرند و مورد بازخواست و مجازات 

. «بر ورزیدند و جمعیت گناهکاری بودندکو ت»: گیرند قرار می
را، مجازات سخت ( برکمت)گناهکاران  گونه اینو » (277/اعراف)

به پیشگاه پروردگارش ( موسی)» .(90اعراف،) «خواهیم کرد

 .(22دخان،) «اند مجرمقومی  ها اینعرضه داشت که 

شود و اینکه  یت اشخاص مطرح میمسؤولدیگری،  آیات در
، رفتارها و گفتارهایشان مورد اعمالاین اشخاص، در قبال 

آیات فراوانی در قرآن، . واست قرار خواهند گرفتسؤال و بازخ
ق در یوجود دارد که قابل تطب« لأس»و « أخذ»مشتق از مواد 

مستقیم، ولی  طور بهاین آیات، نه . باشد ما می موردنظربحث 
یت کیفری اشخاص حقوقی نیز دارد که مسؤولتلویحًا اشاره به 

و ..... » :دباش در مورد شخص حقوقی دولت نیز می استفاده قابل

د العقاب یگناهانشان گرفت و خداوند شد( فرکی)را به  ها آنخداوند 

ما هم آنان را به کیفر اعمالشان .. » .(22/عمران آل) «است

را به کیفر  ها آنولی خداوند ... » .(88/اعراف) «مجازات کردیم

به پروردگارت سوگند که از » .(22/غافر) «گناهشان مؤاخذه کرد

به خدا سوگند ... » .(82/حجرال) «رسش خواهیم کردپ ها آنهمه 

و ... » .(58/نحلال) «ها سؤال خواهید شد که از این دروغ و تهمت

 .(87نحل،ال) «دادید بازخواست خواهید شد انجام می ازآنچهشما 
 «ند و باید بازخواست شوندمسؤولکه  دارید نگاهها را  آن»
 .(29/صافاتال)

یت مسؤولدسته از آیات در رابطه با  با توجه به کلیتی که این 
در مورد اشخاص حقیقی است و  استفاده قابلکیفری دارد، هم 

. آید برنمیهم اشخاص حقوقی، زیرا از ظاهر آیات تخصیص 
یت مسؤولتواند  می نوعی بهبنابراین تمامی این آیات شریفه، 

دولت را اثبات کند و در  ازجملهکیفری اشخاص حقوقی، 
اقدامات  مسؤولها را  جرمی، آن هرگونهصورت ارتکاب 

یت مسؤولمطلب دیگر اینکه آیات فوق، . شان بشناسد مجرمانه
ننموده است، بلکه  جرایمکیفری را مخصوص نوع خاصی از 

دولت ذکر  جرایمکه در اقسام  ای چهارگانهاز اقسام  هرکدام
توسط  شده بیانیت کیفری مسؤول دربردارندهتواند  گردید، می

ای به کیفیت  البته باید گفت که در این آیات اشاره. اشدب آیات
 درآیات دیگر عبارت بهیت کیفری نشده است؛ مسؤولتحقق 

مذکور مشخص نشده است که در صورت تحقق جرم، این 
یت و مجازات آن بر گردن چه شخص یا اشخاصی مسؤول

 .افتد می

 ها دولت بشری حقوق تعهدات نقض اجرای ضمانت -2-7
تواند موازین حقوق  که می ناقضین حقوق دیگران پیکار با

 تعهدات نقض اجراهای بشری باشد از مهمترین ضمانت
در آیه سوره . ها از منظر قرآن کریم است دولت بشری حقوق

هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و »: حجرات آمده است

ز صلح برقرار سازید، و اگر یکی ا ها آنجنگ بپردازند، در میان 
بر دیگری تجاوز کند، با طایفه ظالم و یاغی پیکار کنید تا  ها آن
، هرگاه بازگشت و زمینه صلح فراهم گردید، بازگرددخدا  فرمان به

کنید  پیشه عدالتمیان آن دو بر طریق عدالت صلح رفتار کنید و 

آیه شریفه، »، درهرحال «را دوست دارد پیشگان عدالتکه خداوند 

و تجاوز یک گروه یا کشور مسلمان بر گروه و بغی  صورت بهناظر 

که بر  (773: 2738زنجانی، عمید) «استیا کشور مسلمان دیگر 
، متجاوز را تنبیه و موظف هستندهمه مسلمانان  اساس آن

خواه این متجاوز، از اشخاص حقوق خصوصی )کیفر نمایند، 
، زیرا آیه شریفه در این زمینه اطالق (باشد یا حقوق عمومی

 درچرا » :آمده است سوره نساء است 75آیه  همچنین در .ددار

نجات مردان، زنان و کودکانی که به دست  راه درخدا و  راه
ای  کنید؟ همان افراد ستمدیده پیکار نمی اند شده تضعیفستمگران 

که اهلش ستمگرند، ( مکه)ما را از این شهر ! خدایا: گویند میکه 
قرار بده و از طرف  دسرپرستخوبیرون ببر، و برای ما از طرف 

 موردمفاد آیه  اساس بر. «خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما
ای در درون یک کشور مورد ظلم و ستم قرار  ، اگر عدهاشاره

بگیرند و تقاضای کمک نمایند، اگر در داخل کشور اسالمی 
اقدام کند  دریغ بیبرسد، باید  ها آنمرجعی هست که به فریاد 

ن هر کشور اسالمی در قبال سایر مسلمین این و همچنی
وظیفه را بر عهده دارد و به دستور صریح قرآن باید آن گروه 



 ...الملل بیندر حقوق  ها دولتضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری  30/و همکاران  اصالنی

 

ظالم، به مجازات عمل مجرمانه خود برسد و باید با او به 
یت مسؤولتوان  از این آیه شریفه، هم می. مبارزه برخاست

 .را ها آنها را استخراج کرد و هم لزوم مجازات  کیفری دولت
در این آیه شریفه دو هدف الهی و انسانی جهاد مقدس، 

تواند در زمینه حمایت  است و می پیداکردهتجلی  خوبی به
دیپلماتیک هم قابل استناد باشد، با این فرض که حمایت 
دیپلماتیک، منحصر به اتباع یک کشور اسالمی نیست، بلکه 

 .گیرد برمیمظلومان عالم را در  یهمه مسلمانان، حت

 از دیگر سازوکارهای ضمانت اجرای نقض ران خسارتجب
در این  .ها از منظر فقهی است دولت بشری حقوق تعهدات

های تارخی در صدر اسالم اشاره  وان به نمونهت خصوص می
پس از فتح مکه، نیروهایی را به ( ص)پیامبر اکرم . کرد

. اعزام کردند تا مردم را به اسالم دعوت نمایند مکهاطراف 
قبیله جذیمه  سوی بهخالد بن ولید را با لشکری  لهازجم

فرستاد، مأموریت او دعوت مردم به اسالم بود و اذن جنگ 
مه با سالح یخالد به آنجا رسید، قبیله جذ که هنگامینداشت، 

ها به  پیشنهاد امان داد، آن ها آنبه مقابله برخاستند، خالد به 
شان را بر زمین  لحهاعتبار امان پیشنهاد خالد را پذیرفته و اس

را  ها آننمود و  سوءاستفادهگذاشتند، اما خالد از فرصت 
رسید، ( ص)چون این خبر به پیامبر اکرم . کرد عام قتل

آسمان بلند کردند و  طرف بهحضرت دستان مبارک را 
تو  سوی بهپروردگارا از رفتاری که خالد مرتکب شده : فرمودند

را با مقداری از اموال ( ع)سپس امام علی . جویم بیزاری می
های  دیدگان و جبران خسارت رسیدگی به آسیب منظور به

فرستادند و فرمان دادند تأدیه « جذیمه»قبیله  سوی بهوارده 
را راضی  ها آنرا پرداخت و  ها آنهای مالی  ها و خسارت کشته
این قضیه نمونه بارز پذیرش  .(59 :2929مفید،) نماید

 واسطه بهقوقی دولت اسالمی، یت کیفری شخصیت حمسؤول
ای است که یکی از عمال حکومت، به  عمل مجرمانه

اگر اسالم قائل به . نمایندگی از جانب دولت، انجام داده است
 را« خالد»خود ( ص)نبود، پیامبر  یتمسؤولاعتبار این نوع از 

شناخت و وی  می مسؤولاذن در جنگ نداشت،  باوجوداینکه

( ع)ایشان، علی  که درحالی. کرد ت میرا ملزم به جبران خسار
نماینده از طرف دولت اسالمی، برای بررسی و  عنوان بهرا 

این عمل که به دستور . ها به آن منطقه فرستاد جبران خسارت
حاکم اسالمی، توسط امام علی  عنوان به، (ص)پیامبر اکرم 

، که ظاهر مسلمان هم «مهیجذ» دیده زیاندر برابر قبیله ( ع)
تمام دول  بخش الهامتواند الگو و  اند، انجام شد، می هنبود

 .باشد ها آنیت کیفری مسؤولاسالمی، در زمینه 

 گیری نتیجه

 که است المللی بین متخلفانه اعمال زمره در بشر حقوق نقض
در بحث دامنه و کیفیت . است برخوردار ای ویژه حساسیت از

نتیجه  توان چنین ها به اجرای حقوق بشر می تعهد دولت
 دودستهها نسبت به حقوق بشر به  گرفت که تعهدات دولت

. تعهدات قراردادی و دیگری تعهدات آمره: شوند تقسیم می
ها در قبال حقوق بشر  تعهدات قراردادی تعهدات دولت

پذیرش  جهیدرنتها  باشد همان تعهداتی است که دولت می
ه شوند و تعهدات آمر حقوق بشری متعهد می کنوانسیونیک 

 طور بهها را  است که دولت المللی بینآن دسته از قواعد آمره 
آن را  ها دولتکنند، خواه  قهری به تبعیت از خودشان وادار می

کلیه تعهدات آمره دول به اصول آمره . بپذیرند و یا نپذیرند
 کشی نسلو  داری بردهحقوق بشر همچون ممنوعیت شکنجه، 

 رو ازاین. است آور الزاماع و تباال مطلق برای آنان الزم طور به
تواند واکنش جامعه جهانی را نسبت به دولت  نقض آن می

ها  یت دولتمسؤولن یکل. ناقض حقوق بشر در پی داشته باشد
نسبت به سایر اصول حقوق بشر به اراده آن هر دولت در بر 

 .گفتن تعهدات خاص حقوق بشری بستگی دارد

سوی مقامات قواعد حقوق بشر، هر نوع رفتاری از 
های  ها، سازمان ملل متحد یا سایر سازمان دولت دار صالحیت

که داللت بر دخالت در امور داخلی کشورها را  المللی بین
وضع تحریم و محکوم ساختن وضعیت  ازجملهداشته باشد، 

ای با  صدور قطعنامه، بیانه واسطه بهحقوق بشری یک کشور 
بوده و  اعتبار بی لمللا بینحقوق  نظر ازنقطهرسمی  اظهارنظر

گردد که  دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب می
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زیرا تا زمانی که دولت کشوری . اند کشورها از آن منع گشته
هیچ  موجب بهنسبت به چیزی متعهد نشده است یا این تعهد 

با روش  الملل بینمانند قواعد آمره حقوق  آور الزام قاعده
شورای امنیت به آن  آور الزام های مانند قطعنامه آور الزام

 رو ازاین .یتی نسبت به آن نداردمسؤولتحمیل نشده است، 
خاص حقوق بشر که دولتی نسبت به  قاعدهعدم اجرای یک 

انجام آن تعهدی نداشته باشد، نقض تعهد یا رفتار متخلفانه 
آن دولت نسبت به جامعه جهانی محسوب نخواهد گشت و 

جهانی شکل  دولت و جامعه  یت بین آنمسؤول رابطههیچ 
در چنین شرایطی جامعه جهانی نیز این حق را . نخواهد گرفت

نخواهد داشت که به استناد نقض تعهد نسبت به حقوق بشر، 
علیه آن دولت اقدامی نماید یا دخالت در امور داخلی آن دولت 

 الملل بینامروزه با وجود طرح کمیسیون حقوق  .کشور نماید
منابع حقوق بشر،  طور همینو  ها دولتیت ؤولمسدر رابطه با 

مرز مشخصی میان قواعد آمره و تعهدات قراردادی برای 
 .یت نسبت به نقض حقوق بشر وجود نداردمسؤولتعیین 

یت کیفری دولت در قبال نقض مسؤولدر فقه اسالم نیز 
از منظر فقهی دولت . است شده پذیرفتهتعهدات حقوق بشری 

قی در مقابل حقوقی دیگران دارای یک شخص حقو عنوان به
تعهداتی قراردادی است که بر اساس اصل وفای به عهد 

دولت چنانچه متعهد به پذیرش قواعد  درواقع. االجراست الزم
حقوقی بشری شده است، اجرای تعهدات در این خصوص 

تبیین آیات و روایات بر این امر داللت دارد . گریزناپذیر است
یت مسؤولسوی دولت، عالوه بر ایجاد  که اگر ضرر وارده از

تواند عالوه بر نفی  حقوقی، جرم نیز تلقی شود، این قاعده می
ضرر کیفری، مبنایی باشد برای ایجاد  یضرر حقوقی، با نف

یت کیفری و مستحق مجازات دانستن شخص مسؤول
پرواضح است که اگر دولتی با استفاده از . ضرر واردکننده

غیرقانونی دست به سرکوب  صورت بهقدرت حاکمیتی خود، 
مردم بزند و یا بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب اموال 

بکند،  ها آنخصوصی و یا عمومی مردم و یا ایراد خسارت به 
باشد و به سبب ضرر و  اعمال غیرقانونی خود می مسؤول

بنابراین، . شود و مجرم شناخته می بزیانی که وارد کرده، ضار
دولت است که باید از پس خسارات جانی این شخص حقوقی 

و ضرر وارده را جبران نماید و به  برآیدپامالی که وارد کرده 
  .کیفر عمل ارتکابی خود برسد

 متون اصالت حفظ انجام شده، پژوهش در :مالحظات اخالقی
 هایترین بایستهمهم عنوان به گفتار، نقل در داریامانت و

  .است بوده نویسندگان نظر مورد اخالقی،

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به نویسنده نخست پژوهش، این در :سهم نویسندگان
عنوان ناظر علمی  سایر نویسندگان به ومتن  اصلی نویسنده

 .اند عمل کرده

، این مقاله نگارشاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و راهنمایی داشتند، 

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
 و عربی منابع فارسی .الف

 .دولت المللی ینب یتمسؤول .(0393) علیرضا گل، ابراهیم -
 های پژوهش و مطالعات موسسه انتشارات :تهران ششم، چاپ

 ر دانششه حقوقی

 بر نظارت در قضایی دستگاه نقش» (.0411) کیوان اقبالی، -
 حقوقی مجله .«ها دولت بشری حقوق تعهدات ایفای تعلیق

 .7۱-53(: 004)۱5 ،دادگستری

 اسةیالس فقه .(040۱) محمد بن علی خالدبن العنبری، -
 فهد کالمل تبةکم :اضیالر .السنة و القرآن ضوء یف ةیالشرع
 .النشر أثناء ةیالوطن

 قضایا و القرآن (.0995) عبدالرحمن عایشه الشاطی، بنت -
 .دارالمعارف :قاهره .االنسان
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 چاپ. بشر وقحقفلسفه  .(0397) عبداهلل آملی، جوادی -
 .اسراء انتشارات :قم هفتم،

 راهکارهای» .(0394) فرشته باقری، و قاسم یدس زمانی، -
 حقوق تعهدات و استرداد از ناشی تعهدات میان تعارض حل

 و جزا حقوق یها پژوهش مجله .«ها دولت بشری
 .035 -051(: 5)3،یشناس جرم

 در تدول یتمسؤول» .(03۱9) ساندرکال ونیل سیسیلیانوس، -
 تحقیقات مجله .«المللی ینب جنایت مجازات و پیشگیری عدم

 .242 -225(: 41)01، حقوقی

 :قم .البالغه نهج .(0404) حسین بن محمد الّرضی، شریف -
 .البالغه نهج مؤسسه

 اول، جلد .اسالم سیاسی فقه .(0310) ابوالفضل شکوری، -
 .حر نشر :قم اول، چاپ

 تأملی» .(03۱7) تحج ترکمانی، سلیمی و محمد شمسایی، -
 نقض حقوق از ناشی ها دولت المللی ینب یتمسؤول بر

 -215(: 07) ،اسالمی حقوق نشریه .«المللی ینب بشردوستانه
079. 

 حقوق نقض قبال در دولت» .(0393) یمحمدعل چی، صلح -
 پژوهش فصلنامه .«فراملی یها شرکت توسط بشر الملل ینب

 .015-02۱ (:44)01،عمومی حقوق

 حقوق) سیاسی فقه .(0379) عباسعلی زنجانی، عمید -
 :تهران چاپ اول، .(اسالم در دیپلماسی و المللی ینب تعهدات

 .سمت انتشارات

 دیوان عملکرد» .(0395) مریم ی،مراد و ادخداد کشکولی، -
نشر  :شیراز .«تشکیل از پس دهه یک المللی ینب کیفری

 و علومحقوق  تربیتی، علوم و روانشناسی جهانی کنفرانس
 .سوم هزار آغاز در اجتماعی

 درها  دولت المللی ینب یتمسؤول .(039۱) امیر الجوردی، -
 .شاملونشر  :تهران اول، چاپ .بشر حقوق نقض قبال

 یف االسالم شرائع .(0419) حسن بن جعفر حلی، محقق -
 .استقالل انتشارات :قم چهارم، جلد .الحرام و الحالل مسائل

 حجج معرفه فی اإلرشاد .(0404) محمد بن محمد مفید، -
 .دارالمفید :بیـروت .العباد علی ااهلل

 میزان و المللی ینب هایسازوکار» .(03۱۱) حسین مهرپور، -
 روابط مجله .«بشر حقوق نقض در ها آن بازدارندگی

 .42-7(: 4)0،خارجی
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