
 

 

  

  

  

  

هاي ها و ناآرامی فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش

  الملل داخلی در پرتو حقوق بین

 حیدر پیري

  چکیده

ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان ها و اغتشاشات داخلی بهافزایش شمار شورش

بـه  هـا بـا توجـه     المللی، سبب شده است که دولـت هاي اصلی جامعه بینیکی از دغدغه

بینند، به بهانـه و بـا اسـتناد بـه منـافع ملـی       اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می

هـاي مختلـف، حقـوق بنیـادین ایـن      ها بـه گونـه  حیاتی خود براي مقابله با این وضعیت

را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق  ها ناانس

المللـی  المللـی جدیـد، جامعـه بـین    وزه در پرتو نظم حقوقی بینشوند. امرالملل میبین

تفـاوت نیسـت. اسـناد و نهادهـاي     هـا بـی  نسبت به نظام حقوقی حاکم بر ایـن وضـعیت  

ها این اعمال نـاقض حقـوق را منـع و نقـض شـایانی در       المللی حاکم بر رفتار دولت بین

هـا دانسـته و اعـالم    یتهاي بنیادین قابـل اعمـال در ایـن وضـع    توسعه و تدوین حداقل

هـا   هاي داخلی، دیگر در انحصـار حاکمیـت ملـی دولـت     ها و ناآرامیاند که شورش نموده

اي در هاي داخلی بایـد اقـدامات شایسـته   شوند و براي جلوگیري از خشونتقلمداد نمی

المللـی نشـان از   المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بینسطح ملی و بین

حداقل معیارهاي حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکـان   تسري

هاي اضطراري است. در این مقاله سعی شده است تا و در هر شرایطی در چنین وضعیت

 ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. المللی حاکم بر رفتار دولتقواعد بین

داخلی، حقوق بشردوستانه، حقـوق بشـر،   منافع ملی حیاتی، ناآرامی  ها:کلیدواژه

  اضطرار. وضعیت

 

  
 الملل و مدرس دانشگاه                                      دانشجوي دکتري حقوق بینH_piri@sbu.ac.ir  
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  مقدمه

هـاي اصـلی   هـا و دغدغـه  هاي داخلی یکـی از معضـل  ها و خشونتامروزه شورش

هـا و  شـورش بـا  همواره طول تاریخ خود  ها در بسیاري از دولتباشد و جوامع بشري می

آنچنان جدي بوده  هاضعیتواین  . در بسیاري از موارد،اندبودهروبرو داخلی  هايناآرامی

در معـرض خطـر و تهدیـد    هـا   آن دولتملی حیاتی منافع حاکمیت و که از رهگذر آن، 

ها نیز با توجه به در خطر افتادن منافع ملـی حیـاتی و حیـات و     . دولتاستقرار گرفته 

هـایی از الگـوي امنیتـی کـردن اسـتفاده      موجودیت خود براي مقابله با چنـین وضـعیت  

رو با گستراندن ابعاد امنیت این خطر وجود خواهد داشت که در شـرایط  ز اینکنند. ا می

 بـرداري طور گسترده تعریف و از آن بهره موضوعات و اهداف امنیتی خود را بهاضطراري 

آمیز بـا توسـل بـه زور و سـایر     عموماً در سطحی گسترده به طرق خشونت ها آن نمایند.

و نیروهاي مسـلح) بـراي حفـظ یـا اعـاده نظـم و       کننده (نیروهاي پلیس  تدابیر سرکوب

پردازنـد. ایـن امـر بـه     گران مـی  امنیت عمومی به مقابله و سرکوب شورشیان و اغتشاش

براي بازگردانـدن نظـم و امنیـت عمـومی و در      سیاسی هاي اجتماعی وضرورتاقتضاي 

هـا،  یتگیرد. در حین مقابله و مبارزه با این وضـع ها صورت می چارچوب حاکمیت دولت

 هـا  انها مرتکب نقـض حقـوق بنیـادین بشـر و بشردوسـتانه ایـن انسـ        بسیاري از دولت

سفانه تنها مقامـات  أ، متدهندرخ می داخلی هايها و ناآرامیگردند. زمانی که شورش می

انگارنـد،  ده مـی یـ ادي انسـانی را ناد یحقوق بن حکومتی نیستند که به خشونت متوسل و

 ا مخالف یکدیگر، همیشـه از چنـین رفتـاري مبـرا نیسـتند و     هاي مخالف مقامات یگروه

  .  ببینند گناه آسیبشوند که اشخاص بی موجب می

بـه حـداقل    ها نیز باید خواسـته شـود اقداماتشـان را تعـدیل کننـد و     این گروهاز 

   1.گذارندبمعیارهاي حقوق بشردوستانه احترام 

االجـرا بـراي حمایـت از     زمها در زمینه پذیرش قواعد ال مقاومت و حساسیت دولت

هـا   دهنـده ایـن وضـعیت اسـت کـه دولـت       المللی نشـان شورشیان در اسناد مختلف بین

هـاي داخلـی   هـا و آشـوب  خواهند خود را از قید بار تعهدات مذکور در موقع شورش می

ي هـا شـورش و  هـا به آشوب جدیدبنابراین شایسته است که در دکترین خالص نمایند. 

و بـا اعمـال و رعایـت حـداقل      المللی نگریسته شـود  مشکالت جامعه بینمثابه  به داخلی

اي به موازین حقوق بشـر  هایی جان تازهاستانداردهاي بنیادین بشري در چنین وضعیت

الملـل و  رو در پرتو تحوالت نسبتاً سریع حقـوق بـین  و بشردوستانه بخشیده شود. از این

  
1  . Momtaz, Jamshid, "The Minimum Humanitarian Rules Applicable in Periods of 

Internal Tension and Strife", International Review of the Red Cross, No. 32, 
1998, p. 1. 
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هاي بنیادین حقـوق  للی براي مقابله با نقضالمالملل، جامعه بین شدن حقوق بینانسانی

هـاي  هـا و نـاآرامی  هاي اضطراري حیات و موجودیت ملت (شـورش در وضعیت ها انانس

اند که براي جلوگیري از نقض هنجارهاي بنیادین تفاوت نبوده و اعالم نمودهبی 1داخلی)

در سـطح  اي  هاي داخلی باید اقدامات گسترده و شایستهها و خشونتبشریت در شورش

  المللی صورت گیرد.ملی و بین

بنابراین، در اینجا سعی بر آن شده است تا به سئواالت زیر که اهمیت فراوانـی در  

الملل ایـن  آیا حقوق بینها و اغتشاشات داخلی دارد، پرداخته شود: هاي شورشوضعیت

میـت و  ها قائل است که در پرتـو ضـرورت ناشـی از حفـظ نظـم، حاک      حق را براي دولت

و اغتشاشات داخلـی بپردازنـد؛ بـه طـوري کـه نـاقض        هاشورشامنیت ملی به مقابله با 

حـدود  الملل شـوند؟  اصول بنیادین حقوق بشر و بشردوستانه موجود در نظام حقوق بین

ي هـا در اعمال محدودیت و سلب آزادي ها آنو اختیار ها و حیطه قدرت  صالحیت دولت

تا چه انـدازه اسـت؟   الملل از منظر حقوق بینهایی وضعیتبنیادین در مواجهه با چنین 

هایی میسر اسـت تـا بـا    دفاع از حاکمیت و امنیت ملی و مقابله با شورشیان به چه شیوه

المللـی  اصول بنیادین بشریت و کرامت ذاتـی انسـانی و نظـم حقـوقی و اجتمـاعی بـین      

داقل استانداردهاي بنیـادین  المللی در اعمال حنقش و تأثیر نهادهاي بینسازگار باشد؟ 

 ها چگونه رقم خورده است؟حقوق بشري در این وضعیت

الملل، تبیین الذکر به عنوان موضوعی چالشی در حقوق بینپاسخ به سئواالت فوق

اي کـه در  گـردد. مقولـه  الملل جدید تلقی مـی  رویکردي جدید در نظم نوین حقوق بین

ها و ترجیحات فراتـر از  محور و ارائه اولویت لتهاي جدید بر اصول ساختار دوپرتو چالش

اي را از آن خـود کـرده   هاي قويهاي ملی، محملمشی سنتی محصور در صالحیت خط

این امر مستلزم تحلیل مفهوم حاکمیت و منافع ملی در پرتو انسانی شدن موازین . است

  باشد.ها میحقوق بشر و بشردوستانه در این وضعیت

  هامثابه چالشی امنیتی براي حاکمیت دولت ها بهیشورش و ناآرام .1

تبع آن آگاهی روزافزون افراد به حقوق خود  امروزه در پرتو گسترش ارتباطات و به

ها سطح رفـاه بـاالتري را   گروه وجود آمدن نیازهاي جدید که از قبل آن افراد وه و نیز ب

زافزونی را از طرف افراد و وجود آمده که فشارهاي روه فضاي جدیدي ب ،کنندمطالبه می

ها باعث شده است. از طرف دیگـر تـراکم    مردمی مختلف بر دولت يها ناسازمها و گروه

  
هاي داخلی در یک سطح نیستند. آستانۀ شورش،  ها و ناآرامی. الزم به ذکر است که به لحاظ حقوقی، شورش1

که ناآرامی، حرکتی حالیسرنگونی و تغییر حکومت) است. در یافته براي ثري (حرکتی سازمانحداک

  اي سطح پایین است. نامنسجم، اعتراضی، با عدة محدودي از مردم، و داراي انگیزه
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شدن جهانی یافته جامعه،هاي سازمانافزایش پیچیدگی بخش فزاینده جمعیت کشورها،

اهان هایی که خوگروه جویی خردهمعارضهو  آورانههاي فنامان نوآوريفشار بی اقتصادها،

ها کمتر از گذشته اسـت   سازد که توانایی دولتروشن می ،خودمختاري بیشتري هستند

اراده و منـابعی هسـتند    فاقد صالحیت، ها آنولی  ؛افزایش ها در حال و دستور کار دولت

   .هاي خود را به همان میزان گسترش دهندکه توانایی

این وضعیت  شده است. اه آنها در مدیریت اثربخش  این امر منجر به ضعف دولت

هـا بـراي مطالبـه حقـوق     گـروه  ها وخـرده گروه، شود تا افرادبا این خصوصیات باعث می

انـد و یـا از   خصوص در کشورهایی که هنوز این حقوق شناسـایی نشـده   هب ،خودمختلف 

کـه منجـر بـه    شـورش  جملـه  از هـاي دیگـري   هاي الزم برخوردار نیستند از راهحمایت

  ، اقدام کنند.شونداخلی میهاي دناآرامی

هایی است که بیشتر جوامع بشـري همـواره بـا آن مواجـه     از جمله پدیده 1شورش

داري تـاکنون، شـورش و مقابلـه بـا آن از     تـر از دوران بـرده  انـد. بـه عبـارت دقیـق    بوده

ها که در قلمرو یک و یـا چنـد   هاي عمده حاکمان بوده است. این نوع از درگیري دغدغه

از آستانه و شدت کمتري برخـوردار  هاي مسلحانه شود نسبت به درگیريع میکشور واق

هـایی را در حـوزه   هـا نحـوه برخـورد بـا چنـین وضـعیت       که دولتباشند و از آنجایی می

الملـل مقـررات بسـیار انـدکی در ایـن      دانند در حقوق بـین صالحیت انحصاري خود می

  شود.  خصوص یافت می

هاي اجتماعی است. این امـر،  براي تحرکات و جنبشاي شورش و اغتشاشات شیوه

حد و حصـر ماشـین حکـومتی بـه منظـور       قدرت بی طلبانه و محدودکنندهابزاري اصالح

توان گفت شورش، ناامنی، نـاآرامی، اغتشـاش و ماننـد آن    می 2تر کردن آن است.عادالنه

رفـت از وضـعیت    نها و اشکال پیکار سیاسی، جهـت بـرو  مثابه رویکردي براي تاکتیک به

ها و عاملی براي تسریع در اصـالحات را  اي براي جبران نارضایتیوسیله نامساعد موجود،

هـاي خـود   اي دولت ناگزیر از بـازبینی سیاسـت  سازد. به دلیل چنین نافرمانیفراهم می

  
ترین ترین عناصر مشترك این تعاریف، مناسبگیري از مهم. از شورش تعاریف مختلفی ارائه شده است، با بهره1

یافته عناصر ناراضی براي کسب توان ارائه داد چنین است: شورش تالش قهرآمیز و سازمانتعریفی که می

برداري از جمعیت بومی است. با توجه به امتیاز یا تغییر حکومت موجود با استفاده از منابع سیاسی و بهره

یاسی موجود است، ولی این تعریف پدیده شورش قبل از هر چیز تالش براي تغییر حکومت و نظام س

ها حفظ حکومت موجود است. مانند شورش طرفداران حکومت  توان یافت که هدف آنمواردي را نیز می

  در این مورد ر. ك:  اندونزي در تیمور شرقی.

، فصلنامه مطالعات بسیج، »گیري بحران کردستان و سازمان پیشمرگان مسلمان کردشکل«اله، روحی، نبی

 .16ص.  ،1386، 34شماره 

  .11، ص. 1378هانري دیوید، نافرمانی مدنی، ترجمه غالمعلی کشانی، ثورو،  .2
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عـدالتی را در پـی   هـاي دولتـی بـی   هایی که فعالیـت شود و براي همیشه در موقعیتمی

   1زنگ و آگاه خواهد بود. به وشآورد، گ می

نباید این موضـوع را از نظـر دور داشـت کـه امـروزه حتـی یـک شـورش نـاموفق          

المللی شده، هاي بینموجبات تضعیف حکومت را فراهم نموده، مانع دستیابی به سرمایه

شود. پرواضح است ایـن  ها می باعث به خطر افتادن حاکمیت، منافع ملی و امنیتی دولت

حـداقل پیامـد    ،ي موفـق تشـدید خواهـد شـد. از ایـن رو     هـا شـورش ر مورد وضعیت د

هاي امنیتـی و بـه خطـر افتـادن     ، اعمال فشار و تضعیف حکومت، ایجاد چالشها شورش

 2باشـد. ها و حداکثر نیز سرنگونی حکومت موجود و تغییر رژیـم مـی   منافع حیاتی دولت

در تعیـین سرنوشـت خـود،    گرفتـه از نارضـایتی مـردم، عـدم مشـارکت       چرا که نشـأت 

توجهی به مسائل رفاهی مردم بوده و حکومـت مسـتقر پاسـخ مناسـبی بـه تقاضـاي        بی

آمده در تونس، مصـر، یمـن، لیبـی،     پیش و اغتشاشات هاشورشهاي مخالف ندارد. گروه

دهـد کـه   ، اسپانیا و ... نشان مـی هاو تقلیدهاي مقطعی در انگلیسو موج بحرین، سوریه

توان گفت کـه بـا   نوعی می بهها باشد.  رانی نامطلوب دولتمکتواند ناشی از حاین امر می

ایـن  حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون و تضمین حقوق بنیادین بشر از بروز بسیاري از 

 جلوگیري نمود.ها وضعیت

ریـزد،  تنها صلح و امنیت داخلی را بـه هـم مـی    داخلی نه شایان ذکر است شورش

المللی را به خطـر بیانـدازد، زیـرا موضـوعی نیسـت کـه       و امنیت بین تواند صلحبلکه می

بتوانیم آن را در قلمرو یک کشور محصور بدانیم چرا که اثرات آن بـه دلیـل نظـم نـوین     

نمایـد، همچنـین یـک شـورش و آشـوب      المللی به تمام بشریت سـرایت مـی  جامعه بین

المللـی و حتـی فراتـر از آن     تواند به یـک درگیـري مسـلحانه غیـربین    بصورت بالقوه می

هـا در داخـل در    رو، خشـونتی کـه دولـت   المللی بدل گردد. از ایندرگیري مسلحانه بین

هاي گذشته شاهد آن هستند نبایستی به عنوان یـک واقعیـت غیرقابـل حـل     طول دهه

  مورد توجه قرار گیرند بلکه بایستی به عنوان مشکل سیستماتیک در نظر گرفته شود.

ـ  امروزه دیگ گرایـی پـذیرفتنی نیسـت و    محـور در پـارادایم واقـع    تر رهیافـت دول

هـا   آزادي عمـل دولـت  رو  ، از ایـن هـا قایـل شـد    العنان براي دولتتوان قدرت مطلق نمی

مضبوط و روشمندتر شده است. دولت با اختیارات مشخص موسوم بـه دولـت    محدودتر،

به دولت حداقل مطلوب تلقـی   هاي دقیق موسومویژه قانونمند مبتنی بر حقوق و با کار

  
1. Bowie, Norman; and Robert Simon, The Individual and the Political Order: An 

Introduction to Social and Political Philosophy, Third Edition, Rowman & 
Littlefield Publishers, 1998, p. 196. 

2. Batdorf, John, The End of Strife: Nature’s Laws Applies to Incomes, Broadway 
Publishing Company, New York, 2005, p.105. 
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شده ملت مانند مالکیـت، امنیـت و    تواند حقوق تضمینشود. در این فضا شهروند میمی

منظور قیام علیه حکومت جبـار و خودکامـه را از قـدرت حـاکم      ت در برابر ستم بهممقاو

 محـور کـه   الف رهیافت دولتـبر خ 1.ذاردـاحترام بگ ها آنبخواهد و حکومت نیز باید به 

بر پایه اصول محوري حاکمیت و مشروعیت مبتنی بـر قـدرت اسـتوار اسـت و هرگونـه      

دانـد  اسـتمرار حکومـت مـی    اقدامی را که مخالف نظم عمومی، منافع ملـی و اسـتقرار و  

هـاي  تصـریح بـر ارزش   کیـد و أالمللی و تدر پرتو تحوالت بنیادین بین .کندسرکوب می

منصه ظهور  ی و پارادایم جامعه مدنی جهانی بهجهان رهیافت حقوق بشر انسانی، اخالقی

ثبـات را   امنیـت و ، المللـی نظـم  رسد که به موازات ظهور نیازهاي جدید حیات بـین می

تیجه ـدر نـ ند. ـکـ را میـگ جانبهـهاي مستقل یکگسیخته حاکمیت جایگزین قدرت عنان

کـرده اسـت،   صوص مسائلی که جامعه جهـانی را احاطـه   ــاي در خمالحظه به طور قابل

  محوري تبدیل شده است.   تدریج به برداشت بشریت محوري به یک برداشت دولت

ویـژه در  مسئولیت دولت براي حفاظت از مردم چه اتباع کشور و چـه دیگـران بـه   

المللی گام مهمـی در راسـتاي محـدود    شده بین هاي اضطراري، به هنجار تثبیتوضعیت

ملــل بشردوســتانه اســت. پیشــگیري و الشـدن حاکمیــت دولتــی بــه نفــع حقــوق بــین 

کشـی، جنایـات جنگـی و جنایـات علیـه       پاسخگویی مقامات دولتی در قبال جرائم نسل

تـرین  تـوان مهـم  هاي داخلی را مـی بشریت یا تحریک موارد فوق در مخاصمات و آشوب

بایسـت  الـذکر مـی   براي نیل به پیشگیري از جرائم فوق 2نکته مسئولیت حمایت دانست.

مسئول ایجاد شده و بر این مسأله تأکید شود که تعهـدات حقـوقی (عرفـی و     حاکمیتی

کنـد و  را بـه پیشـگیري و مجـازات ایـن جـرایم موظـف مـی        هـا  آنها  اي) دولتمعاهده

  شود.  مسئولیت دولت، از همین تعهدات ناشی می

رو حاکمیت مسئول پتانسیل شمول مسائلی نظیر احتـرام و رعایـت مـوازین    از این

هـا و  مقامات و مأموران دولتی که شورش 3گیرد.بنیادین بشردوستانه را در بر میحقوق 

نماینـد، مسـئولیت بزرگـی در احتـرام بـه حـق حیـات،        اغتشاشات داخلی را کنترل می

ها براي حفـظ یـا اعـاده نظـم     تمامیت و شأن و منزلت اشخاص درگیر دارند. در عملیات

ه نیروهـاي مـأمور یـک چـارچوب قـانونی و      آیند کعمومی مشکالت زمانی به وجود می

اعتقادي براي اطمینان و تضمین بخشیدن به اینکه خطرات به حداقل برسـند، ندارنـد و   

  ست.اآنهدولت مسئول کنترل اعمال 

  
 .233 .، ص1392الملل، تهران، انتشارات مجد، حیدر، منافع ملی حیاتی و حقوق بینپیري،  .1

2. Report of the Secretary-General. (2009), Implementing the Responsibility to 

Protect, A/63/677. Retrieved November 18, 2009, p. 8. 
3  . Ibid, p.11. 
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هاي مختلف تخلف از بیزاري و تنفر عمومی از خشونت و نفی و طرد دالیل و بهانه

مین أمچـون حفـظ نظـم و امنیـت و تـ     موازین حقوقی ناظر بر صیانت و کرامت بشري ه

. ه اسـت هـا شـد   تر براي دولـت منافع ملی باعث توجه و پذیرش تعهدات و تکالیف قاطع

در مقابلـه بـا   ها دیگر براي کنترل اجتماع و حفـظ امنیـت و نظـم عمـومی خـود       دولت

حقـوقی   يبلکه قواعـد  ؛هاي ملی سیاسی تکیه کنندبه اصول نظام صرفاًنباید شورشیان 

ها همچون اصولی قهري و الیتغیر که عام و  دارند که مستقل و فراتر از اراده دولتوجود 

 هـا  نافراگیر بوده و مشمول مرور زمان نشده و الزمه حفظ حیات فردي و اجتماعی انسـ 

هستند و در یـک نظـام سلسـله مراتبـی از قواعـد حقـوقی بـراي حفـظ نظـم حقـوقی           

  شوند.اعمال می ،المللی بین

حاکمیت و منافع ملی حیـاتی در برابـر اعمـال مـوازین حقـوق       آراییصف .2

  هاي داخلیها و ناآرامیالملل در شورش بین

هـاي داخلـی را شـورش و نافرمـانی     هـا جنـگ   الملـل کالسـیک، دولـت   در حقوق بین

ها خود را موظف به حفاظت از اصل مقـدس   خواندند. بر این اساس، دولتهاي مسلح می گروه

نگران در امان ماندن حریم آن بودند. این رویکـرد (دایـره وسـیع دخالـت      حاکمیت دانسته و

دولت در مجازات شورشیان) مبتنی بـر اصـل صـالحیت ملـی در مقابلـه بـا شـورش و مهـار         

شوند، بود. حاکمیت بـه مفهـوم سـنتی آن، یکـی از     شورشیان که دشمنان داخلی قلمداد می

هــاي بنیــادین  بــه اجــرا گذاشـتن حــداقل  تــرین موانــع در راه تــدوین، توسـعه و نیــز عمـده 

  هاي داخلی بوده است.و ناآرامی هاشورشبشردوستانه قابل اعمال در 

هاي داخلی تضعیف حاکمیت قـانون اسـت   ها و شورشناپذیر آشوب پیامد اجتناب

شـود؛ چـرا کـه در    ساز آسیب زیاد به مردم می که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه

وله توأم با احساسات حفـظ نظـم و امنیـت، قـدرت نامحـدود و فـوق       چنین اوضاعی، مق

در ایـن مفهـوم،    1شود.ها، یکسان تلقی میکند و با اقتدار مطلق دولت قانون را افاده می

هاي فردي قابلیت دفـاع  شود که در آن صدمه زدن به آزادياي تصویر می اوضاع به گونه

هاي فـردي و  هاي وارد بر حقوق و آزاديتکند. به تعبیر دیگر، محدودی منطقی پیدا می

گیـرد،  گروهی در مواردي که فرض بر تهدید موجودیت دولت و نظم عمـومی قـرار مـی   

هاست که تحت عنـوان  شود و تعیین حد شمول آن با خود دولتامري مشروع تلقی می

 حفظ مصالح و منافع عمومی کشور یا تأمین امنیت ملـی آن را تفسـیر، و بـر اسـاس آن    

  
1. Delbrueck, Jost, "International Protection of Human Rights and State 

Sovereignty", Indiana Law Journal, Vol. 57, Issue 4, 1982, p. 570. 
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هـا حـائز چنـین     طور کلی پذیرفته شده است که دولت رغم اینکه به  به 1کنند. عمل می

توانند به تشخیص خود حالت اضـطراري اعـالم    هایی هستند، تا آن حد که میصالحیت

 و بنابراین برخی از حقوق اساسی را معلق و تصـمیماتی بـه منظـور اعـاده نظـم و      کنند

، اما این امر مشروط بر آن است کـه وضـعیت مزبـور،    دنماینامنیت عمومی اتخاذ و اجرا 

تـوان  المللی حقوق بشر مـی  نظر از قواعد بین اقتضا کند و تنها پس از آن است که صرف

را به حالت تعلیق درآورد و تصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذ کرد و  ها آنبرخی از 

دوسـتانه قابـل اعمـال در ایـن     ارتباط بین مـوازین حقـوق بشـر و بشر    2به اجرا گذاشت.

اي است که، به نـوعی هـر انـدازه رونـد     به گونهها و منافع ملی حیاتی و امنیتی وضعیت

تر شود، رونـد و دامنـه منـافع ملـی حیـاتی و      تدریجی مبحث بشریت و انسانی گسترده

هـا و نمـادي از    منافع ملی حیاتی تبلور و تابعی از قدرت دولـت شود.  حاکمیت کمتر می

ست. توسل به منافع ملی حیاتی و حفظ و حمایت از موجودیت ملت یـک  اآنهکمیت حا

الملـل  خالء حقوقی را موجب شده و تا حدي به رعایت و حتی اجراي قواعد حقوق بـین 

هـا (در   رو فقدان مکانیسم اجرایی کافی براي نظارت بـر دولـت   کند. از اینلطمه وارد می

الملـل  از تعهداتشان) بر هنجاري بودن حقوق بـین  توسل به منافع ملی حیاتی براي فرار

دهند به منظـور حفـظ حاکمیـت خـویش وضـعیت      کشورها ترجیح می 3افکند. سایه می

سـازد شناسـایی ننمایـد و در    درگیري مسلحانه را که آزادي عمل ایشان را محـدود مـی  

وردن آمده را موضوع امنیت داخلی خویش قلمداد کنند. به حساب نیـا مقابل وضع پیش

توانـد مستمسـکی بـراي     المللـی مـی  هاي داخلی به عنوان یک مخاصمه غیـربین شورش

نادیده گرفتن حقوق اساسی بشردوستانه و کاربرد حـداقل معیارهـاي اسـتاندارد گـردد.     

هـاي  میثاق قوانین داخلی خود را در طول شورش 4ها در چارچوب ماده  بعضی از دولت

)، حـق آزادي و  7به کرات ممنوعیت شکنجه (مـاده  ها آنویژه هکنند. بداخلی تعلیق می

هار عقیـده  ـ)، آزادي بیـان و اظـ  12)، آزادي رفـت و آمـد (مـاده    9امنیت شخصی (ماده 

    4دهند.) را مورد تخطی قرار می21) و آزادي گردهمایی (ماده 19(ماده 

  
1. Werner, Levi, "The Vital National Interests and International Law", The 

International Review, No.1, January-April 1997, p. 85. 

، »هاي داخلیها و شورشاجرا در آشوب حداقل قواعد بشردوستانه قابل«. ممتاز، جمشید؛ و حسین شریفی، 2

 .95، ص. 1378، 45اه تهران، شماره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگ

الملل: حقوق هاي انسانی حقوق بینکارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه«. زمانی، سیدقاسم؛ و حیدر پیري، 3

 .55، ص. 1391، 79، مجله حقوقی دادگستري، شماره »بشردوستانه

4  . Dennis, Michael, "Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in 

Times of Armed Conflict and Military Occupation", American Journal of 
International Law, Vol. 99, No.1, January 2005, p. 135. 
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هاي  روشتواند بهانه الزم براي سرکوب و استفاده از می هاها و ناآرامیشورشبروز 

هـا ایـن    از آنجـا کـه دولـت    .سنگین نظامی به منظور حفظ نظم و قانون را فـراهم کنـد  

کنند، تحت عنوان حفـظ منـافع و   اقدامات را تهدید علیه نظم و امنیت عمومی تلقی می

هاي مخالف و معترض هوبار گرمصالح عمومی کشور اقدام به سرکوب گسترده و خشونت

الملل در تضـاد قـرار خواهـد    اقی با اصول و موازین حقوق بین. مسلماً چنین اتفکنندمی

هـایی مقـررات صـریح و روشـنی     از آنجا که براي توسل به زور در چنین وضعیتگرفت. 

آمیز از توسل بـه زور بـراي   استفاده ها همواره به استفاده مفرط و سوء وجود ندارد، دولت

رفت و آمد در ساعات معین و یـا  سرکوب و توقف شورشیان و اغتشاشگران، اجراي منع 

ها با توجه به قدرت نامحدود و فوق قانونی که  دولت آورند.حتی ارعاب جمعیت روي می

اي هـ براي خود متصورند عطف به منافع اجتماع اقدام به اعمال محدودیت و سلب آزادي

نظـر گـرفتن اصـول ضـرورت و تناسـب      افراد خارج از حد متعارف و معقول و بـدون در  

هـاي داخلـی بـه    ها و نـاآرامی . نیروهاي نظامی کشورها تمایل دارند از شورشدنماین می

الملـل  معتقدنـد کـه حقـوق بـین     هـا  آنهاي امنیتی داخلـی نـام ببرنـد.    عنوان عملیات

هـا قابـل    ها قابل اعمال نیست و تنها حقـوق داخلـی دولـت   بشردوستانه در این وضعیت

 1.اعمال است

هــاي گــرم راحــل قــانونی، اســتفاده از زور و ســالحهــاي بــدون طــی مبازداشــت

هـاي داخلـی اسـت.    ترین خطرات براي افراد در موقع شـورش  دهنده یکی از بزرگ نشان

رم به طور خودسرانه بـراي سـرکوب شورشـیان و    هاي گاغلب از سالحها  أسفانه دولتمت

بـار و افـزایش   جعهناپذیري به نتایج فاکه به طور اجتناب نماینداستفاده میاغتشاشگران 

هـایی از قبیـل حـق حیـات از      هـا و حمایـت  شود. جدا کردن حفاظتخشونت منجر می

هـاي گـرم   ویژه در موقع استفاده از سـالح شده بر استفاده از زور به هاي اعمالمحدودیت

اي بنـدي نشـده اسـت، کـار سـاده     یی که به عنوان منازعه مسلحانه طبقـه هاوضعیتدر 

چنانچه فرد یا افرادي (شورشیان) قواعد و مقررات حاکم در قلمـرو  در این حین نیست. 

بدیهی است در چـارچوب نظـم عمـومی و همچنـین امنیـت      سرزمینی را زیرپا بگذارند، 

نظام حاکم بر جامعه این چنین اشخاص بایستی مورد تعقیب و پیگرد قانون قرار بگیرند 

هـا بایسـتی در پرتـو اصـول     تعقیـب  و تاوان نقض قوانین ارتکابی را پس بدهند. اما ایـن 

حقوق بنیادین بشردوستانه و بشر صورت گیرد؛ یا به نوعی، در چنین وضعیتی صالحیت 

هاي بنیادین بشري گردد. حقـوقی کـه آن را بـه    دولت بایستی محدود به رعایت حداقل

  
1  . Lloyd Roberts, David, Staying Alive: Safety and Security Guidelines for 

Humanitarian Volunteers in Conflict Areas, ICRC, 2005, p. 25. 
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ا ی رـیهـ ـوجـچ عـذر و ت ـد و هیـانمودهـحاظ نـشریت لـن بـدارهاي بنیادیـعنوان استان

  تابند. بر نمی

  هاي اضطراري حق دولت به ادامه حیات و دفاع از خود در وضعیت .3

ها قابل اعمال است؛ اما هنجارهاي قابل تعلیق حقوق بشر همیشه در همه وضعیت

بـا   الملـل، اي وسیع امروزه وجود دارند. حقوق بینو تخطی تحت شرایط خاصی تا اندازه

ر آن حیات و موجودیت یک ملت در معرض خطر هاي اضطراري که دشناسایی وضعیت

 1ها اجازه تعلیق برخی از قواعد حقوق بشر را داده اسـت،  شود به دولتو تهدید واقع می

میثاق انواع اقدامات را  4ها در مقام ماده  دولت 2میثاق بیانگر سازوکار فوق است. 4ماده 

بیننـد. بـراي مشـروعیت    هاي مختلف دست خود را بـاز مـی  آورند و به روشبه عمل می

اعالم وضعیت اضطراري باید همـواره شـروط ضـرورت، تناسـب، عـدم تبعـیض و عـدم        

  المللی رعایت گردد.  مغایرت تعلیق با دیگر تعهدات بین

المللـی، در حقیقـت بـه منظـور     در رویه بین ها آنبینی این اصول و تأکید بر پیش

هـایی اسـت کـه    بشر در مـورد دولـت  استفاده از سازوکار تعلیق حقوق تضمین نفی سوء

کنند. مطـابق ایـن   بدون ضرورت چنین تعلیقی، تعهدات حقوق بشري خود را معلق می

اصول هر وضعیت اضطراري تهدیدکننده حیات ملت، تعلیق کلیه تعهدات قابل تعلیق را 

  3کند.توجیه نمی

  
کنوانسیون اروپایی حقوق  15میثاق، ماده  4الملل امروز افزون بر ماده . منبع وضعیت اضطراري در حقوق بین1

منشور عرب است. مرجع وضعیت اضطراري (جنگ  4کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده  27بشر، ماده 

تواند در منازعات مسلحانه داخلی باشد هم می یا اضطرار عمومی در موقع به خطر افتادن حیات ملت) هم

  المللی:منازعات بین

- Orakhelashvili, Alexander, "The Interaction between Human Rights and 
Humanitarian Law: A Case of Fragmentation?", International Law and Justice 
Colloquium, New York University, February 2007, p.15. 

العاده که حیات ملت را تهدید کرده و وجود این وضعیت در دوران اضطرار و خطر عمومی فوق"به موجب این ماده: . 2

کند، تدابیري خارج توانند دقیقاً به میزانی که وضعیت ایجاب میهاي عضو این میثاق میشود، دولترسماً اعالم می

که تدابیر مذکور با سایر داتی که برعهده دارند، اتخاذ نمایند. مشروط بر ایناز الزامات مقرر در میثاق براي تعلیق تعه

الملل برعهده دارند، مغایر نباشد و به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، ها که به موجب حقوق بینتعهدات آن

  ."جنسیت، زبان، منشاً مذهبی یا اجتماعی منجر نشود

(آزار، شکنجه و مجازات یا رفتارهاي ظالمانه یا ترذیلی)،  7(حق حیات)،  6مواد گونه انحراف از هیچ 4حکم ماده 

(زندانی نمودن به خاطر عدم توانایی در  11(بردگی و خرید و فروش برده) ،  8بندهاي اول و دوم ماده 

ین) ها و اصل عطف به ماسبق نشدن قوان(اصل قانونی بودن جرم و مجازات 15اجراي یک تعهد قراردادي)، 

 کند.(اصل شناسایی و احترام به شخصیت حقوقی) را تجویز نمی 16،

ترین استدالل . به عنوان مثال عدم رعایت اصل عدم تبعیض (رفتار متفاوت نسبت به اتباع و غیراتباع) مهم3

این  23، که ماده 2001و قانون ضدتروریسم  1998مجلس اعیان انگلستان در رد وضعیت اضطراري سال 
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ي حقـوق بشـري، همچنـین تفاسـیر عمـومی      هـا  انهاي قضایی ارگـ پیدایش رویه

هسـتند و   یک از مـوازین غیرقابـل تخطـی    اند که کداممیته حقوق بشر مشخص نمودهک

بنـدي حقـوق   انـد. فهرسـت و طبقـه   یک تحت شرایطی خاص قابل فسخ و تخطـی  کدام

وسیله تفاسیر اسـناد حقـوق بشـري و بـا ارجـاع بـه       اي بهغیرقابل نقض به طور گسترده

برخـی از مـوازین (حـق حیـات،     اسـت.   الملل توسعه پیـدا کـرده  قواعد آمره حقوق بین

داري و به بردگی کشاندن، ممنوعیت مجـازات غیرقـانونی و ... )    ممنوعیت شکنجه، برده

اي آنچنـان بـا شـأن و کرامـت     به عنوان حقوق برتـر در کلیـه اسـناد جهـانی و منطقـه     

انسانی و به عبارت بهتر با انسانیت انسان بـه هـم آمیختـه هسـتند کـه در هـیچ حـال        

گیـرد قابـل تعلیـق،    در زمان اضطرار عمومی که حیات ملت مورد تهدید قرار مـی  حتی

حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی اسـتوار بـوده    1باشند. نمی تخطی و تعطیلی موقت

تابد. ایـن قواعـد امـري در حقیقـت هسـته سـخت یـا        و زمان و مکان و قیدي را بر نمی

بل تخطی هستند که حتـی بـا اسـتناد بـه     حقوق بنیادین بشري موسوم به حقوق غیرقا

 هـا  آنتـوان  تهدید حیات و منافع امنیتی دولت و تحت هیچ شرایطی حتی جنگ، نمـی 

را موضوع رزرو یا تعطیل موقت قرار داد، زیرا خالف مقتضاي میثاق اسـت. مهـم نیسـت    

شـود دولـت   هاي اضطراري تهدیدکننده حیات و موجودیت ملت که باعـث مـی   وضعیت

ماتی متوسل شود، چقدر جدي و حیاتی باشد، چرا که در هیچ صـورتی قصـور از   به اقدا

حمـایتی بـودن ذات و    2کنـد. موازین و اسـتانداردهاي بنیـادین بشـري را توجیـه نمـی     

هـاي بـه خطـر    حتی در وضـعیت  ها آنماهیت این هنجارها، دلیل غیرقابل تعلیق بودن 

 افتادن حیات و موجودیت ملت است.  

هاي اضطراري براي نظم و امنیت عمومی تحـت  ا مجازند در وضعیته گرچه دولت

المللی بعضی از موازین را محدود یا به حال تعلیق درآورند. امـا بـه طـور    بین حقوق بشر

المللـی حقـوق مـدنی و    کلی تحدید و محدودسازي قواعد حقـوق بشـر در میثـاق بـین    

  
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اجازه بازداشت نامحدود اتباع غیرانگلیسی را به  14و  5با تعلیق مواد قانون 

داد، در آن کشور بوده است. همچنین، کمیسر شوراي اروپا با توجه به ریسک باالي دولت انگلستان می

عمال تروریستی را تهدید هاي اروپایی، اگر دولتی اسپتامبر براي دولت 11هاي تروریستی پس از فعالیت

واقعی علیه حیات ملت خود بداند نباید میان اعمال تروریستی اتباع و بیگانگان، قائل به تفکیک شود، چنین 

  دهنده عدم وجود ضرورت الزم براي اثبات وضعیت اضطراري است.تبعیضی نشان

A (FC) and others (FC) Appellants v. Secretary of State for the Home Department, 
House of Lords, Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause, 
UKHL 56, 16 Dec 2004, paras. 76-78. 

1. Orakhelashvili, op.cit., p. 15. 

2. Momtaz, op. cit., p. 2. 
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ها تنها تا حدي مجاز هستند  تسیاسی در موقع به خطر افتادن منافع ملی و امنیتی دول

وسیله قانون تجویز شده باشند، ثانیاً براي دستیابی به اهداف مشروع ضـروري  که اوالً به

  و در حد متعارف و معقول و در پرتو اصل تناسب و ضرورت باشند.

هاي اضطراري، اگر چه نشـانه تحکـیم   تعلیق برخی موازین حقوق بشر در وضعیت

ارهاي حقوق بشري است، اما این بدان معنی نیست که دسـت  وضع اخیر نسبت به هنج

ها در توسل به زور در تعلیق و نقض موازین حقوق بشر براي حمایـت از امنیـت و    دولت

توانند براي وصول بـه اهدافشـان   ها نمی دولت منافع ملی خود به طور نامحدود باز است.

هـا در ضـرورت    میـان دولـت   اي متوسل شوند. نقطه قوت حصول اتفاق نظربه هر وسیله

سو به خاطر تحول مفهومی امنیت بوده کـه بـا   اقدام براي حمایت از افراد انسانی، از یک

این تحول، این فکر پدید آمده که دولت نباید تنها موضوع یا موضوع اصلی امنیت باشـد  

تقابـل  بلکه نفع شهروندان و منافع کل بشریت باید موضوع اصلی امنیـت قلمـداد شـود.    

المللـی تقابـل امنیـت بشـري بـا      منافع ملی حیاتی با موازین بنیادین بشردوسـتانه بـین  

تعبیري دیگر، اصـطکاك ضـروریات بشردوسـتانه    هاي حاکم است و به امنیت ملی دولت

  کشد. ها) را به تصویر می(انسان یا بشر) با ضروریات امنیتی و نظامی (دولت

بـر سـایر ضـروریات امنیتـی و نظـامی       امروزه نفوذ و تأثیر بشریت غالـب اسـت و  

، هـا  اناین امر بقاي انسان و حمایـت از هسـته حیـاتی زنـدگی همـه انسـ       1برتري دارد.

زندگی و شخصیت وي، حفاظت از مردم از خطرات جـدي، امنیـت غـذایی، برخـورداري     

از حمایت کافی، رهایی از فقر و رهایی از تهدیـد نسـبت بـه شـأن و کرامـت انسـانی را       

    .شودیشامل م

هاي هاي ناظر بر ابزارها و روشکنار گذاشتن محذورات ناشی از رعایت محدودیت

به این  جنگی و رعایت حقوق بنیادین بشردوستانه در هنگام دفاع از منافع و امنیت ملی

تواند قابل قبول  بهانه که حاکمیت، منافع ملی و بشردوستی کامالً با هم ناسازگارند، نمی

ها در رعایت حداقل اسـتانداردهاي بنیـادین بشـري در ایـن      التزام دولتباشد. تعدیل و 

بنـدي متـوازن و متعـادل    صـورت هـا بـه جنـگ انسـانی و      ها نشانه التزام دولتوضعیت

  .  است هاي بشردوستانهو ضرورتو امنیتی  مالحظات نظامی

و  لیالملبه قیمت تهدید جدي علیه امنیت بیندفاع از حیات و امنیت کشور نباید 

بقاي دولت ارزش نهایی نیست که ضرورتاً د. المللی باشدر تعارض با قواعد و مقررات بین

هـاي نهفتـه در حقـوق بشردوسـتانه را کنـار      ویژه ارزشههاي دیگر بو الزاماً کلیه ارزش

  
1  . Greenwood, Christopher, "Historical Development and Legal Basis", in: Fleck, 

Dieter (ed), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford, 
Oxford University Press, 1995, p. 129. 
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حقـوق   بنیـادین  تواند به بهانه حق مشروع دفاع از خـود، اصـول  گذارد. هیچ دولتی نمی

  1.نار بگذاردبشردوستانه را ک

هـا در حمایـت و دفـاع از     حق دولـت  2المللی دادگستري و سلفشآراي دیوان بین

موجودیت ملت و منافع ملی امنیتی خـود را منکـر نشـده، بلکـه بـه عکـس، دیـوان بـه         

صورت تلویحی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته و تنهـا کیفیـت اسـتیفاي حـق     

طور کـه دیـوان در    ترتیب، همانار داده است. بدینالملل مدنظر قررا در پرتو حقوق بین

هـا از حـق خودیـاري در مفهـوم مسـلحانه آن ابـراز        اسـتفاده دولـت   قضیه کورفو از سوء

توان گفـت حـق دولـت بـه ادامـه      می 3نگرانی کرد و برهمین اساس آن را محکوم نمود،

ده هـاي اضــطراري حتـی آنگـاه کـه در یـک معاهــ     حیـات و دفـاع از خـود در وضـعیت    

شود، به منزله توجیهی براي توسل به زور بـر خـالف اصـول حقـوق بـین     بینی می پیش

  تواند قابل قبول باشد.  الملل نمی

المللی در تسري حداقل اسـتانداردهاي بنیـادین بشـري در    تضمینات بین .4

  هاي داخلی ها و ناآرامی شورش

داردهاي بنیادین بشري المللی نشان از این دارد که استانرویکرد جدید جامعه بین

) قابـل اعمـال   هاي شورشی و چـه نیروهـاي حکـومتی    چه بین گروهها (در این وضعیت

بـراي انسـانی کـردن مخاصـمات مسـلحانه       دوستانه اولیـه است. همان مالحظات انسان

هـاي داخلـی نیـز    هـا و نـاآرامی  المللی، به میزان کمتري در شورشالمللی و غیربین بین

هـا در   تعهد دولـت «دارد: گونه که رأي تادیچ مقرر می به عبارتی همان مطرح بوده است.

و احترام به  ها آناحترام به حقوق انسانی اتباع خود در مخاصمات داخلی، کمتر از تعهد 

    المللی نیست.حقوق انسانی اتباع بیگانه در مخاصمات بین

ســتفاده از نمایــد کــه امالحظـات ابتــدایی انســانیت و عقـل ســلیم نــامعقول مـی   

اند، بین دولت و شورشـیان  ها ممنوع شده هایی که در منازعات مسلحانه بین دولت سالح

آنچه در منازعـات مسـلحانه   » در قلمرو حاکمیتی دولت براي سرکوب آنان مجاز باشند.

 4هـاي داخلـی مشـروع و حقـانی باشـند.     تواند در شورشغیرانسانی و ممنوع است، نمی

  
1  . Greenwood,Christopher, "The Advisory Opinion on Nuclear Weapons and the 

Contribution of the International Court to International Humanitarian Law", 
IRRC, No. 316, 1997, p. 74. 

2  . Permanent Court of International Justice (PCIJ). 

3  . ICJ Reports, The Corfu Channel Case (the United Kingdom v. Albania), 

Judgment of 9 April 1949, p. 35. 
4  . Sandesh, Sivakumaran, Re-envisaging the International Law of Internal Armed 

Conflict, The European Journal of International Law, Vol. 22, No.1, 2011, p. 230. 
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دهاي بشردوسـتانه و اسـتانداردهاي بنیـادین بشـري خـارج از      مفهوم حـداقل اسـتاندار  

هـاي  ضرورت به وجود نیامده بلکه به عنوان نیاز ضـروري اشـخاص گرفتـار در وضـعیت    

هـا و  افزایش شمار شـورش  1ها) ایجاد شده است.ها و ناآرامی اضطراري (در اینجا شورش

آدمیـت را بـه همـراه     هـاي خـویی آدم هاي داخلی که عموماً خشونت و درنـده و ناآرامی

هـا شـده اسـت و جامعـه     الملل مربـوط بـه ایـن وضـعیت    دارد موجب تحول حقوق بین

الملـل بشردوسـتانه در   ها و تحکیم و تقویـت حقـوق بـین   المللی براي مهار خشونت بین

هـاي درگیـر   با این حال ابتکارات پراکنده برخـی طـرف   اي اندیشید.ها چارهاین وضعیت

هـاي پـس از   المللـی صـلیب سـرخ در سـال    هاي کمیته بینفعالیتدر این مخاصمات و 

ویژه در طول چند دهه گذشـته، سـبب شـده اسـت تـا مبنـاي اولیـه حقـوق         تشکیل به

، نخسـتین گـام بـراي    1921در سـال  هـا بـه نـوعی شـکل بگیـرد.     حاکم بر این وضعیت

ـ      شناسایی نیازهاي قربانیـان در ایـن درگیـري    ود کـه  هـا برداشـته شـد. در ایـن سـال ب

دهمین کنفـرانس صـلیب سـرخ در ژنـو، قطعنامـه مربـوط بـه جنـگ داخلـی را مـورد           

    .پذیرش قرار داد

هاي انقالبی یا هاي داخلی یا درگیري در این قطعنامه حق همه قربانیان جنگ

گذاري شد و کمیته اجتماعی در دریافت کمک، مطابق با اصول کلی صلیب سرخ پایه

گري  یت دخالت در مسائل داخلی را در قالب نقش حمایتالمللی صلیب سرخ مأموربین

  به دست آورد. 

اما دستاوردهاي مهم دیگري در اعمال حداقل استانداردهاي بنیادین تهیه شد که 

اشاره کرد که مطـابق   2هاي چهارگانه ژنومشترك کنوانسیون 3توان به ماده از جمله می

  
  . براي دیدن نظر مخالف ر.ك:1

Schuller, Andreas, "Fundamental Standards of Humanity– Still a Useful 
Attempt or an Expired Concept?", The International Journal of Human Rights, 
Vol. 14, No. 5, September 2012, p. 764. 

  دارد: کنوانسیون تکرار گردیده است، چنین مقرر می 4مشترك که عیناً در  3. ماده 2

المللی نداشته باشد و در خاك یکی از دول معظمه متعاهد روي دهد هریک از چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین

  گ مکلفند الاقل مقررات زیر را اجرا نمایند:دول داخل در جن

که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهاي مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته با کسانی -1

که به علت بیماري یا زخم یا بازداشت و یا به هر علت دیگري قادر به جنگ نباشد باید در باشند یا کسانی

ونه تبعیضی با اصول انسانیت رفتار شود. اعمال ذیل در مورد اشخاص باال در هر گ همه احوال بدون هیچ

  زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

اخذ  - رحمانه، شکنجه و آزار؛ بزدن بیلطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم - الف

محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی  - تحقیر و خوار شمردن؛ دلطمه به حیثیت اشخاص از جمله  - گروگان؛ ج

   دانند، باشد.دادگاهی که بطور مستقل تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروري می
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پذیرفتـه شـد کـه مخاصـمه داخلـی      و  1حداقلی باید رعایـت شـود   آن برخی تضمینات 

قـرار داشـته    هـا  آنموضوعی نیست که به صورت کامالً انحصاري در صـالحیت داخلـی   

هـاي اضـطراري؛   میثاق در مـورد حقـوق غیـر قابـل تخطـی در وضـعیت       4ماده  2باشد؛

ـ ـدر مورد تج 1970دهه کنفرانس دپیلماتیک   3قوق بشردوسـتانه؛ ـواعد حـ ـظر قـ ـدیدن

و نهایتـاً تصـویب پروتکـل     ژنـو  چهارگانـه  هـاي الحاقی به عهدنامهل پروتکل او 75ماده 

را  هـا  آنها از اینکه هر درگیري داخلی ممکن اسـت   الحاقی دوم که به دلیل ترس دولت

المللی قرار دهد، به افـزایش قابـل مالحظـه نقطـه آسـتانه قابلیـت       زیر چتر حمایت بین

، چند طرح به صـورت  وتکل الحاقی دومبعد از پر هاي مربوطه منجر گردید. اعمال ارزش

قررات ـمـ  و شتركـمـ  3 ادهـمـ  پیشنهادهاي شخصی به عنوان مبناي قواعد منـدرج در 

هـاي داخلـی   خشونت ارائه شده است تا حمایت از افرادي که در 4پروتکل اول، 75ماده 

 وزمان بازداشـت   هاي اضافی دراز تضمین ها آنپذیرند، از رهگذر برخورداري آسیب می

هـا و  اما آنچه که مسـلم بـود ایـن بـود کـه در وضـعیت شـورش       . محاکمه، تقویت شود

هاي داخلی، حفاظت از غیرنظامیان به طور کامل تضـمین نشـده و هـیچ هنجـار و      تنش

ویـژه در  باشـد، بـه  موازین دقیق و روشنی بـراي حفاظـت از غیرنظامیـان موجـود نمـی     

رو  دهنـد. از ایـن   ه را مورد انکار قرار میها وجود مخاصمه مسلحان هایی که دولتوضعیت

هاي بعـد  هاي غیردولتی تالش عظیمی در سالو انجمن ها اناشخاص، متخصصان، سازم

  
المللی مشترك و شرط مارتنس هیچ مقرره حقوقی بین 3به جز ماده  1977توان گفت تا قبل از سال . می1

هاي داخلی وجود نداشت، همچنان که هیچ روند قانونی براي  ها و ناآارامیورشهاي شجهت هدایت وضعیت

هایی نبود. البته الزم به ذکر است که مخاصمه مسلحانه شرط ها در چنین وضعیترحمیبرخورد با بی

مشترك به طور مستقیم بر حمایت  3مشترك است. لذا، ماده  3ضروري کاربرد حداقل استانداردهاي ماده 

 ها قابل اعمال نیست.ها و ناآرامیمعیت غیرنظامی در شرایط اضطرار عمومی و شورشاز ج

2  . Lindsay, Moir, "The Historical Development of the Application of Humanitarian 

Law in Non-International ArmedConflicts to 1949", International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 47, Issue 2, April 1998, p. 359. 

در ژنو، نتیجه ثمربخشی از هنجارهاي قابل اعمال در وضعیت  1977تا  1974. در کنفرانس دیپلماتیک 3

هایی هاي داخلی به دست نیامد. بعد از کنفرانس، سریعاً روشن شد که هنوز هم وضعیتها و ناآرامیشورش

 هاهایی که دولتویژه در وضعیتوجود دارند که حفاظت از غیرنظامیان به طور کامل تضمین نشده است. به

 دهند.مورد انکار قرار میوجود مخاصمه مسلحانه را 

ها دارد: با اشخاص در همه وضعیتطور خالصه اعالم می هاي بنیادین بهپروتکل اول به عنوان تضمین 75. ماده 4

ها بایستی بدون هرگونه تبعیض بر اساس به صورت انسانی و آنچه شایسته انسان است رفتار شود. حمایت

اهانت به کرامت و حیثیت  س، زبان، مذهب یا عقیده، و دیگر معیارهاي مشابه صورت گیرد.نژاد، رنگ، جن

، شکنجه از هر نوعی (هم جسمانی و هم روحی)، قطع عضو، ویژه رفتار تحقیرآمیز و خوارکنندهانسانی، به

کس  توسط هرشرمانه زناي به عنف، فحشاي اجباري و هرگونه تعرض بیگیري، دادرسی غیرعادالنه،  گروگان

 اند. و در هر زمان و مکانی را ممنوع شمرده
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هایی که بـه حـد آسـتانه مخاصـمه     براي تعیین یک مجموعه از قوانین حاکم بر وضعیت

و  هـاي قـوانین موجـود   خالءهـا و شـکاف   هـا  آنمسلحانه نرسیده باشـند انجـام دادنـد.    

همچنین شک و تردیدهاي قانونی در حقوق قابـل اعمـال را شناسـایی نمودنـد، و ایـن      

آفـرین و بغـرنج را در اعالمیـه پـاریس یـا اعالمیـه حـداقل        موضوعات و مسائل مشـکل 

اعالمیـه تئـودور مـرون اسـتاد      1استانداردهاي موازین حقوق بشر در وضعیت اضطراري،

کـد   ،2»هـاي داخلـی   اي بشردوستانه در شورشاستانداره«دانشگاه نیویورك تحت عنوان

وسـیله  که بـه  »هاي داخلیها و ناآرامیمجموعه اقدامات بشردوستی در شورش«رفتاري

و اعالمیـه   3المللی صـلیب سـرخ توسـعه پیـدا کـرد     و کمیته بین گاسر)افراد متخصص (

للی صـلیب  المحداقل استانداردهاي بشردوستانه یا اعالمیه تورکو با همکاري کمیته بین

  سرخ بیان نمودند.  

سـئواالت مربـوط بـه توسـعه     ها و بسیاري از نتـایج مشـابه   با توجه به این اعالمیه

هـا و  هـاي مـبهم از جملـه در وضـعیت شـورش     الملل بشردوستانه در حـوزه حقوق بین

دهد که هنجارهاي قابل اعمال در این زمینـه شناسـایی و مشـخص    ها نشان میناآرامی

مـوازین ذیـل را   ، الذکر اسناد فوقانداردهاي بنیادین بشردوستانه مقرر در است شده است.

مصـونیت از  نماید: حـق حیـات؛   الملل بیان میبه عنوان هسته سخت موازین حقوق بین

شکنجه؛ آزادي از بردگی؛ حق داشـتن شخصـیت حقـوقی، احتـرام بـه کرامـت ذاتـی و        

؛ برخورداري از دادرسـی عادالنـه؛   آزادي از تبعیض؛ احترام به تمامیت جسمانی و فکري

 آزادي اندیشه، وجدان و مذهب؛ حق مشارکت در حکومت؛ حـق دریافـت غرامـت و ... .   

نادیـده گـرفتن   ها و شرایط قابـل اعمـال،   نمایند که در همه وضعیتهمچنین اعالم می

هـا و  متحـد نسـبت بـه ایـن درگیـري      سازمان ملل در هیچ شرایطی مجاز نیست. ها آن

جامعـه  نمایـد کـه   تفـاوت نبـوده و اعـالم مـی    نسانی که در آن اتفاق افتـاده بـی  فجایع ا

همـین مسـأله   و باشد ها داراي منافع در معرض خطر میالمللی در اکثر این شورش بین

. در این میان شـوراي امنیـت بـا توسـل بـه      انگیزه الزم را جهت اقدام فراهم آورده است

  
هاي خاص الملل در ارتباط با حداقل استاندارهاي حقوق بشر در وضعیت.  این اعالمیه توسط انجمن حقوق بین1

نماید تا دامنه و محتواي حقوق غیرقابل نقض در  ها تصویب شد. این اعالمیه تالش میاضطراري دولت

یک از موازین در هر نماید که کدامها را بیان نماید. اعالمیه مشخص میاري براي دولتهاي اضطروضعیت

ماند. نتیجه این بررسی حمایت ارزشمندي را به توسعه بیشتر فهرست حداقل وضعیتی محفوظ می

 استاندارهاي حقوق بشردوستانه داد.

2. Meron, Theodor, "Towards a Humanitarian Declaration on Internal Strife", 

American Journal of International Law, Vol. 87, 1984, pp. 858-868.  
3. Gasser, Hans-Peter, "A Measure of Humanity in Internal Disturbances and 

Tensions:Proposal for a Code of Conduct", International Review of the Red 
Cross, No. 262, 1988, pp. 38- 58.  



69  

 

 

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
وم

 د
 و

ود
ه ن

ار
شم

م، 
نه

و 
د 

تا
هف

ل 
سا

ي، 
تر

، 
ن

تا
س

زم
 

13
94

 

  

فصـل هفـتم منشـور و اختیـارات خـویش در      ابتکار خویش مبنی بـر تفسـیر موسـع از    

هـاي بـدیعی را در مواجهـه بـا     واکـنش المللـی)  چارچوب آن (حفظ صلح و امنیت بـین 

شـوراي  . المللی اخیر از خود نشـان داده اسـت  بینهاي داخلی و غیرها و ناآرامیدرگیري

تی در ثبـا هاي داخلی اغلـب منجـر بـه بـی    ها و ناآرامی نماید که شورشامنیت اعالم می

المللی در منـاطق مختلـف جهـان     شود و براي صلح و امنیت بین کشورهاي همسایه می

رو، نقض جدي موازین حقـوق بشـر توسـط یـک     از این آورند.مشکالت زیادي به بار می

دولت در قلمرو سرزمینی خود بـر علیـه شـهروندان خـود تهدیـدي جـدي علیـه صـلح         

ناپـذیر  کراتیک در قلمرو سرزمین خود آشتیهمچنین، دولتی که با اصول دمو 1باشد. می

منشـور سـازمان    39است خود نشان از تهدید جدي بر علیه صلح و امنیت تحـت مـاده   

هاي خود از جمله (در قطعنامـه  شوراي امنیت در بسیار از قطعنامهرو از این 2ملل است.

در  2014در مورد لیبـی، قطعنامـه   1973و 1970، قطعنامه در مورد عراق 1546شماره 

) بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین بشر دوستانه در تمام موارد و در همه حال مورد یمن

  3تأکید نموده است.

المللـی در ایـن   المللی نیز نقش شایانی در توسعه و تدوین قواعد بـین محاکم بین

المللـی دادگسـتري در آراي ترافعـی و مشـورتی خـود      دیـوان بـین  اند. ها داشتهوضعیت

دیـوان در چنـدین   المللی را در نظر گرفته است. حقوق بنیادین بشردوستانه بینموازین 

رو با توجه بـه  از این. آور شده است المللی یاداهمیت این قواعد را براي جامعه بین مورد،

هـاي  الشـمول بـه علـت ریشـه    این گونه تعهـدات عـام  توان اظهار داشت آراي دیوان می

المللی هسـتند و  اند در زمره قواعد آمره بینالمللی یافتهاستواري که در نظم عمومی بین

المللـی  در واقع یک سلسله حقوق غیر قابـل انحـراف و غیرقابـل نقـض در عرصـه بـین      

حـق   هـا  آنتـوان نسـبت بـه    گاه نمیشوند چرا که حقوقی هستند که هیچمحسوب می

غیرقابـل نقـض    شرط یا رزرو قائل شد و حتی در شرایط اضطراري و فـورس مـاژور نیـز   

  باشند.می

هـا را مـورد مخاطـب قـرار      الملل کیفري به طور مستقیم تعهدات دولتدیوان بین

گیرد. ایـن  دهد، بلکه مسئولیت کیفري اشخاص براي رفتارهاي انفرادي را در بر مینمی

نماید که این افراد تحـت مسـئولیت کیفـري شخصـی تحـت      امر این امکان را فراهم می

اش هـاي قضـایی  الملل کیفـري بـا مـوازین عرفـی و رویـه     حقوق بین رند.تعقیب قرار گی

و دیـوان کیفـري    1993یوگسـالوي سـابق   المللی براي ویژه آراي دیوان کیفري بین (به

  
1  . UN Security Council, Resolution 688, 1991. 

2  . UN Security Council, Resolution 841, 16 June 1993. 

3  . UN Security Council, Resolutions 1970-1973 & 2014, 2011. 
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ویـژه   هـا بـه  اي در پرکـردن شـکاف  ) نقش عمده و گسترده1994المللی براي رواندا بین

هـا و  ویـژه شـورش  هاي اضطراري بهشده در شرایط و وضعیت شناسایی رفتارهاي ممنوع

المللی به نوعی این الزام را ندارند کـه   همه جنایات بین 1هاي داخلی داشته است.ناآرامی

هاي هاي شورشبایستی مربوط به مخاصمات مسلحانه باشند. بنابراین، رفتار در وضعیت

المللـی  تواند باعث بـه وجـود آمـدن جنایـات بـین     ي صلح میها ناداخلی یا حتی در زم

  جنایات علیه بشریت) باشند. (ژنوساید و 

ها تا قبل از ایـن کـه بـه عنـوان     ها و ناآرامیناپدید شدن اشخاص در طول شورش

یک جنایت ممکن علیه بشریت شناخته شود، به طور آشکار ممنوع نشده است. این امـر  

مـورد اشـاره   الملل بشردوستانه نه در معاهدات حقوق بشري و نه در مقررات حقوق بین

هاي داخلی اتفاق افتاده ها و ناآرامیهاي شورشقرار نگرفته، اما به طور مکرر در وضعیت

است. ناپدید شدن اجباري اکنون به طور عینی به عنوان یک جنایـت علیـه بشـریت در    

رو، ممنوعیـت ناپدیدشـدن اجبـاري در    اساسنامه رم شناخته شده اسـت، از ایـن   7ماده 

الملل و به عنوان یـک جنایـت علیـه    جمله در حقوق بینمستقیم از  حال حاضر به طور

از ایـن رو،  ها و بر همه بازیگران شناخته شده است. بشریت قابل اعمال در همه وضعیت

الملل کیفري تأثیر مهمی بر تعیین استانداردهاي بنیادین بشري و هنجارها و حقوق بین

  است. ها داشتهموازین قابل اعمال در این وضعیت

، 5هاي داخلی بـر مبنـاي مـاده    المللی صلیب سرخ در شورشاقدامات کمیته بین

المللـی، بازدیـد و   هـاي بـین  هـاي کنفـرانس   (د) اساسنامه در قالب قطعنامه 2پاراگراف 

هـاي داخلـی بـراي بهبـود شـرایط حـبس و       شدگان و زندانیان شورشمالقات بازداشت

هـا، مداخلـه بـه    ها براي اعمـال در ایـن وضـعیت    میهبازداشت، ابتکار در زمینه تهیه اعال

هاي دادرسـی، انتشـار   طرف براي کمک به قربانیان، نظارت بر تضمینعنوان یک نهاد بی

هاي پزشـکی  موازین بشردوستانه در این زمینه، جستجوي افراد مفقودشده و ارائه کمک

هـاي بنیـادین   ینو غذا بوده است. همچنین این نهاد بـا مطالعـات حقـوق عرفـی، تضـم     

رو نقش ها را شناسایی و از اینالملل بشردوستانه قابل اعمال در همه وضعیتحقوق بین

هـا  هـا و نـاآرامی   هاي قابل اعمال در وضعیت شـورش چشمگیري بر تعیین موازین و نرم

نقض حقوق بنیادین بشر و بشردوستانه در قـرن  الذکر،  بر اساس موارد فوق داشته است.

  
ام آن در مخاصمات رسد که آنچه که غیرانسانی است و در نتیجه انجدادگاه یوگسالوي سابق به این نتیجه می .1

شود، ممکن نیست در مخاصمات داخلی، عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب آید. این المللی ممنوع میبین

  :مشترك مورد لحاظ قرار نگرفته بود 3رهیافت جدید امري بود که در زمان تدوین ماده 

ICTY, Prosecutor v. Tadic  ́, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, A. Ch., 2 October 1995, para. 
119. 
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الملل اسـت و نقـض قواعـد آمـره متـرادف بـا       ر با نقض اصول آمره حقوق بینحاضر براب

کند تـا واحـدهاي   المللی. بنابراین تدبیر و خرد چنین حکم میتهدید صلح و امنیت بین

ها و رفتارهاي خود را همگام با اصول حقوقی حـاکم بـر   الملل، سیاستسیاسی نظام بین

هـاي  اي نـرم هـا موظـف بـه رعایـت پـاره      رو، دولت از اینالمللی تنظیم نمایند. نظام بین

قواعـد عرفـی   حقوقی (استانداردهاي بنیادین حقـوق بشـر و بشردوسـتانه) و همچنـین     

هـاي داخلـی   هـا و نـاآرامی   در رفتار خصمانه علیه اتبـاع خـود طـی شـورش    المللی  بین

آور نسـبت  موجد تعهدات بنیادي و الـزام   ،حداقل استاندارهاي بینادین بشريباشند.  می

از  و بایـد  آمره برخوردارنـد  مطلقی که از ویژگی تعهدات قطعی و 1هاست؛به همه دولت

 هایی، یچنین ویژگبه  نقائل شد .المللی رعایت گردندها در قبال جامعه بین سوي دولت

نـویس مـواد   الملل در پیششود که کمیسیون حقوق بینیید میأبا توجه به این مطلب ت

کـه   المللـی بـین  ياگر تعهـد ": ها نتیجه گرفت که المللی دولتیت بینمربوط به مسئول

 الملل عمومی باشـد، مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بین اقدام دولت با آن مغایرت دارد،

خود را فوق قـانون   تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراري،هیچ دولتی نمی

المللـی و جهـانی   طقی این قواعد و وصف بـین چرا که خاستگاه و اتکاي من 2،"تلقی کند

هـاي  مآل موجد تعهدات و مسئولیتبالاز مفهومی از امنیت بشري الهام گرفته که  ،ها آن

هـا و  تواند با استناد به زمینـه لذا هیچ دولتی نمی، منحصر به فرد استو  غیرقابل عدول

تعهـدات برگرفتـه از    از شـمول  امنیتی،و  منافع ملی حیاتیحاکمیت و  دالیل مبتنی بر

 منافع مضیق و محدودي کـه بـه عنـوان مفهـومی منسـوخ،      چنین قواعدي خارج گردد؛

هـاي اسـتثنایی   . موقعیـت محمل مناسبی براي استناد نیست، مورد انتقاد نیز قرار گرفته

نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، تهاجم خارجی، تروریسم، تهدید امنیت ملـی و یـا   

ها و اغتشاشات بـا هـر وضـع اسـتثنایی     باتی سیاست داخلی، شورشثمصلحت نظام، بی

تخطـی از هنجارهـاي بنیـادین بشـر و      هـا  آندیگر دالیلی نیستند که بتوان با توسل به 

انـد، لـذا   المللـی اساساً این موازین مبنی بر قاعدة عرفی بـین  .بشردوستانه را توجیه کرد

یـک از معاهـدات یـا    هایی که طرف هـیچ ها، حتی دولتبراي همه دولت ها آنتبعیت از 

  
هاي داخلی قابل اعمال باشد، پذیرفته نشده است. ها و ناآرامیآوري که در وضعیت شورش. تاکنون، سند الزام1

الملل به توسعه در حقوق بین آوري به طور کلی ضروري است اما با توجهاگرچه وجود چنین سند الزام

الملل کیفري، همچنین حقوق بشر این ضرورت محدود و الملل بشردوستانه، حقوق بینویژه حقوق بین به

  خالء تا حدودي پر شده است.

Schuler, Andreas, "Fundamental Standards of Humanity– Still a Useful 
Attempt or an Expired Concept?", The International Journal of Human Rights, 
Vol. 14, No. 5, September 2012, p. 744. 

2  . Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-eigth 

Session, UN document A/51/10, 6 May-26 July 1996, p. 137. 
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رو، مفهـوم اسـتانداردهاي   از این قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته باشند، الزامی است.

فقـدان معیارهـاي هنجـاري     1.ها قابل اعمـال باشـد  بنیادین بشري باید در همه وضعیت

هـا و   هـاي شـورش  نیست که امروزه مسأله مهم و حیاتی حقوق بشردوستانه در وضعیت

االجـرا نیسـت    شود. چالش بزرگ تکمیل نواقص حقوق الزمهاي داخلی تلقی میناآرامی

هاي مناسب براي تضمین افزایش سـطح رعایـت اسـت. مداخلـه     ها و شیوهبلکه ارائه راه

جهـانی در مـواردي کـه     المللی با رعایت اصول و قواعد مـورد قبـول جامعـه   جامعه بین

و به شـکل گسـترده نقـض شـده اسـت، مـورد پـذیرش         امنیت انسانی به صورت آشکار

المللی دولتی و غیردولتی قرار گرفته اسـت چـرا کـه    ي بینها نااکثریت کشورها و سازم

اوالً وقتی حکومتی حقوق انسانی شهروندان تحت قیمومیت خود را بـه نحـو گسـترده و    

دهد. ثانیـاً،  یکند، مشروعیت خود را در مقام حکمرانی از دست م یافته نقض میسازمان

المللـی خـود را نیـز از دسـت     حکومتی که فاقد مشروعیت ملی باشـد، مشـروعیت بـین   

المللـی بـا رعایـت    دهد. بنابراین، در چنین شرایطی، دخالت بشردوستانه جامعه بـین  می

   2شرایط معین مجاز خواهد بود.

  
1  . UN Commission on Human Rights, Report of the Secretary-General, 

Fundamental Standards of Humanity, UN Doc. E /CN.4 /2006/87, 2006, p. 4. 
2  . Jackson, Robert, Classical and Modern Thought on International Relations from 

Anarchy to Cosmopolis, New York, Palgrave Macmillan, March 2005, p. 1. 
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  گیري نتیجه

رنمـاي انسـانی کـردن    و دوالمللـی  موازین حقوق بشر و بشردوستانه بینبا توسعه 

رهیافتی جدید (بشرمحور) در ایـن حـوزه   توان گفت هاي داخلی میها و ناآرامیشورش

شکل گرفته که تردیدهایی جدي بـر حـق دولـت در نادیـده انگاشـتن اصـول و قواعـد        

هـاي  هـا و نـاآرامی  ویژه شـورش هاي اضطراري بهدر وضعیتبنیادین حقوق بشردوستانه 

ها نسبت به حفظ منافع ملـی حیـاتی،    اگر چه حساسیت دولتت. ایجاد کرده اسداخلی 

رسد لـیکن رونـد   هایی قابل حمایت به نظر میامنیت و حاکمیت خود در چنین وضعیت

المللـی نشـان   الملل و اقتضاي زیسـت جمعـی بـین   تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین

وانـد محمـل و   تنمـی هـا   دهد که منطق حاکمیت و منافع ملی حیاتی مطلـق دولـت   می

و تنها در سایه رعایت موازین حقـوق   المللی جدید داشته باشدجایگاهی در سیاست بین

توانـد مبنـایی بـراي مشـروعیت عملکـرد      الملل است که وجاهت حقوقی دارد و مـی بین

  دولت باشد.  

ها هنوز هم کنشگران مهـم تلقـی    المللی دولتپذیریم که در سطح بیناگر چه می

سـاز  کـه زمینـه   ه صرف بر روي ایـن مالحظـات و غفلـت از مسـائل دیگـر     شده، اما تکی

پرستی و استناد بـه  نماید. میهنقبول نمی پذیري جهان در سطح کالن است، قابل آسیب

ي صحیح براي ناقضین حقوق بنیادین بشردوسـتانه نبـوده و رافـع    ا هانحاکمیت هرگز به

توانند ها نمی ت که در جهان فعلی، دولتبنابراین تردیدي نیسباشد. نمی ها آنمسئولیت 

رو، رویکرد جدیـد جامعـه   از اینالمللی اقدام نمایند. توجه به موازین بین خودسرانه و بی

المللی، نشان از تسري حداقل معیارهـاي حقـوق   المللی همراه با تأکید نهادهاي بینبین

هـا و  شرایطی در شورشبنیادین بشردوستانه بدون در نظرگرفتن زمان و مکان و در هر 

هـا، حـداقل اسـتانداردهاي بنیـادین بشردوسـتانه      هاي داخلی است. براي دولـت ناآرامی

بایستی باالترین ارزش باشد چرا که در سایه آن افراد در آزادي، صلح و آسایش زنـدگی  

این موازین که به منظور احترام به شأن و منزلت اشـخاص و جلـوگیري از درد   کنند. می

، هیچ استثنایی (حاکمیت، منافع ملی حیاتی، نظم و اندبیهوده در نظر گرفته شدهو رنج 

تابـد و فـارغ از   کننده حیات دولت) را بر نمی هاي تهدیدهامنیت عمومی و سایر وضعیت

  زمان و مکان بایستی مورد توجه قرار گیرند. 

مسـلحانه   بنابراین دلیل منطقی و معقولی وجود ندارد انسانی که درگیر مخاصـمه 

و تعدي و تجاوز به حقـوق وي را  است را موضوع حمایت موازین بشردوستانه قرار دهیم 

هاي داخلی مورد حمایت قرار ندهیم و تجـاوز  و همان انسان را در شورش جنایت بنامیم
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در واقـع ایـن نـوع تبعیضـی در حقـوق اولیـه       به حقوق اولیه انسانی او را جنایت ندانیم. 

ارتباط بـا اتبـاع خـود    ها ملزم هستند اهتمام بیشتري در  بنابراین دولتباشد. انسانی می

  ها و اغتشاشات داخلی مدنظر قرار دهند.در شورش

هـاي  ها در رویارویی با تهدیدات امنیتی، هیچ مرزي براي اقدامات و عملیاتدولت

داخلـی  مجاز نیستند با اتکاء بر اصل حاکمیت و مقـررات  ها  شناسند. اما دولتخود نمی

هاي اضـطراري  اي را در وضعیتخود، حقوق بنیادین بشردوستانه اعم از عرفی و معاهده

ر اعمـال  هایی را بمحدودیتها  داخلی نادیده بگیرند. حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت

با ایـن حـال    .به دنبال خواهد داشتها در این وضعیتحقوق بشر و بشردوستانه  موازین

ایـن   را بر اساس دالیـل امنیتـی غیرمنطقـی محـدود نمـود.      ن موازیناعمال ای تواننمی

بشردوســتانه در  بنیــادین دور شـدن از قواعــد حقـوق  توانــد مالحظـات همچنــین نمـی  

هاي ممنوعه ، براي کسب برتري نظامی با استفاده از روشها و اغتشاشات داخلی شورش

یـا   کشـور  و امنیـت  فظ حیـات هیچ منطقی اقداماتی را که براي ح یقیناً را توجیه کنند.

را بـه خطـر   و اصول بشریت  ها ناو کرامت انس، موقعیت حیاتی مردم دفاع از منافع ملی

 درگیر منازعه با شورشیان و اغتشاشـگران ها  حتی آنجا که دولت کند بیندازد، تأیید نمی

ل و اصـو است و باید  المللموازین حقوق بینبدون تردید مشمول  ها آن، عمل اندداخلی

تـوان گفـت کـه در    . بنـابراین نمـی  نماینـد  را رعایتموازین بنیادین حقوق بشردوستانه 

 چنین حالتی با خالء حقوقی مواجه هستیم.
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