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 ملی امنیت مفهوم در تحول و بشر حقوق

 آرمین امینی1

 چکیده:

 به اول درجه در کنندمی سعی دولتها که ثابت متغیر یک عنوان به ملی امنیت تعامل نحوه

. دارد یزیاد اهمیت دموکراسی همچنین و بشر حقوق و بیان آزادی با بکوشند آن حفظ و تامین

 هایزادیآ ملی امنیت حفظ بهانه به که اندکرده سعی توتالیتر هایحکومت از بسیاری چند هر

 21 و 20 ،19 مواد بر تکیه با کشورها از دیگر بسیاری ولی سازند محدود  را اجتماعی و فردی

 ایهکنش و  هانوشته و بیانات از مشخصی موارد احصاء ضمن سیاسی و مدنی -حقوق میثاق

 مستنثی است دموکراسی الزمه که سیاسی رفتار و قلم و بیان آزادی عام شمول از آنها سیاسی

 .اندکرده

 دموکراسی شدن، جهانی ملی، امنیت بشر، حقوق واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 رانی، اکرج ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،و روابط بین الملل یاسیگروه علوم س دانشیار -1

aamini@kiau.ac.ir 

mailto:aamini@kiau.ac.ir


 

 116 

صلنامه 
ف

ت و 
ی، سال ششم، شماره بیس

ت منافع مل
مطالعا

سوم
 ،

بهار
 

1400
 

 
 مقدمه:

و مسلط در حوزه روابط  رگذاریتاث یهااز گفتمان یکیدر چند دهه گذشته حقوق بشر به 

آن ملزم  تیبه رعا شیاز پ شیها رفته رفته خود را بشده است و دولت لیتبد یو داخل یالمللنیب

حوزه قدرت گذار حقوق بشر و ریمناسبات تاث حیها توضدهه نیحال در هم نی. در عنندیبیم

باورند که در  نیبر ا یابوده است. عده زیکارشناسان و حقوقدانان ن یهاجمله دغدغه زا یاسیس

در  یاساس یها محدودتر از گذشته شده و تحولدولت اراتیشدن اخت یروند رو به رشد جهان

و  یاسناد حقوق بشر یرسد چارچوب مفهومیبه وجود آمده است. اما به نظر م تیمفهوم حاکم

 دنید بیآن منجر به آس یمفاد و بندها یبرخوردار است که اجرا یریپذانعطاف از یبه اندازه کاف

توان یرا نم هیانیب نیا یاز بندها یکچیحقوق بشر ه یجهان هیانیاساس بنشود. بر تیصلح و امن

به گفته  "تیصلح و امن"که  ییآن در تضاد باشد و از آن جا یکرد که با روح کل ریتفس یبه نحو

و در کنار حقوق بشر و توسعه به عنوان  از اهداف مهم سازمان ملل متحد بوده یکیعنان  یکوف

از مفاد حقوق بشر را  کیچیه یروند، اجرایسه گانه عملکرد سازمان ملل به شمار م یهاهیپا

حقوق بشر که وابسته به دولت  یمل ینهادها جادیو صلح دانست. ا تیتوان متضمن نقض امنینم

 یهادهیو ا تیحاکم هیدو سو ریبر تاث گرید یداللت زیشوند نیم سوبمستقل مح مهین ای

 .شود یمحسوب م یجهانشمول حقوق بشر

 تیو تمام یمل تیدر حال تعامل مثبت با امن ییفضا نیو حقوق بشر در چن انیب یآزاد 

 ییهادهیممنوع کردن اشاعه ا نهیها در زمحقوق بشر از دولت تیها هستند. نظر به حماکشور یارض

پس  تیگفتمان قوم ندهیبا توجه رشد فزا نیچنشوند و همیمحسوب م یمل تیخالف امنکه بر

باشند که  لیما یشتریب یهارسد دولتیشدن به نظر م یو همزمان با جهان یشورو یاز فروپاش

حفظ صلح و  یدر راستا ینیقوان یو اجرا بیبه تصو یو دموکراس یمل تیحفظ امن یدر راستا

 .اورندیب یرو تیامن

های و در عین حال چند بٌعدی است که از یک سو شاخه دارریشهحقوق بشر معاصر گفتمانی 

مختلف فلسفه را درگیر بحث حقوق بشر کرده و از سوی دیگر حقوقدانان را. حقوق بشر معاصر 

های انسانی است که از عالم ای دارد و آن همانا تضمین حداقل حقدر بادی امر، ادعای متواضعانه

نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد گذاشته برای همه انسانها صرفاخالق پای به عالم حقوق 

دهد چندان هم ادعای و دیگر تعلقات عرضی. اما تأمل عمیق در این ادعا به خوبی نشان می

کشاند و از سوی دیگر سیاستمداران سو سنت را به چالش میای نیست، چرا که از یکمتواضعانه

این تحقیق در پی آن است که رابطه بین حقوق  (21:1390می،. )قاری سیدفاطهراساندرا می
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بشر و امنیت و حاکمیت ملی را دریابد و بفهمد هراس سیاستمداران از حقوق بشر چرا؟ و چگونه 

توان بر این ترس غلبه کرد؟ و دنیایی را به نظاره نشست که حقوق بشر به است؟ و چگونه می

ترویج حقوق بشر از زمان تولد جنبش حقوق بشر در میانه مثابه امنیت ملی تعریف و تبیین شود. 

شود. ترویج قرن بیستم به عنوان رقیب یا حتی خطری برای مسائل اصلی امنیت ملی دیده می

حقوق بشر برای مدت زمانی طوالنی به مثابه یک امر لوکس دیده شده است و هنگامی که 

د و امنیت ملی در مخاطره نباشد تعقیب حکومت ]ایاالت متحده[، ظرفیت دیپلماتیک اضافی دار

ارتباط بین حقوق بشر و  هدف اصلی این نوشتار (Burke-White, 2004:251) .شودو دنبال می

 امنیت ملی در عصر جهانی شدن است.

 امنیت ملی

مفهوم  های مختلفی از اینمطالعات امنیت، توصیف هحوز هنویسندگان و پژوهشگران برجست

ای با ولفرز در مقاله اند. آرنولدد چهره بودن و ابهام مفهوم امنیتهمگی بیانگر چن اند کهارائه داده

نیت ملی نماد ام»خوانده: « نمادی مبهم»، امنیت را «امنیت ملی چونان نمادی مبهم» عنوان

 «.چیزی نیست مگر عاملی برای افزایش ابهام که دارای پیچش معنایی خاصی است

 (25:1381،ی)افتخار

ا رفع کند. اما ت رها، ابهام مفهوم امنیبندیید با استفاده از برخى طبقهدونالدو کوش مک هیو

. است"رسانا"مفهومی رو شد و اعالم کرد که امنیتهای خود با شکست روبهبندیدر چنبره طبقه

نوعی  نزلت،ممانند سالمتی یا  امنیت: گویدمى بارهاین در مورگان پاتریک( 17:1378، بوزان)

 (10-9: 1383،گرانیو د فیپذیرد.)ترت که به آسانی تعریف و تحلیل نمیشرایط اس

ای از دهخواند که در گستره گیج کننثبات میاى لغزنده و بیسویینی امنیت را واژه مک

ندیشمندان ا ها وها، حکومتاف چندگانه به وسیله افراد، شرکتهای متنوع و در جهت اهدزمینه

دث خارجی و مردم، وسایل، اهداف، حوااى از ار رفته است و در این فضا مجموعهدانشگاهى به ک

  (85-1379:84،ینیحس وانیاند. )کدرونی منظور شده ساساتاح

های امنیتی یکی از رویکردهای مفید در تحلیل امنیت و مفهوم همزاد آن، یعنی نظریه در

های امنیتی نیز نوع حتی در تولید و به کارگیری واژه روانشناختی است؛تهدید نیز همین رویکرد 

امنیتی کردن  گوید:می1طوری که باری بوزاننگرش امنیتی تعیین کننده است. همان

نهایت شود که تصورات سیاسی متفاوتی از وقایع، نزد بازیگر ایجاد شود که در باعث می2خدادهار

                                                 
1- Barry Buzan 
2- securitization 
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شود و لذا کاربرد واژگان با حساسیت باال مانند بحران، خطر، و.... به افزایش ناامنی وی منجر می

شود ها باعث میپدیده نامنیتی کردهای مبتنی بر غیرطرف دیگر، نگرشیابند. از میموضوعیت 

 .کار گرفته شودها و اصطالحاتی با حساسیت کمتر مانند: موضوع، مسئله، پدیده و.... به که واژه

باشد که بیشتر مناسب سطح فردی است و عالوه بر این امنیت و بنابراین تعریف مبهمی می

، چرا که ممکن است امنیت در امنیت، دو مقوله درهم تنیده ولی جدا از هم هستند احساس

، یت وجود نداشته باشد و یا بالعکساما بنا به دالئلی احساس امن .دواقعیت وجود داشته باش

  (93:1382،انی، امنیت واقعی وجود نداشته باشد.)کالهچامنیت باشد و لیکن احساس

 .های امنیت خواهد بودحث مکاتب امنیتی در نزد تئوریسیننظریات امنیت، مالزم با ب مطالعه

و مکاتب پست  انگارانسازه ،سه دسته عمده و اساسی پوزیتیویستامنیتی به  مکاتب

 امنیت وجودی، امنیت بر ترتیب به که( 183:1383،یخانند)عبدالهاپوزیتیویست تقسیم شده

 اندازهای چشم با متعدد نظرانصاحب دارای مکاتب، این .دارند تاکید بخش معنا امنیت و رفاهی

هایی نیز با داشتن اصول موضوعه مشترك، تفاوت به خود هستند که در عین خصوصم نظری

 ( 15:1383،زاده فییکدیگر دارند.)س

مکتب پوزیتیویست پردازان والتز، مورگنتا، جان میرشایمر، رندال شویلر از جمله نظریه کنت 

ها، امنیت با هدف حفظ و بقای وضع موجود، بر نظم آیند. به اعتقاد این تئوریسینبه شمار می

 معنابخشی استوار است. این مکتب پاسداری از وضع موجود را دال بر امنیت دانسته است. به این 

که فرد، گروه، شهر، کشور و یا هر مرجع امنیتی دیگر، وقتی قادر به حراست و نگهداری از حیات 

رو، افته است. از اینخود باشد و بتواند هستی خویش را تضمین نماید، به امنیت دست ی

 دهها بر امنیت وجودی تاکید دارند. امنیت در این وادی برابر و مترداف نظم تلقی شپوزیتیویست

ست و هر چه بتوان محیط فرد و افراد جامعه را تحت قاعده و هنجارها به سوی برقراری نظم ا

گردد. اطاعت افراد از قوانین رسمی جامعه و رفتار مبتنی بر عرف و داد، امنیت محقق می سوق

ماند. در این چشم انداز، حوزه کند و امنیت برقرار میسوم جاری، نظم زندگی را تضمین میر

 .پوشانی داردامنیت با نظم اجتماعی هم یعنایم

 ها، برای تحقق نظم و امنیت باید با خطرات و تهدیداتی که مخل جاناعتقاد پوزیتیویست به

ترین تهدیدات، جرایم و مهمترین و اساسیباشد، به مقابله پرداخت. و حیات افراد جامعه می

گردند. موجب آسیب به شهروندان میبرده و تخلفات هستند که نظم هنجاری جامعه را از بین 

 ا،یدنیاند.)نوقابله با خطرات در نظر گرفته شدهزور و قدرت کارآمدترین تجهیزات برای م یابزارها

 و داشت خواهد را مجرمان با بیشتری مقابله توان باالتر، نظامی قدرت با پلیس چنانکه( 1384
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باشد یا مدرن و جدید نباشد، از توان س هر چه تجهیزات نظامی و ادوات انتظامی کمتر بالعک

پلیس کاسته خواهد شد. به عبارت دیگر، برقراری امنیت در گرو توان مقابله با جرایمی  لهمقاب

 .باشدقراری امنیت وجودی میاست که جان افراد را نشانه رفته است و مانع از بر

به تعبیری حلقه واسط میان انگاران قرار دارد که دیدگاه پوزیتیویستی، مکاتب سازه کنار در

و  کاتزنشتاین ، مایکل بارنت، پیترپوزیتیویستی است. ایمانوئل آدلرپست نظریات پوزیتیویست و

گردند. به اعتقاد آنان امنیت را برابر پردازان سازه انگار محسوب میاز جمله نظریه ونت الکساندر

 ین رفتن آسودگی و آرامش شود،آسایش دانسته و هر آنچه که موجبات دغدغه، تشویش و از ب

رده و انگار، برای امنیت حوزه معنایی گستهای سازهرو، تئوریسینکنند. از اینناامنی تلقی می

. آنان بر ردگید زندگی انسان را در برمیای که تمام شئونات و ابعاوسیعی قائل هستند، به گونه

ها را ها، نگرانیبه رفاه، امکانات و فرصت دستیابیامنیت رفاهی تاکید دارند و با ایجاد بسترهای 

 .کنندوده و آرامش و آسایش را ایجاد میزد

گیرند، اما بیشتر بر الزم برای تحقق امنیت در نظر می انگاران مقابله با جرایم را شرطسازه

آنان معتقدند در  دارند. ها به عنوان شرط کافی تاکیدآسیب پیشگیری از خطرات، تهدیدات و

های پیشگیری صحیح عمل نمایند، جرم و تخلفی های اجتماعی اگر مکانیسمبسیاری از موقعیت

کنند که پیشگیری زمانی قادر به کاهش جرایم و خطرات د و بر این امر تاکید میدا درخ نخواه

است،که امکانات الزم آماده سازی شده باشند و در جهت هدف امنیتی برنامه ریزی و مدیریت 

 ابزارهای کارآمدترین و بهترین زور و قدرت انداز،چشم این به توجه با( 1388 ،ایدنینو). شوند

نیستند و باید از ابزارهای ارتباطی و فرهنگی در کنار توان نظامی بهره جست. یعنی  بخشی امنیت

 آرامش را با رسانی، آگاهی بخشی از اضطراب،ترس،خطرات کاست و آسودگی وبا آموزش، اطالع

به تعبیری در مقابل پوزیتیویست  های پیشگیری فراهم نمود. پست پوزیتیویست،یادگیری رویه

های افزاری، رویههای سختات عینی، تهدیدات فیزیکی، مقابلهها بر خطروزیتیویستقرار دارد. پ

ی، های ذهنی و فرهنگها، به جنبهحالی که در مقابل پست پوزیتیویستگری تاکید دارند درنظامی

افزاری و مناسبات تمدنی پرداخته و از حوائج مشترك چون تامین جان و مال گذر تقابالت نرم

رو، امنیت معنابخش را مطرح معنابخشی و شکوفایی زندگی معطوف هستند. از این رکرده و ب

ها، جنبه خاص و ویژه نمایند. به این جهت، حوزه معنایی امنیت در مکاتب پست پوزیتیویستمی

پردازان، امنیت و آزادپروری است. به اعتقاد این نظریه انی پیدا کرده است که همانا آزادیانس

گردد که هر فرد انسانی آزاد به انتخاب راه و روش زندگی خویش است و هر زمانی محقق می

( 1383 ،زاده فی)س تواند به دست آورد.می نماید،با تدبیر و اندیشه خویش جستجو میآنچه را 
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 لذا،. کندمی بروز ناامنی حالت این در که کند دریغ انسان از را اختیار و آزادی تواندنمی کسهیچ

با آزادی است و وقتی انسان آزادانه به دنبال اهداف زندگی خویش است امنیت  فداترم امنیت

معنابخش تحقق گرفته است و بالعکس به هر دلیلی چون اجبار، ترس، مجازات و از این قبیل 

 استیو( 1385 ،ایدنینو) انسان عنان آزادی خویش را از دست دهد، امنیت نیز رخت بربسته است.

 پوزیتیویست پست پردازاننظریه جمله از گیل و کاکس والکر، و اشلی وات، استفن اسمیت،

استعدادهای بشری تاکید  پرورش انسانی، هایظرفیت باالبردن توانمندی، ایجاد بر که هستند

پرورد. د و آزادی را در روح و جان او میآوریستی را برای انسان به ارمغان میدارند که شایسته ز

کار خود دارند. این امر، به معنای غفلت از  و افزایش منافع را در دستوروری بهرهلذا، تولید 

سایر مکاتب به های انسانی است که و جرایم نیست، بلکه توجه بر جنبهخطرات، تهدیدات 

عدالتی، فقر،نابرابری، تبعیض، خشونت از جمله مواردی هستند که اند. بیفراموشی سپرده شده

 زنند وو به سلطه و اسارت انسان دامن میهای انسانی از زندگی شده زشموجب تهی شدن ار

رت نظامی و اعمال شوند با قدیند، این امور که ناامنی تلقی میرباآزاداندیشی و آزاد زیستی را می

روند، بلکه باید با حمایت از نیروهای آسیب دیده و مراقبت از آنان، توان از دست زور از بین نمی

-پشتیبانی و حمایت یهاهای انسانی به شیوهبازگرداند و ضمن بازسازی سرمایه آنان رفته را به

 سایر از بیشتر مکتب این لذا،( 1379،)ماندل های بهزیستی فراهم شود.گری دامن زد، تا زمینه

 شرایط کارگری، طبقات پایین، اقشار کودکان، و زنان مذهبی، هایاقلیت اقوام، وضعیت به مکاتب

 (1389،ایندیهای اطالعاتی، وضعیت زندانیان پرداخته است. )نوسانسور و محدودیت صیلی،تح

 حمایتمسئولیت   

را در بستر حاکمیت دولت تجزیه و تحلیل کنیم، « مسئولیت حمایت»اگر بخواهیم مفهوم 

باید اشاره کرد که این مفهوم پیش از هر چیز امری است مرتبط با مسئولیت دولت، بدین جهت 

شود و حمایت از مردم ویژگی معرف حاکمیت و از جمله که پیشگیری از درون مرزها شروع می

تواند نقشی مکمل المللی در این میان میشرایط دولت در قرن بیست و یکم است. جامعه بین

ها، ملل متحد بر قدرت و اراده ایفا کند. در این حوزه سیاسی همچون بسیاری از دیگر حوزه

ضو دارای حاکمیت متکی است. در دنیای کنونی که رفته رفته مستقل شده، رو به های عدولت

شدن دارد، نیاز به حرکت از تدابیر شخصی دولتی به مدیریت مؤثر، حتی ترغیب پذیرش جهانی

ها به وجود آمده است. دولتِ مسئول، بر مندی برابر از حقتنوع از طریق اصل منع تبعیض و بهره

سازی شود و نه ایجاد محرومیت. این امر دربردارنده ایجاد نهادها، ظرفیتت بنا میپایه تدابیر وحد
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هایی برای مدیریت کارآمد بحران، که اغلب بر اثر رشد ناموزون و تغییر سریع اوضاع و و رویه

 (14)بند  .سازد، استاحوال که گروهی را بیشتر از گروه دیگر منتفع می

است باشد و این امر وقتی میسر « حاکمیت مسئول»ساز زمینه مسئولیت حمایت از مردم باید

مسئولیت حمایت، آنچه در ارتباط با رابطه  (630:1394)فلسفی، .ها با یکدیگر همکاری کنندکه دولت

حاکمیت و حقوق بشر مهم است، این است که احترام به حقوق بشر عنصر ضروری و اساسی 

 (16)بند  .حاکمیت مسئول است

 المللینیز که در سده حاضر به واژگان حقوقی و سیاسی بین« ئولیت حمایتمس»مفهوم

 -هایی اجتماعی در گذر زمانراه یافته است، نشان از این دارد که دولت و حاکمیت به عنوان سازه

شوند. دولت در عصر حاضر نه تنها از بین نرفته است و از حاکمیت آن نیز کاسته مکان متحول می

توان از بلکه قدرت نظارتی و اجرایی آن نیز بیش از گذشته شده است. در واقع مینشده است، 

بیان آنتونی گیدنز در اینجا استفاده کرد و گفت که حقوق بشر به عنوان ساختار و گفتمان جهانی 

ها باشد و ها و قدرت و حاکمیت آنکننده و هم تشویق کننده دولتتواند تحدیدکنونی هم می

شود که آیا حقوق بشر، در تعامل با ارتباط دوسویه دولت با حقوق بشر مشخص میاین در 

 ها است یا در تقابل با آن.حاکمیت دولت

المللی کنیم که دیدگاه جامعه بینبنابراین و با اتکاء به مفهوم مسئولیت حمایت مشاهده می

سئولی است که از حاکمیت بر این مبنا استوار است که حقوق بشر مفهوم مرکزی و اساسی دولت م

ها گونه که قواعد و هنجارهای حقوق بشری توسط دولتبرخوردار است، به عبارت دیگر همان

اما نه هر  شدن حقوق بشر نیز بایستی توسط دولت تضمین شودشوند، اجرا و عملیاتینوشته می

مسئولیت نیز دارد  نظر است که عالوه بر حق حاکمیت و برخورداری از آن،دولتی، بلکه دولتی مد

و این همان تغییری است که در ماهیت و وجهه دولت و حاکمیت در قرن بیست و یکم شاهد 

 آن هستیم.

شاید بتوان گفت که تفسیر و تفهّم مفاهیم در گذر زمان و مکان موجب شد که تعریف و 

را نوشت و در  برداشت از دولت و حاکمیت به مثابه مسئولیت، از زمانی که توماس هابز، لویاتان

کنند آن استدالل کرد که افراد با قرارداد میان خود، قدرت خود را به لویاتان یا دولت تفویض می

های فتد. به مرور زمان و با پدیدارشدن سازمانل مخاطرات دفاع کند، به تعویق بیها در مقابتا از آن

یت از صورت خشن و مقتدر المللی و در پی آن طرح مفاهیمی چون حقوق بشر، مفهوم حاکمبین

ثابه مسئولیت درآمده است. در خود به مثابه مصونیت به صورتی مخملین یعنی حاکمیت به م
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ها مسئول اقدامات خود هستند جا، دیگر، مسئولین حکومتی، نه تنها مصون نیستند، بلکه آناین

 و مهمترینِ این اقدامات، حفاظت و بهبود رفاه و ایمنی شهروندان است.

ت در بستر تاریخ )زمان و مکان( متحول شده است و معنا و مفهوم آن و در ذیل آن، حاکمیت دول

هایی را در جهت تغییر و هم نیز متحول شده است. در واقع، دولت به عنوان کارگزار، هم کنش

هاست که خود به ساختاری تداوم نظام دولتی انجام داده است که حقوق بشر نیز از همین کنش

حاکمیت ملی در قرن بیست و یکم در این ساختار و با این ساختار  ده است که دولت ول شتبدی

های ملی، تشدید کند، در چهارچوب دولتگونه که گیدنز نیز بیان میدر اندرکنش هستند. همان

انجامد. این امر ای برای مشارکت دموکراتیک میهای حفاظتی به فشارهای فزایندهفعالیت

« دموکراتیک»تقریباً هیچ دولتی در جهان امروز وجود ندارد که خودش را  تصادفی نیست که

آیند، بسیار میهای حکومتی خاصی که تحت این عنوان در مقلمداد نکند، هرچند که طیف نظا

نهند، بر خود میدموکراتیک  هایی که برچسبگسترده است. این قضیه تنها جنبه لفاظی ندارد. دولت

دارند. هرچند که در کردن  های حکومتبرای دخالت دادن شهروندان در شیوههایی همیشه رویه

های مدرن که فرمانروایان دولتعمل چنین دخالتی ممکن است ضعیف باشد. چرا؟ برای این

های هایی نیاز دارد که در دولتاند که حکومت کارآمد به رضایت ضمنی اتباعشان به شیوهدریافته

 (144: 1394)گیدنز، .و نه ضروری بودندپیش از مدرن نه ممکن 

ها را سرلوحه اندیشه خود ها و امنیت ملی آنرئالیسم دولت محور که حفظ حاکمیت دولت

کند و برآمده از قدرت. حق تو آن قرار داده است حقوق و اخالق را در وادی قدرت تعریف می

گونه که شود. همانتعریف می آورد. بنابراین حق با قدرتچیزی است که قدرت تو به ارمغان می

ادوارد کلود زیج بیان کرده است شالوده مطالعات امنیتی در اندیشه رئالیستی متفکرانی چون 

کند این هرچند وی بیان می (67:1390)کلود زیج، .توماس هابز، کالوزویتز و توسیدید است

محوری رئالیستی است دیم دولتچه امروزه نیز شاهتواند نقطه اتکاء نهایی باشد اما آنشالوده نمی

 شود اما همچنان استوار ایستاده است.که هرچند تاحدودی به نقد کشانده می

باشد و اگر حقوق بشر بر همین اساس حقوق بشر در اندیشه رئالیستی چندان محل بحث نمی

گیرد که دولت در معنایی حقوقی مطرح شود در تعارض با حاکمیت و امنیت ملی قرار می

توان حقوق بشر را ابزاری در درون ترین مرجع آن در رئالیسم است. در بهترین حالت میمهم

های بزرگی مانند آمریکا را ساخته های اصلی رفتار دولتقواعد رئالیسم کالسیک دانست که مایه

است. در عرصه سیاسی جهانی گفتمان قدرت، زور، منفعت و شرارت انسان حاکم است که به 

 دهد.بشری را تحت تأثیر قرار می -قوق بشر و امنیت انسانیشدت گفتمان ح
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 انگاریتبیین امنیت ملی، حاکمیت ملی  و حقوق بشر از منظر سازه

 عمده  ورطبه  هادولت رفتار معتقدند، که گرایاناثبات در برابر است پاسخی انگاریسازه

 ، عاملدولت مادی هایتوانمندی و توزیع گیردمی شکل المللبین سیستم مادی ساختار توسط

  و مفاهیم یدعقا زبان، معتقدند که گرایاناثباتو فرا است سیاست جهان فهم برای و کلیدی مهم

 .دهندمی به دنیای اجتماعی شکل

 منابع مشترك، شناخت عنصر سه دارای اجتماعی ساختار که است معتقد 1الکساندر ونت

 و شناخت توقعات فهم، به ایاندازه تا اجتماعی ساختارهای اول درجه در. است و عمل مادی

 را روابطشان و ماهیت خاص موقعیت یک در را بازیگران عوامل و این گرددمی تعریف مشترك

 ( الکساندر ونت، رئالیسم،1384)ونت،  .آوردمی وجود به را «جومنازعه و چه جویانهمشارکت چه»

 واقعیت در مورد ترینها، بنیادیاین اینکه برای داند؛می2گرامادی را و نولیبرالیسم نورئالیسم

 را واقعیت ترینبنیادی گیرند کهقرار می 3معناگرایان و در مقابل، دانندمی مادی نیروی را جامعه

 .دانندمی اجتماعی آگاهی و ساختار سرشت

 در معانی این ثانیاًو  کندمی عمل دارند چیزها که معانی براساس اوالً اشخاص گویدمی ونت

 از نظر ونت با وجود. و خصومت دوستی مانند گیرندمی شکل تعامل در نیستند بلکه جهان ذات

 عنوان به که مشترك شناختی هایساختار به باید اند امااهمیت دارای مادی هایتوانمندی اینکه

 انسان کنش برای را الزم معنای شناختی، هایساختار شود. توجه کند،می عمل مادی منابع بستر

-سازه که است انگارانه برآنبه عنوان اندیشمند مطرح دیگری با رویکرد سازه4راگی جان .دهدمی

 فکری عوامل و به بیندمی ایرابطه 5شناسیهستی یک اساسبر را المللبین سیاست انگاری،

 .دهدمی اهمیت هاو انگاره هنجار فرهنگ، مانند

-ستیتوان گفت هترین تعریف میبه چه چیزی اشاره دارد؟ در سادهشناسی چیست و هستی

حث کند که از مباشناسی شرح عامی است از اینکه چه چیزی وجود دارد و چگونه عمل می

چه که جهان ری دیدگاهی بینابینی است میان آنانگاشناسانه سازهنظری است. دیدگاه هستیفرا

گرا( اه مادیداند )دیدگها میها و فهم انساناز برداشتهای آن را مستقل اجتماعی و موجودیت

ز ذهن و اداند و وجودی مستقل چه که جهان اجتماعی را دارای جنبه ذهنی و گفتمانی میو آن

 (8: 1385. )مشیرزاده، فهم انسانی برای آن قائل نیست )دیدگاه معناگرا(

                                                 
1 - Alexander Wendt 
2 - materialist 
3 - idealists 
4 - John Ruggie 
5 - Ontology 
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ها از المللی، فهم دولتی بنیادین بینالمللی یعنی ساختارهاانگاران، واقعیت بیناز نظر سازه

المللی ها را شناخت بیناذهنی که خود وابسته به فرایند تعامل بینخود، و رفتار عمومی دولت

شود و ذاتاً امری انگاری، هویت جدا از بستر اجتماعی تعریف نمیبخشد. در سازهاست، قوام می

طلب، لیبرال، و طلب، صلحطلب، جنگنفعتها به عنوان کنشگرانی مای است. هویت دولترابطه

شود. بر همین اساس است که ونت ... در ارتباط و در بستر اجتماعی با سایر کنشگران تعریف می

های متفاوتی شکل توانند به صورتها، اجتماعی و حاصل تعامل باشند، میکند اگر هویتبیان می

تر یا ها جمعیتحت چه شرایطی، هویت گیرند. مشکله هویت به بیان وی این است که آیا و

ها نسبت به یکدیگر بیشتر شوند. به عنوان نمونه هرچه احساس یگانگی دولتخودمحورتر می

دهند و در نتیجه همکاری میان اشتیاق نشان می های امنیتی جمعیباشد بیشتر به سمت رویه

داشته باشند، روابطشان  شود و بالعکس، هرچه از هم احساس دوری بیشتریها تقویت میآن

-از منظر نظریه سازه (332-333: 1385. )مشیرزاده، مبتنی بر خودمحوری بیشتری خواهد بود

ها ساخته و پرداخته ذهن انسانها است. امنیت و حاکمیت ملی به مفهوم رئالیستی، انگاری، پدیده

ها دولت 1اند و برساختهنهگوحقوق بشر به عنوان مفهومی غربی یا اسالمی، آنارشی و ... همه این

هاست. کنیم عمالً برساخته دولتهستند. از این منظر آنچه را که تحت عنوان حاکمیت مطرح می

دهند، زیرا یک دولت در وضعیتی ها به یکدیگر میدر حقیقت آن نوعی اعتبار است که دولت

ر کند که مورد شناسایی الملل شود و با سایرین ارتباط برقراممکن است وارد عرصه سیاست بین

ناپذیر انگاران حاکمیت را به عنوان یکی از عناصر تجزیهدیگران قرار گیرد. در هر صورت سازه

: 1384. )قوام، دولت قبول ندارند و بر این اعتقادند که ساخته و پرداخته ذهن بازیگران است

163-162) 

 2نظریه بومرنگ

در ارتباط با  (Risse and others, 1999: 1-38)نظریه بومرنگ تامس ریس و همکارانش 

ها است. در نظریه بومرنگ و در ارتباط با پذیرش پذیرش هنجارهای حقوق بشری در جامعه دولت

و رعایت یا نقض هنجارهای حقوق بشری با پنج مرحله دگرگونی و تغییر روبرو هستیم. اولین 

های سرکوبگر سرکوب دولتمرحله سرکوب است. در این مرحله هنجارهای حقوق بشری با 

ها وارد مرحله دوم یعنی رو است که با انتشار اطالعاتی مبنی بر نقض آنشود و از همینمواجه می

شوند. در مرحله سوم و با های ناقض حقوق بشر منکر نقض این حقوق میشویم. دولتانکار می

                                                 
1 - construct 
2 - boomerang theory 
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ها شود که این سازشیها، دولت هدف وارد مرحله سازش تاکتیکی مدوام مقاومت این دولت

های فشار داخلی باز کنند که ممکن است در دو مسیر سیر کنند: ممکن است فضا را برای گروه

شود یا اینکه ممکن است بتوانند به فشار خارجی این امر خود موجب تغییرات بیشتری می

 السکوت دهند.حق

ها ها آنرسند و حکومتمی 1ایدر مرحله چهارم هنجارهای حقوق بشر به یک وضعیت توصیه

ها معاهدات کنند. آنپذیرند گرچه به طور بسیار ناقصی اجرا میرا به عنوان اموری مشروع می

کنند حقوق بشر را امضاء و هنجارهایش را در قانون اساسی ملی و یا دیگر قوانین ملی نهادینه می

سازند. اگرچه باز هم موراد نقض واقع و برای شهروندانشان امکان جبران موارد نقض را فراهم می

گیرد. در مرحله پنجم ها براساس حقوق بشر صورت میشوند اما از این پس دیالوگ درباره آنمی

شود. شود و در وقت لزوم با زور محقق میالمللی عادی میتابعیت از معیارهای حقوق بشر بین

ر ارتباطات هستند که معنا و مفهوم بینیم که هنجارهای حقوق بشر دهم میدر نظریه بومرنگ 

اما انتقاد وارد بر این نظریه این  یابند.رسند و جایگاهی در خور مییابند و به منصه ظهور میمی

توان این هنجارها را با زور تحمیل کرد. آنچه که در این تحقیق با کمک از نظریه است که نمی

ای که هنجارهای حقوق بشری ائق آییم به گونهانگاری در پی آن هستیم که بر این انتقاد فسازه

شوند و منافع ملی و امنیت و حاکمیت االذهانی به هنجاری جهانی تبدیل میدر ارتباطی بین

توان شود. در واقع میها دنبال آن هستند در راستای آن تعریف و تبیین میملی و همه آنچه دولت

های ها عنوان دولتو سودجو ندانست بلکه بر آن های منفعت طلبها را دولتدر این مرحله دولت

 حقوق بشری اطالق کرد یا منفعت و سود را حقوق بشر در نظر گرفت و فهمید.  

 جهانی شدن و حقوق بشر

 ،گسترشیالمللنیب یهاشمار دولتها و سازمان شیو ابعاد گوناگون آن، افزا شدنیجهان

 طیانسان و مح یزندگ یخطرها برا یارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستر

و اشتراك  ییگراهم یبه سو شیگرا نیخوان با اجامعه تازه است. هم نیا یهایژگیآن، از و ستیز

الملل، از نیجامعه ب اتیبه عنوان بازتاب واقع زیالملل بشر و حقوق بشر ننیبدر سرنوشت، حقوق 

دولتها را متعهد ساخته است و  وستهیوار شده، پو نظام کترینزد یبه حقوق داخل یساختار دید

و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها.  تیبه منافع کل بشر شتریدارد که ب ییدر واقع رو به سو

ت، در مورد توجه قرار گرفته اس اریبس یمسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهان نکهیبه ا جهبا تو

گرفته و حکومت به  دهیخود حقوق بشر را ناد تیدولتها به بهانة تعارض با حاکم یراستا برخ نیا

                                                 
1 - prescriptive status 
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رد محدود شدن حقوق بشر را موا یاریعنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بس

 .بخشدیم تیانسان، نوع بشر را اولو یذات تیثیدر راه حفظ ح زیو حقوق بشر ن ندیبیالزم م

منشأ  ،یمل یاسیس یاحقوق بشر و حفاظت از مؤلفه یاجرا انینقطه تعادل م افتنی یتالش برا

سوال  نیدارد به ا یپژوهش سع نیدر درون دولتها بوده است. ا یاسیس یهااز تنش یاریبس

 ایدولتها تعارض دارد  تیاز حقوق بشر با حاکم یالمللنیب تیحاکم ایآ ه: کدیپاسخ گو یاساس

 تیحاکم فیاز آن منجر به تضع یو نظارت یتیحما سمیحقوق بشر و مکان ایآ گریبه عبارت د ر؟یخ

 یو انسان کیسؤال، نگارنده بر حقوق بشر دموکرات نیپاسخ به ا یبرا ر؟یخ ایدولتها خواهد شد 

 یهامردم در عرصه حکومت یواقع تیحقوق بشر و تحقق حاکم یواقع قکه به تحق یدر صورت

از حقوق بشر  یالمللنیب تیدولتها و حما تیکه اصل حاکم کندیم دیآنان منجر شود تأک یداخل

نسبت به حقوق بشر  یتیو حما ینظارت یکارهاندارند؛ هرچند سازو یتعارض چندان گریکدیبا 

 ی حاکمیت دولتها گشته است.نسب فیمنجر به تضع

شدن از جنبة محور  یجهان. ستین کسانیمختلف حقوق  یهاشدن در حوزهیثار جهانآ

 Lex) به سمت قانون بازار یدولت نیحقوق ب ای یمنجر به عبور از حقوق دولت ،یاقتصاد

Mercatoria) نیاست. در چن تیواقع نیانعکاس ا یبه نوع یاست. گسترش مسألة داور دهیگرد 

دولت و اساساً  یکارکرد یبه عنوان مبنا «یخدمت عموم» یسخن راندن از بحران تئور یتیوضع

پررنگ  اریبس «یحقوق دولت»که در ساختار  ی. نقش دولتستین تیدور از واقع یحقوق عموم

شده  یحال در حقوق جهان نی. با اابدییکاهش م یشدن به نقش نظارت یاست، در حقوق جهان

در  زین یردولتیغ یبلکه نهادها ست؛ی( نیحقوق تینام ی)برقرار یدار نقش نظارعهده تنها دولت

بلکه  یقدرت انحصار کینه  (souverainte) تیحاکم لیدل نیکنند. به همیم تیفعال نهیزم نیا

 زیالبته به مشارکت در نظارت ن یخصوص یگردد. نقش نهادهایمحسوب م یقدرت اشتراک کی

 نیاند و به اافتهی میمستق ینقش زین یوققواعد حق جادیها در انهاد نیشود، بلکه ایمحدود نم

کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن  یدولتریتوان از غیاست که م بیترت

سخن  نسان،یاند. بددهیحقوق پست مدرن نام یهاآن را شاخصه یآورد؛ آنچه که برخ انیبه م

شدن ساختار  زهیباز فئودال گرید یبه عبارت ای «یو کمّ یفیک یسازیخصوص»راندن از مفهوم 

سازگار  یاخالق ای یاجتماع یینه با ساختار فردگرا دیساختار جد نی. استینادرست ن یاجتماع

 یبه مثابه انتقام حقوق خصوصتواند یم یقرن نوزدهم، ول یاقتدارگرا ییاست و نه با ساختار فردگرا

حوزة حقوق « شدن حقوق یاعاجتم» ندیکه با فرا یگردد؛ حقوق عموم یتلقّ یاز حقوق عموم

 بود. محدود کرده یو هم از جهت کمّ یفیجهت کرا هم از یخصوص
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شدن همسو با گسترش حقوق یجهان ،یشناختجامعه یکردیاز نظر دور داشت که با رو دیالبته نبا

تواند یاست که م دهیگرد زین یحقوق سمیآنتروپومورف ینسبت به نوع لیمنجر به تما یخصوص

کرد. به  ریتعب یمعلول( در روابط حقوق اینقش بالفعل فرد )به عنوان عامل  گسترشآن را به 

 یهستند، در حقوق جهان یاصل گرانیدولتها باز ک،یالملل کالسنیاگر در حقوق ب گریعبارت د

شده را  یحقوق جهان گرانیپررنگتر از دولتها باز یدر کنار دولتها و چه بسا با نقش زیشدن افراد ن

 .دهندیشکل م

 راتیتأث یمحور تا حدود نیشدن حقوق است. ایبشر، محور دوم جهانشدن حقوقیجهان

شدن حقوق بشر، یاست که با جهان نیا تیکند. واقعیم لیشدن را تعدیجهان یمحور اقتصاد

قانونمند،  دولت ،یاست، مانند دموکراس ین بر آنها مبتندش یجهان ندیکه فرآ ییهاانتقال ارزش

 نیسالم مهمتر یستیز طیاز مح ی)نسل سوم حقوق بشر که حق برخوردار یاعاجتمحقوق تعاون 

 اریکمک بس یارزش یحقوق عموم تیمسأله به تقو نیاست و ا دهیگرد سّرینماد آن شده است( م

 یامر.ستین گانهیب (Chose Publique) یشدن حقوق با امر عمومیجهان نینموده است؛ بنابرا

چرا  است. تیبرخوردار از حاکم یهادر اعمال قدرت دولت تیمحدود یخود مقتض یکه به جا

به  یالمللنیآحاد جامعه ب یادیمخل منافع بن ،یاسیس یدهابال شرط واح تیکه اعمال حاکم

ناظر بر آنها  یها و نظم سنتدولت یکه فراتر از منافع فرد یاهیو اول یاتیمنافع ح ؛است یطور کل

باشد،  رهیها چعرصه هیدولت بزرگ را که در کل کیشود. جان الك، مفهوم یم نییو تب فیتعر

به  هیزور و قوه قهر یریفرادست است و مالزم با به کارگ بقاتط ایطبقه  یکه به منزله گستاخ

در خدمت  یبه مثابه ابزار دیتوان و بایکند. از نظر او نهاد دولت را میم یصورت دلبخواهانه، نف

 حکومت، حراست از یمنطق وجود یعنیشهروندان درك کرد.  ییو دارا یآزاد ،یدفاع از زندگ

 نیمقرر داشته و در قانون محترم شمرده شده است. از ا خداوندگونه که حقوق افراد است بدان

 یهااریدار است، لذا تخلف و عدول از مععهده زیها را نانسان ریسا تیمسئول یمنظر، چون هر انسان

امر  کیکه  ردیگیقرار م یدر شمول قواعد و اصول ،یانسان هیعال یهاملهم از ارزش زیناظر بر و ن

و  یاست که با توجه به مبان یاینظم حقوق دیکه مؤ یقواعد .شودینم یتلق یو مسأله خصوص

 هیو اول یاتیمنافع ح نیترتیو با اهم نیتریاساس انگریآن، ب جادیا یو ضرورت عمل یبستر نظر

 یاست که به کل جامعه جهان ییهاارزش یبوده و حافظ و حام یدر جامعه جهان یهمکار زیو ن

 یالمللنیتعهدات نسبت به جامعه ب ای،  erga omnesموسوم به یخاص داتتعلق دارد و قواعد و تعه

متشکل از افراد  یالمللنیاست که جامعه ب یانسان ستهیکه شا یاینظم حقوق .کندیم لیرا تحم

قرار دارد  یو تحول رییتغ ریکه از نظر او در مس یاجامعه .مورد نظر ژرژ سل را الزم است یانسان
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 یرا در بر خواهد گرفت. نظم حقوق یخواهد کرد که افراد عاد جادیرا ا یایحقوق منظ جیکه به تدر

-نیو بالمآل در حقوق ب یالمللنیدر جامعه ب ریکه تحوالت اخ یگراست. آرمانکه آرمان یدیجد

و معطوف به موضوع خود  فیکه بنابر تعر یبر قواعد یاز ظهور آن دارد. نظم مبتن تیالملل حکا

 Jus) بودن، برخوردارند و به قواعد امره ریبودن و تخلف و عدول ناپذ هیالرعا زمال یژگیاز و

Cogens) موسوم هستند. 

اما بر  د،ینمایدر حال گذار غالب م یروند جهان یریگاهداف و جهت یچند وصف آرمان هر

انکار  رقابلیو غ " ینیع تیواقع "را به  انیجر نیا تیاستوار است که کل ییهاتیو ضرور اتیواقع

 ندپریفرآ نیا ،یو اخالق یاز خاستگاه آرمان یبه رغم برخوردار گر،ید ریکرده است. به تعب لیتبد

است  یو پاسخ ینیکرد. بلکه به واقع واکنش ع یتلق یو ذهن یآرمان دیتوان و نبایشتاب را نم

 یاست. روند دهیعارض گرد تیاسته از آنچه در عمل به بشروبرخ یهایبه معضالت و نگران ستهیبا

آن  تیبرخوردار است و محور یجامعه بشر یفراوان نزد وجدان حقوق نینماد تیکه البته از اهم

فالسفه  ا،یانب یدور، از سو اریبس یااست که از گذشته یمبتن ییخردمندانه و هنجارها شهیاند بر

بر منطق عقال و  یکه الجرم با ابتنا یشده است. امر دیآنها اصرار و تأک یبر رو شمندانیو اند

 با. یالمللنیو ب یها در عرصه ملدولت یحکمران یاست بر چگونگ یمصلحت، ضرورتاً محک نقد

که  یتیصلح و امن؛است تیتوأم با صلح و امن یجمع اتیکه الزمه ح ییارهایبر حداقل مع دیتأک

 ،یریگدر حال شکل یالمللنیب دیجد یها، معطوف به آحاد بشر است. نظم حقوقمنافع دولت یورا

 یهادولت یها و رأملت نیالملل را نه تنها در روابط بنیاست که روابط ب ندیفرآ نیمحصول ا

دولت و مردم،  نیدر رابطه ب ،یبلکه فراتر از آن در روابط درون دولت ت،یبرخوردار از حاکم

کند که از رهگذر اقدامات یرا طلب م ییدولت پاسخگو .کندیجو مفرودستان، جست فرادستان و

 ریغ رشود که دیم یتلق ییدهایو نبا دهایبا تیموظف و مکلف به رعا ،یدولتریغ ینهادها ینظارت

 به  ییایجغراف یمرزها یآن صورت در روا

 ارتباطات، شدنیکه در پرتو جهان یروند.دیمجبور به واکنش خواهد گرد یاسیسویشکل حقوق

 است. یها عمق و گستره آن در حال فزونیها و همبستگیوابستگ ازها،ین

 جهان در یکشورها شتریدر ب یدموکراس یحکومت یالگو کیبه عنوان  یگسترش دموکراس

 یاست مبتن یحکومت یکند. دموکراسیشدن حقوق بشر کمک م یبه گسترش و جهان قتیحق

صرف  گریکند؛ به سخن د تیمستمرا نسبت به آن احساس مسئول دیو با یبر آراء و افکار عموم

در مقابل مردم  تیبلکه مسئول ست،ین یکاف یدموکراس یت برایبودن منشآ حاکم کیدموکرات

 نیا یدموکراس گرید یژگیکند. و دیخود را تجد کیمستمر باشد و حکومت دائما منشاء دموکرات دیبا
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ابراز آن  یبرا یمناسب یهاوهیآزاد و آشکار ابراز شود و ش یاوهیبه ش دیبا یاست که افکار عموم

 .وجود داشته باشد یتحزب، مراجعه به آراء به عموم ابات،همچون روزنامه آزاد، انتخ

مرکب از  یاهر جامعه تیکه واقعنیا یعنیاست  یاجتماع ییگرامستلزم کثرت یدموکراس

بخش  تیدر نظر گرفته شود. شرط عملکرد رضا دیو با گوناگون است یهامنافع و عالئق و ارزش

 یدموکراس. انجمن و قلم است ان،یب یاز جمله آزاد یاساس یهایآزاد تیرعا کیدموکرات یهانهاد

حکومت،  گاهیجاحق ندارد در  یگروه چیه نیابرانباست و  یو اخالق یارزش ییگرایمستلزم نسب

و  قیحقا ،یعموم افکار رییکند. با تغ لیتحم گرید یهارا بر گروه یخاص یدئولوژیا ایفلسفه  چیه

است که  یمسائل قتیدارد در حق یکه دموکراس هایژگیو نیا شوند.یهم دگرگون م اتیالقاخ

حقوق  ،یحکومت ییبه عنوان الگو یبا گسترش دموکراس نیکند. بنابرایم دیحقوق بشر بر آن تاک

عنوان یک داری در جهان به جهانی شدن اقتصاد که نظام سرمایهدر  د.ابییگسترش م زیبشر ن

و به نوعی مالکیت خصوصی شود تولید، مصرف و ابزار تولید جهانی شده اقتصادی جهانی می الگویی

اقتصادی  هایآزادی افراد در فعالیت تاکید بر کند. تقویت مالکیت خصوصی در حقیقتمیرا تقویت 

مختلف  یهاها در حوزهآزاد افراد و گروه یهاتیبر فعال دیاز همه تاک شیب زیباشد. حقوق بشر نمی

 .شودتقویت رژیم حقوقی حقوق بشر میعث داری باجهانی شدن سرمایه بنابراین بشر دارد. یزندگ

ابزار که  کیهم به عنوان  مطرح است و یجهانارزش در عرصه  کیبشر هم به عنوان  حقوق

ارزش آنجا مهم است که کرامت  کیبه عنوان  یدموکراسدهد. یها آن را مورد توجه قرار مکشور

است که امروزه  یتنها ابرازدهد و یمورد توجه قرار م یحقوق میرا به عنوان تنها رژ یانسان

توجه به مباحث فوق  با .است یو خارج یها در حوزه داخلکشور یهارفتار خشب تیمشروع

هم  یقاعده رفتار کیعنوان  ارزش و هم به کیگرفت که حقوق بشر هم به عنوان  جهیتوان نتیم

مورد سنجش  هامطرح است و حقوق بشر رفتار کشور یالمللنیو هم در عرصه ب یدر عرصه داخل

 لیتبد یجهان یادهیپد کیحقوق بشر به  نیبنابراسنجد. یآنها را م یبخش تیقرار داده و مشروع

 باشد.یآنها م تیرعابه  شده است و همه کشورها به گونه ملزم

 گیرینتیجه

  فقدان یتا مفهوم صلح به معنا دهیباعث گرد یتعامالت و روابط انسان شیشدن با افزا یهانج

شدن یجهانانسانها، با آمره شدن قواعد حقوق بشر در  اتیآرامش در ح یو جنگ، و برقرار دیتهد

 صلحمطالعات الملل، به صورت فرهنگ صلح در قالب نیهدف نظام ب نیو مهمتر نیبه عنوان اول

 شهیمطرح کردن اندشدن با یمعتقدند، جهان سندگانی. نوابدیالملل ظهور و نمود نیدر روابط ب

صلح طالعات تا م دهیگردشدن حقوق بشر باعث یفرهنگ در جهان یبه عنوان هسته اصل یحقوق بشر
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دوستانه و اصل  در قالب اصل مداخله بشر یصلح منف تحقوق بشر و مطالعا یهامثبت در قالب نسل

شدن فرهنگ صلح در روابط  نهینهاد ،گریکدی یدو طرفه با همپوشان یدر تعامل تیحما تیمسئول

هستند که ضمن تفاوت  تهیشدن و حقوق بشر دو وجه از وجوه مدرنیالملل فراهم سازد. جهاننیب

دادن  یآشتاست که در  تهیمدرن صیخصااز  نی. اساسا ارندیناپذ ییاز هم جدا گر،یکدیداشتن با 

عمالً بود، اما  یبرادر و یبرابر،یانقالب فرانسه، آزاد یوجوه متضاد، مشکل داشته است. شعارها انیم

و عدالت را در کنار هم قرار  ینتوانستند آزاد تهی. غرب و مدرندیرا بلع یو برابر یبرادر ،یآزاد

 ن،یبگذارد. بنابرا گرید کیدو را در کنار  نیتوانست اینم یدارهیبود که سرما نیامر ا لیدهند. دل

خارج  دانیرا از م سمیالیسوس سم،یبرالیکرد. ل یخال اریصحنه را از اغ ،یاقتصاد یهم آزادآن ،یآزاد

 یساالر غربطرد مرد یمدع یستینیفم یکه نهضتهاچنان را راند؛ ییگراجمع ،ییکرد و فردگرا

مفهوم حقّ  شیدایپ یرا برا نهیتواند زمیمدارد،  یالمللنینظر که منشاء ب نیشدن از ایجهان.است

توانند در یم زین نترنتیماهواره و ا لیاز قب یارسانه یکه ابزارهاآن ژهیآورد، به و دیپد یجهان یشهروند

از اقتدار  یاهآمدنِ تود دیشدن سبب پدیجهان گر،ید یجهت مساعدت کننده باشند. از سو نیا

 ینیتواند تضمیخود م نیشده است و ا یااندازه تا یحت ایتواند بشود یم ایخواهد شد  یالمللنیب

 یسازمان ملل را در اجرا یکه حتنیا ایآن بشود و  تیاز حقوق بشر و رعا یدیجد فیتعر یبرا

 یهاسازمان شیدایپ گر،ید یسو از .دیقدرت و پشتوانه نما یحقوق بشرِ معهود، دارا هیاعالم

و....  ستیز طیحفظ مح ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیمختلف س یهادر عرصه یدولتریغ

 ،یمل یهابا کاهش قدرت دولت نیچنهم .دینما تیحقوق بشر تقو تیرعا یرا برا نهیتواند زمیم

شود؛ یشد؛ برداشته میم الها اعمدولت نیا یحقوق بشر که از سو تیآن دسته از موانعِ رعا

حقوق بشر  یو محل یامنطقه یهاسازمان شیدایامکان پ یامنطقه یهاسازمان تیکه با تقوچنان

 یطبقات یهاشکاف شیفقر، موجب افزا شیافزا لیاز قب یلیمسا گر،ید یسو از .تر خواهد شدشیب

از  یسبب کاهش رفاه جمع ،یسترش تکنولوژگبه سبب  یکاریب شیکه افزاخواهد شد؛ چنان

 موجب کاهش  اینها فقر و همه دیتشد جهیانسانها و در نت

 از حقوق بشر خواهد شد. یبردارموجب کاهش قدرت بهره
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