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  مقدمه

ــنت    ــیاري از سـ ــروزه در بسـ ــا،  امـ هـ

 خصوص دیـدگاه ایـدئولوژیکی و فرهنگـی،    به

 ایده و پدیده حقوق بشر طنین انداخته اسـت 

(Mertus, 2004, p.4; Dunne and 

Wheeler, 1999, p.1-28)اي کـه در   گونه به ؛

نیز از بسیاري از هنجارهـاي   نظام ملل متحد

حقوق بشري و اعمـال حمایـت دموکراتیـک،    

 ,Forsyth) آیـد  حمایت رسمی به عمـل مـی  

د کـه  گونه بیـان کـر   شاید  بتوان این. (1995

تبدیل بـه یـک زبـان     21حقوق بشر در قرن 

المللی شده و دیگر آنکه در طـول تـاریخ،    بین

گـذاري بـه    زمانه ایـن چنـین شـاهد اهمیـت    

  .نیازهاي حقوق بشري نبوده است

درنــگ و پرســش درخصــوص همچنـین  

تساوى افـراد در  آزادي، حق محاکمه عادالنه، 

، آزادي از شــکنجه یــا بازداشــت برابــر قــانون

 بـه . . . رانه، حق اجتماع، آزادي بیـان و سخود

ه دشـ بدل ها  امري جوهري در سیاست دولت

ــت ــاریخی، . اس ــر ت ــد از نظ ــی  هرچن و نگران

چنینـی در سیاسـت    پرداختن به  مواردي این

 .گردد ها حداقل به دو قرن پیش باز می دولت

داري و  به عبارتی بهتر، از زمانی که بحث برده

میالدي مطرح  18تجارت برده در اواخر قرن 

، اهمیت روزافزون این مسـئله  حالبا این  .دش

تـر شـدن جهـان امـروز      یکی از نتایج کوچک

ــیش از     ــم و ب ــراد ک ــه اف ــه هم ــت و اینک اس

که در نقـاط مختلـف   هاي حقوق بشري  نقض

ــوع مــی ــه وق ــدد جهــان ب ــوده و  ،پیون آگــاه ب

اند براي بهبود ایـن شـرایط دسـت بـه      مصمم

آنچـه کـه بیـان شـد،      بنـا بـر  . زنندباقداماتی 

مسئله طرح حقوق بشر در سیاسـت خـارجی   

  .باشد بیش از یک قرن است که مطرح می

با عنایت به باز شدن افق مباحث حقـوق  

المللـی بـه صـورت     نبشري، تمام بازیگران بی

مسـتقیم از ایـن پدیـده متـأثر     مستقیم و غیر

اي  اي که با دقت قابل مالحظه گونه به. هستند

قوق بشر در حـال حاضـر   ح توان گفت که می

تـرین موضـوعات کـار سیاسـت      یکی از اصلی

ســـت و کمتـــر دولتـــی را خـــارجی کشورها

المللـی و   تـوان یافـت کـه در عرصـه بـین      می

ــامالت خــارجی  ــوق بشــر  تع ــه حق نســبت ب

بـا اهمیـت    ،در دو دهه گذشته. توجه باشد بی

ــراي سیاســت    ــوق بشــر ب ــافتن بیشــتر حق ی

اي در  ویـژه اري نهادهـاي اد  ،خارجی کشورها

. اندازي شـده اسـت   ها راه داخل وزارت خارجه

شـوراي ویـژه حقـوق بشـر      ،برخی از کشورها

انـــد و تعـــامالت دوجانبـــه و  ایجـــاد کـــرده

جانبه حقوق بشري بین کشورها در قالب چند

حقوق  اعمال شروطگفتگوهاي حقوق بشري، 

هـاي   و تحریم قراردادهاي تجاري برايبشري 

رو بـه افـزایش    و جمعـی  حقوق بشري فردي
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، حقـوق بشـر بـه    در یک کـالم  .گذاشته است

ــدایی  ــش ج ــذیر  بخ ــارجی و  ناپ ــامالت خ تع

  .ده استشها تبدیل  المللی دولت بین

هـاي   مروري بر آثار منتشـره و پـژوهش  

حقـوق بشـر و سیاسـت      ه در زمینهشدانجام 

کــه در  اســتگویــاي ایــن مطلــب  ،خــارجی

خصوص حوزه تمحض مقالـه پـیش رو خـالء    

از جمله موارد قابل ذکر  .شی وجود داردپژوه

هایی همچـون   توان به کتاب می ،در این حوزه

حقوق بشر و سیاسـت خـارجی ایـاالت    

ــده ــر )Hancock, 2007( متح ــب و ، ف ی

حقوق بشر و سیاسـت خـارجی   : انتخاب

درك ،  )(Mertus, 2004 ایــاالت متحــده

یک : سیاست حقوق بشري ایاالت متحده

اشـاره   )(Apodaca, 2006 میراثی معمـایی 

  .دکر

ــر  البتــه  ــأثیر حقــوق بشــر ب در مــورد ت

کتابی تحت عنوان  زگیابه تسیاست خارجی 

تأثیر جهانی شدن حقوق بشر بر سیاست 

ــورها ــارجی کش ــره( خ ــه ) 1389 ،اي زه ب

فارسی چاپ شده که به صورت کلی به رابطه 

سیاســت خــارجی و حقــوق بشــر پرداختــه و 

ــأثیر جهــانی شــدن ــر  عمــدتاً ت سیاســت را ب

 بـا . نظر قـرار داده اسـت  خارجی کشورها مد 

رسـد در خصـوص رابطـه     نظر می حال، بهاین 

ــر  ــوق بش ــارجی و حق ــت خ ــه ،سیاس ــم  ب رغ

یت و اهمیــــت فــــراوان، آثــــار و حساســــ

هاي منسجمی صورت نگرفتـه اسـت؛    پژوهش

هـا یـا مـوردي ماننـد      اي کـه پـژوهش   گونه به

تمرکز بر مورد حقوق بشر  و سیاست خارجی 

کا و یا بسـیار کلـی ماننـد تـأثیر جهـانی      آمری

قوق بشر و سیاست خـارجی  شدن بر رابطه ح

  .کشورها است

سـش  با عنایت بـه آنچـه گفتـه شـد، پر    

رابطــه  :اصــلی ایــن مقالــه بــدین قــرار اســت

سیاست خارجی و حقوق بشر  در دوره زمانی 

بعد از جنگ سرد چگونه باید مورد ارزیـابی و  

ـ   راي پاسـخ بـه   تجزیه و تحلیل قرار گیـرد؟ ب

 هـا پاسـخ   پرسش فوق، باید بـه ایـن پرسـش   

هـا بـا    دهیم که رابطه سیاست خارجی دولـت 

پدیده حقوق بشر چگونه قابل تجزیه و تحلیل 

هـایی   است؟ این رابطه بر مبناي چه شـاخص 

گیري است؟ برآیند ایـن   قابل سنجش و اندازه

  تجزیه و تحلیل چیست؟

 از منظـر  و االت مزبـور براي پاسخ به سؤ

از دو روش مقاله حاضـر   ،ارچوب پژوهشیچه

نخسـت، بـه بررسـی     روشدر . گیـرد  می بهره

هـا   شر و سیاست خارجی دولترابطه حقوق ب

 و پـردازد  تاریخی می -اندازي تحلیلی در چشم

ــت     روشدر  ــرفتن اهمی ــر گ ــا در نظ دوم، ب

ات بـه تحلیـل تـأثیر    ،هاي حقوق بشري روش

از . شـود  آن بر سیاست خارجی پرداختـه مـی  
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ــع  ــر جم ــابع  نظ ــه«آوري من و از » اي کتابخان

 -شـده تحلیلـی  تخاذروش ا ،جنبه نظري نیـز 

روش مـا   ،از نظـر نتیجـه نیـز   . تاریخی اسـت 

کـه بـا    ؛ بـه ایـن معنـا   گـذاري اسـت   سیاست

ــدها  ــدها و نبای ــی، بای ــافع مل ي محوریــت من

المللـی بایـد در    گذاري در عرصه بین سیاست

صـورت   المللـی  پرتو توجه به حقوق بشر بـین 

این نوشتار روشـن  ما، براساس فرضیه . پذیرد

رابطه سیاست خـارجی و   ،خواهد کرد که اوالً

به مـرور   پدیده حقوق بشر در چند دهه اخیر

و  بودههم تنیدگی برخوردار از پیچیدگی و در

ناپذیري بـه جزئـی    گونه اجتناب بهحقوق بشر 

اسـت  و   دهپایدار از سیاست خارجی بدل شـ 

شـر بــر فکـر و عمـل سیاســت    حقـوق ب ثانیـاً  

  .اي گذاشته است خارجی کشورها اثرات عمده

رابطه حقوق بشر و سیاسـت    .1

  خارجی از نظر مفهومی

ی پنجــاه ســال گذشــته، هنجارهــاي طــ

المللی حقوق بشري به صورت تـدریجی و   بین

اما در قالبی مستمر و پایدار در سـطح   ،اي ذره

کـه  اي  به گونـه  ؛المللی فراگیر شده است نبی

. دشـو تواند منکر آن هنجارها  هیچ دولتی نمی

اندازي تاریخی بـا   د تدریجی، در چشماین رون

 الملل هاي پیشین روابط بین کدام از دوره هیچ

ــن بــه نحــوي کــه . قابــل مقایســه نیســت ای

المللی  گفتمان بینهنجارها، تبدیل به زبان و 

ی کـه جزیـ   انـد  دهشاي نهادینه  گونه شده و به

هـا و جوامـع    ز مناسبات بین دولتجداناپذیر ا

توانـد   مسـیر مـی  دقت در ایـن  . اند شدهامروز 

از این روسـت  . صحت گزاره فوق را تأئید کند

که سیاست حقوق بشـري بـیش از پـیش بـه     

خصیصه کلیدي و اساسـی سیاسـت خـارجی    

ها نیازمند تدوین و  ه است و حکومتشدبدل 

ــدایت آن    ــراي ه ــولی ب ــأمین اص ــتت  ندهس

(Luard, 1980, p.661) . اي کـه در   گونـه  بـه

سیاست خارجی حقوق «حال حاضر سخن از 

  .در میان است» بشر محور

ها  سیاست خارجی چیزي است که دولت

به دلیل وجود و حضور در یک جهان متشکل 

 ,Vincent(   هــا از آن برخوردارنــد از دولــت

a1986:1(. سیاست خـارجی   ،هالستی. ج. ك

شـده از   عمال طراحـی ها یا ا ایده«را به عنوان 

مداران براي حل یک مشکل یـا   سوي سیاست

ها  ها، نگرش ترویج برخی تغییرات در سیاست

ــا اَ ــت ی ــت یــا دول هــاي دیگــر، در  عمــال دول

هاي  گروه به عنوان مثال،(ازیگران غیردولتی ب

ر محیط ، یا دالملل در اقتصاد بین) تروریستی

 ,Holsti) ده اسـت تعریف کر» فیزیکی جهان

1995, p.83).  

سیاست خارجی هر دولتـی متشـکل از    

هاي  واقعیت«و  »تقاضاهاي داخلی«دو سطح 

دو واقعیـت  ایـن  به طور کلی، . است »خارجی
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. یک در تضاد با یکدیگر قـرار دارنـد  اتسیستم

 و دارنـد  قـرار اي آنارشـیک   ها در جامعه دولت

 ، لـذا فرمـا نیسـت   هیچ حکومت جهانی حکـم 

بـا  . حمایت کننـد  شان باید خودشان از منافع

صـورتی   نه بهمداري جهانی،  حکومت حال، این

الملــل و  حقـوق بـین   رسـمی، بلکـه در قالــب  

 حقـوق بشـر بـراي همـه    حـامی  هاي  سازمان

هــا  مرزهــاي دولــتوجــود دارد و در نتیجــه، 

شـهروند و  زیـاد از رابطـه    توانـد چنـدان   نمی

 ,Forsythe) کنـد اقتـدار عمـومی محافظـت    

1995, p.111). 

هــاي داراي  خــارجی دولــت  سیاســت

در عـرض پـارادایم    ،به طور سـنتی  ،حاکمیت

یـک   اسـت و   قرار گرفتـه » ها ماهیت دولت«

تقالل را به دولـت مـرتبط   معیار اخالقی و اس

بشـر  کـه مفهـوم حقـوق     در حـالی  سـازد؛  می

المللی را در  جهانی یک مفهوم وجود بشر بین

بردارد که جهان سیاست بایـد بـر مبنـاي آن    

  .)Beitz,1979,p.8( باشد

، ارتبـاط بـین   1اگرچه  از نظـر وینسـنت  

حقـوق بشـر و سیاســت خـارجی از وضــوح و    

هـا برخــوردار   شـفافیت هماننـد سـایر پدیـده    

ــا  ،)Vincent, 1982(نیســت  یکشمکشــ«ام

ــوق بشــر و سیاســت   ــین حق ــذیري ب گریزناپ

 .)Vincent, 1986:129(» خارجی وجود دارد

                                       
1. Vincent. 

ن حقـوق  و به عنوان یک کمال مطلوب، تاکنو

ها، شعرها و رهبران مـذهبی   بشر مرکز فلسفه

هـدف سیاسـت خـارجی     ،و از انقالب فرانسه

 .)Dittmer, 2001: 423-424( ملی شده است

و آغاز دوره ملل متحد  1945از  ،به طور کلی

درگیـر  اي گسـترده   گونه ها به نبوده که دولت

هاي خـارجی   ل حقوق بشري در سیاستمسائ

 ،)Burgers, 1992, p.447-77( انـد  دهشـ خود 

اي  لهئبلکه پیشتر از آن نیز اهمیت چنین مس

  .است بودهمورد توجه 

ي اخیر، نقش حقـوق بشـر در   اه در سال

الملــل از  سیاســت خــارجی و در روابــط بــین

طریــق رویکردهــا و اعمــالی بعضــاً متنــاقض  

 ،از یـک سـو  به شکلی که . شناخته شده است

سـی  احترام به حقوق بشـر سـنگ بنـایی اسا   

ــط     ــی، رواب ــت، دموکراس ــات، امنی ــراي ثب ب

همسایگی خوب و توسعه در نظر گرفته شده 

رســد  بــه نظــر مــی ،اســت و از ســوي دیگــر

هاي امنیتی بر حمایت کردن از حقوق  اولویت

خاصی که به عنوان هسته حقوق بشر تعریف 

در   ؛ مسـائلی کـه  تقدم یافتـه اسـت   اند، شده

هـا   عین حال حتی به حقـوق مـدنی و آزادي  

 ,Debiel and Werthes) سازند لطمه وارد می

2006, p.54-55) . ــی ــنت م ــد وینس در  ،گوی

اغلــب بـه مالحظــات  هـا   کـه دیپلمــات  حـالی 

دت عالقمندنــد، اگــر امنیــت در   مــ کوتــاه
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 ،مدت و بلندمدت در نظـر گرفتـه شـود    میان

حقوق بشر ممکـن اسـت نقـش مهمـی ایفـا      

  .)p.132 Vincent,1986,( نماید

حـداقل سـه حـوزه در     ،ومیاز نظر مفه 

خصوص رابطه بین سیاست خارجی و حقـوق  

ــل شناســایی اســت  فراگیرشــدن  .1:بشــر قاب

هنجارهاي حقوق بشـري در جامعـه   تدریجی 

هـا   چالش اصل حاکمیت دولت .2 المللی؛ بین

  المللـی حقـوق بشـري؛    توسط معیارهاي بـین 

سعه، صـلح و  رابطه متقابل حقوق بشر با تو .3

هـر کـدام از ایـن     ریـ در ز. الملـل  امنیت بـین 

  :شوند مفاهیم پردازش می

ــدریجی . 1-1 ــدن تــ  فراگیرشــ

هنجارهاي حقوق بشـر در جامعـه   

  المللی بین

» مفهوم مـبهم اساسـی  «حقوق بشر یک 

که بـه حقـوق   ) Mason, 1990:81-99( است

 ,Blanton, 2005) کامل شخصی اشـاره دارد 

p.653)    ــر ــوق بشـ ــال، حقـ ــین حـ و در عـ

ین ایدئولوژي فراگیر جهـان  نخست ،المللی بین

ــت . )Weissbrodt, 1993, p.489-513( اس

چـه در ابتـدا   نوشتن درباره حقـوق بشـر، اگر  

د، امـا در چنـد   شـ  کاري خودسرانه تلقی مـی 

 ,Donnelly) سال اخیـر رشـد داشـته اسـت    

1982, p.574) . در تعریف و تبیین حقوق بشر

: هاي بسیار زده شده است  از جمله آنکـه  قلم

شر از حیث ماهیت، حقوقی است کـه  حقوق ب

هر فرد به دلیل انسان بـودن از آن برخـوردار   

از آنجا کـه همگـان از حقـوق بشـر بـه      . است

لـذا   ،ندهستدلیل انسان بودن خود برخوردار 

ــاب   ــري اجتن ــر ام ــوق بش ــذیر  حق ــتناپ . اس

 ییکسـان  بنابراین، همه افـراد بشـر از حقـوق   

ت صـور  بـه  برخوردارند که بایـد در تسـاوي و  

 دشـو فراگیـر و عمـومی اجـرا    ، پـذیر  نا اجتناب

(Donnelly, 2007, p.21).  

به طور اصـولی، حقـوق بشـر از واقعیـت     

هدیه از سـوي دولتـی    و بشر منتج شده است

 ,Tharoor) خاص و یا نظامی قـانونی نیسـت  

1999-2000, p.6) .  حقوق بشر، حقوقی اسـت

که همه افراد به طور مساوي جـدا از جـنس،   

ــژاد، مل ــهن ــت و زمین ــاي اقتصــادي از آن  ی ه

المللی بوده و در طی  مفاد آن بین. مندند بهره

هاي مختلفی  ها و اختالفات سیاسی گونه قرن

امـروزه   ،در واقـع . از آن شـناخته شـده اسـت   

حقوق بشر بازتاب تحوالت تاریخی اسـت کـه   

گیري اعالمیه جهانی حقوق بشـر   سبب شکل

 ملـل و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان 

)Ishay, 2004, p.3( تده اسش.  

ــاي سیاســی و  حقــوق بشــر، تضــمین ه

ــت از    ــت حمای ــه در جه ــت ک ــاعی اس اجتم

ــته از    ــدهاي برخاس ــر تهدی ــخاص در براب اش

ــت ــه دول ــا ب ــی ه ــد عمــل م  ,Donnelly) آی
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2007,p.238) .از  حقـوق بشـر  تردیـد اگـر    بی

 ،مورد توجـه قـرار گیـرد    رویکردهاي مختلف

ه و بـه  دشـ آن  پـذیري بیشـتر   سبب انعطـاف 

. نمایـد  نوعی جهانی شدن آن را تضـمین مـی  

شـمول، جهـانی ایمـن،     یک حقوق بشر جهان

 کنـد  توأم با تنوع و گوناگونی را تضـمین مـی  

(Tharoor, 1999-2000, p.6) . هـاي   سیاسـت

م اعتقادي است کـه در  نظاحقوق بشري، یک 

شـود و بـه شـکل     ها به کار بسته مـی  سیاست

وژي که هم بـه عنـوان   معمول به نوعی ایدئول

هــدف از آن رو کــه بــه توجیــه تغییــرات در  

ترتیبات سیاسی در راستاي بـرآورده سـاختن   

از آن  ،نیازها پرداخته و هم به عنـوان وسـیله  

رو که سیاست خارجی مطابق و هماهنـگ بـا   

 گردد، اشاره دارد اهداف حقوق بشري اجرا می

)Dittmer, 2001, p.426(.   ــز ــنت نی وینس

ق بشـر را براســاس پـنج عنصــر   مفهـوم حقــو 

موضوع حق، هدف حق، اعمـال حـق، حامـل    

ــل ــه حــق2وظیفــه متقاب  ,Vincent) ، توجی

1986, p.152; Mertus, 2004, p.4)   توضـیح

  . دهد می

 اعالمیه جهانی حقـوق بشـر   با این حال، 

اي از  بلکـه اعالمیـه   ،آور نه یـک پیمـان الـزام   

عه آشکارترین روند توسـ  .ها بود اصول و آرمان

هـاي گذشـته در شـمار     حقوق بشـر در دهـه  

                                       
2. Bearer of the Correlation Duty. 

که از جمله  ،ها روشن است متعددي از پیمان

 -المللی دو کنوانسیون بین ،ترین آنها قابل ذکر

میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق حقـوق  

اســت کــه  -اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی

برخی از اصول اعالمیه جهانی حقـوق بشـر را   

مبـدل سـاخت و در   آور  هـایی الـزام   به پیمان

 Doyle) به مرحله اجرا رسـیدند  1976سال 

and Gardner, 2003, p.2-3) .  اینها از سـوي

از جملـه  (شمار وسیعی از ابزارهاي تخصصـی  

کنوانسیون علیه شکنجه و سایر تنبیهـات یـا   

رحمانـه،   رفتار پست کننده یا غیر بشري، بـی 

کنوانسیون حذف همه اشکال تبعـیض علیـه   

ــان، ــان  کنوان  زنـ ــوق کودکـ ــیون حقـ و ) سـ

کنوانسیون اروپـایی  (اي  هاي منطقه کنواسیون

، کنوانسـیون آمریکـایی   1953حقوق بشر در 

و منشـور آفریقـایی در    1978حقوق بشر در 

تکمیـل  ) 1983مورد حقوق بشـر و افـراد در   

  .شده است

م نظـا در واقع، حقوق بشر به عنوان  یک 

و هاي مشترك جهانی اسـت   مشتمل بر ارزش

باید از هر فرصـتی بهـره جسـته و     ،این رواز 

بلکـه بـه    ،آنها را نه به عنوان اهداف مشـترك 

ــاي   ــانونی و ابزارهــ ــدات قــ ــوان تعهــ عنــ

تواننـــد در  گـــذاري کـــه مـــی   سیاســـت

کـار   هـاي پیچیـده و سـخت بـه     گیري تصمیم

هـایی همچـون    از جمله حیطـه  -گرفته شوند
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سیاست خارجی، تجارت، امنیـت یـا سـالمت    

 ,Robinson, 2007) گیریمبنظر در  ... عمومی

p.242).  

، شـاهد گـذاري در   1990ه از اوایل دهـ 

ه هنجارها و اقـدامات  الملل از توسع روابط بین

با تأکیـد   ،نوین با هدف حمایت از حقوق بشر

المللـی   توسـعه دسـتیابی بـه عـدالت بـین      بر

هـایی  از سـوي شـوراي     ایجاد دادگاه. مهستی

یافتـه در   کـاب امنیت در ارتباط بـا جـرایم ارت  

و نظـایر  ) م 1994(هاي داخلـی روانـدا    جنگ

حرکت به سمت توجه   دهنده همگی نشان  آن

المللـی و برتـري حقـوق بشـر      به عدالت بـین 

المللـی،   گسـترش مفهـوم عـدالت بـین    . است

کننده کاهش جایگـاه قـانونی حاکمیـت     بیان

بـه عنـوان یـک مـانع بـراي دادرسـی        ،دولت

ــور د   ــت در ام ــارجی و دخال ــت خ ــتول  اس

)Chandler, 2002, p.120(.   

المللـی   تکامل مهم دیگـر در رژیـم بـین   

گرفته از تأکید  صورت تحولروند حقوق بشر، 

هـا و   بندي دراعالمیـه  مفصل(بر ترویج حقوق 

فعال کردن حمایت از حقوق  تا) ها کنوانسیون

 ,Forsythe) اسـت ) نظارت و اجرا هاي روش(

ونی رژیـم  تـرین جنبـه دگرگـ    اما مهم. (1991

المللی رشد میـزان،   م بیننظاحقوق بشر براي 

أثیر بلکـه تـ   ،ابزارها، اجراها و بازیگران نیست

: الملـل اسـت   آن بر اصول اساسی روابـط بـین  

پیـدایش سیسـتم دولـت در    . حاکمیت دولت

و یـک خصیصـه کلیـدي روابـط      -اضرحال ح

 -17قــرن  يالملــل از پیمــان وســتفالیا بــین

پـردازد   ن این اصل میبیابه مفهومی است که 

و  انـد  منـد  ها از حاکمیت برابـر بهـره   که دولت

هیچ دولتی حق دخالت در امور داخلی دولتی 

از ماده  7بند  دردیگر را ندارد؛ که این مفهوم 

با این . منشور ملل متحد تصریح شده است 2

بسیاري از محققان بر این باورند کـه بـا    ،حال

ــر   ــوق بش ــخاص، حق ــه اش ــوق ب ــاي حق  اعط

حاکمیت دولت را محدود کرده اسـت و سـوء   

اســتفاده از حقــوق بشــر در داخــل مرزهــاي  

دولت، حتی ارتکـاب از سـوي یـک حکومـت     

علیــه مــردم خــودش، تنهــا یــک موضــوع در 

 ،دشـو  حدود صالحیت داخلی محسـوب نمـی  

  .که بدان پرداخته خواهد شد

اجمـاع جهـانی رو بـه رشـدي در     اکنون 

بـراي  خصوص نیـاز بـه مسـئولیت مشـترك     

ــود دارد  ــر وجــ ــوق بشــ ــین . حقــ همچنــ

المللـی حقـوق بشـر بـر      هاي بـین  کنوانسیون

 اقــدامات متکــی اصــول محکمــی بــراي ایــن

توافقنامه مشارکت بین اعضاي گـروه  . هستند

هاي آفریقـایی، کارائیـب و اقیانوسـیه و     دولت

نیــز هــاي عضــو آن  جامعــه اروپــایی و دولــت

ــاي سیاســی   فرصــت ــراي گفتگوه ــایی را ب ه

بر حقوق بشر و دموکراسی بـه عنـوان    مبتنی
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هاي ضروري بـراي توسـعه پایـدار     شرط پیش

  .(Freivals, 2003, p.4) فراهم ساخته است

در یک که  استروشن  ،دشچه بیان از آن

المللی حقـوق   تحول تدریجی، هنجارهاي بین

خـود   بشر گسترش یافته و این پدیده به نوبه

ــت   ــاري دول ــی و رفت ــاي ذهن ــر فض ــا در  ب ه

ایـن رونـد در   . گذارد اسبات خارجی اثر میمن

عین حال باعث ایجـاد چـالش بـراي مفهـوم     

خواهد شد که سنگ حاکمیت و عدم مداخله 

هـا بـوده    لی دولـت المل بناي سنتی روابط بین

  .است

ها  چالش اصل حاکمیت دولت. 2-1

  توسط معیارهاي حقوق بشري

 ،بسیاري از کارشناسان بـا کـوفی عنـان   

ازمان ملـل، بـر سـر ایـن     دبیر کل پیشین سـ 

مسئله موافقند که مشروعیت دولت بـا رفتـار   

صحیح با شـهروندان خـود در پیونـد اسـت و     

تواند پشت  ین نمییک دولت خاطی بیش از ا

ــه  ــت ب ــاب حاکمی ــان   نق ــایی پنه ــوتنه . دش

ــین  ــالی همچن ــروس غ ــابق   ،پط ــل س دبیرک

سازمان ملـل، ایـن دسـتور بـراي صـلح را در      

زمان حاکمیت مطلق « که دستور کار قرار داد

 ,Freivals) »و انحصاري سـپري شـده اسـت   

2003, p.4).  

از زمـان ظهـور   دانـیم،   طور که می همان

المللی بـر   ، روابط بین)1648(پیمان وستفالی 

. گذاري شـده اسـت   مبناي اصل حاکمیت پایه

ها  شناسایی برابري چندجانبه حاکمیت دولت

در نیازمند آن است که هر دولتـی از مداخلـه   

 هنوز. دنکحقوق حاکمیتی سایرین خودداري 

در روابط پیچیده جهان معاصر، نه تنها حیطه 

 بلکه عدم ،ها حقوق حاکمیت دولت و و محتوا

کننـده   مداخله نیز، بـه عنـوان اصـل هـدایت    

ظهـور  . الملل بحـث برانگیـز اسـت    روابط بین

 ،المللـی  حقوق بشر به عنوان یک مسئله بـین 

ارهاي قراردادي و نجاي در طرح ه نقش عمده

 دولتـی بـراي بحـث داشـته     اصول روابط بـین 

المللـی   محـور، بـین   از یک نگـاه دولـت  . است

کــرد شـدن حقــوق بشــر بــه عنــوان یــک روی 

ــراي سیاســت  ــازگار ب ــین ناس ــاي ب ــی  ه الملل

اما در عمل، مسائل حقـوق  . شود می نگریسته

ــت  ــر وارد سیاس ــر    بش ــارجی اکث ــذاري خ گ

  .)Dagi, 2001(  هاي غربی شده است دولت

الملل  در حقوق بینحقوق بشر تردید،  بی

متحد بـه صـلح و    منشور ملل جامعو رویکرد 

. از مرکزیت برخوردار اسـت  ،المللی امنیت بین

پـیش   هاي حقوق بشري سازمان ملل، فعالیت

اي جدي بر اصول عدم مداخلـه   گونه از این، به

و حاکمیــت ملــی مصــرّح در منشــور مطــرح 

ال حاضر، تمرکز وتأکیدها از در ح شد، اما می

ها به امنیت  ها و رژیم حاکمیت و حقوق دولت

ایـن رونـد بـا    . و حقوق افراد تغییر یافته است
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اي در برخی از کشورها  مقاومت قابل مالحظه

این تغییر براي ایجـاد   این حال، اب. شدمواجه 

هاي جـدي   هایی در راستاي بیان نقض فرصت

الملـل کـه    نو  وسیع حقوق بشر و حقوق بـی 

امـــروزه در مناقشـــات نظـــامی بـــه وقـــوع  

جا  چالشی که در این. پیوندد، ضروري است می

این اسـت   ،دهد المللی رخ می براي جامعه بین

ثرتر از قبـل عمـل   ؤکه در عین حال بایـد مـ  

سـخن از   ،در شـرایط کنـونی   ،عـالوه  بـه  .ندک

 ,Mindzie) مداخله مشروع بیان آمده اسـت 

2009, p.8).  

قـوق بشـر بـه    ح ،المللـی  بـین  در سطح 

کننده شیوه رفتار دولتـی   صورت ابتدایی بیان

از این جنبه، کـامالً   و با شهروندان خود است

از سـوي  . دشـو  یک امر داخلی محسـوب مـی  

دیگر، دغدغه براي حقـوق بشـر شـهروندان و    

ریشـه اخالقـی و    ،افراد داراي تابعیت خارجی

ــی از     ــه بخش ــدیل ب ــته و  تب ــی داش محکم

هاي تعدادي از  هاي خارجی و فعالیت سیاست

بـا ایـن   . المللـی شـده اسـت    هاي بین سازمان

پرداختن به این دغدغـه هماننـد تضـاد     ،حال

تقـدم عــدم   .بـین اصـل عـدم مداخلـه اسـت     

هـاي   خصوص در مواردي از نقـض  به مداخله،

سیستماتیک مداوم و انبوه حقوق بشر به جـد  

ــت پرســش ــذیر اس  ,Donnelly, 1984) ناپ

p.312)  

یک واحـد اخالقـی هماننـد    را اگر دولت 

هرگونـه مداخلـه    در نظـر بگیـرم، پـس   افراد 

خارجی یک نقـض اسـتقالل اخالقـی دولـت     

اگر توجیـه نهـایی   از طرف دیگر، . دبوخواهد 

براي وجود دولت، حمایت از حقـوق طبیعـی   

ــت  ــهروندان اس ــل   « ،ش ــض قاب ــت نق حکوم

بسیار  ،دهد اي از حقوق بشر را انجام می توجه

 ,Teson( »خـود فاصـله دارد    با علت وجودي

1988,p.15(. ،حکومت نه تنها  در این صورت

 مشروعیت داخلی بلکه مشروعیت و مقبولیـت 

آنچه کـه  . دهد می المللی خود را از دست بین

ن اسـت کـه یـک    ایـ  ،خیـزد  میاز این نگاه بر

بـین حقـوق بشـر و    » تنش غیرقابل اجتناب«

ــود دارد  ــارجی وج ــت خ  ,Vincent) سیاس

1986, p.29) .  ــتانلی ــه اس ــن روســت ک از ای

زمانی که یـک  «: پیش نوشتدو دهۀ هافمن 

حقوق خواهد   هاي خارجی می ملت از حکومت

به اینگونه نیست که د، آیا نبشر را بهبود بخش

م نظــامشــروعیت سیاســی ســایر کشــورها و 

 ,Hoffman) اقتصادي آنهـا ضـربه مـی زنـد؟    

1981, p.116)  

ـ از نماي کنونی حقـو  ، ایـن  الملـل  ینق ب

د کـه اصـل عـدم    کرتوان استنباط  نکته را می

نظـام هنجـاري   مداخله یک هنجار مطلق در 

 2از مـاده   7بنـد  . المللی معاصـر نیسـت   بین

که در را مداخله در اموري  ،منشور ملل متحد



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 سه
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ن
تا

س
تاب

 
13

91
  

   

 

253  

منــع  صــالحیت داخلــی دولتــی دیگــر اســت

کـارگیري ایـن اصـل،     اما قبـل از بـه  . کند می

د کـه چـه امـوري در    شـو ن نخست باید روش

  .دنگیر حیطه صالحیت داخلی دولت قرار می

اقتدار و قلمرو قدرت کشـورها از طریـق   

د، شـو  المللی محدود می قانون حقوق بشر بین

ــرا  ــتزیـ ــان  دولـ ــو پیمـ ــاي عضـ ــا و  هـ هـ

ــاي حقــوق بشــري کنوانســیون بخشــی از  ،ه

ــه   ــان را مشــتاقانه ب ــت خودش ــلحاکمی  دلی

ولـویتی کـه ایـن    المللی و ا اهمیت جامعه بین

ها بـه حقـوق سیاسـی،     ها و کنوانسیون پیمان

واگـذار   ،دهند مدنی، اجتماعی و اقتصادي می

بنابراین، جنبش حقوق بشـر سـبب   . دننک می

تغییراتـی در ماهیـت حاکمیـت دولـت شــده     

  للـی بـه  الم هاي بین اي که ارگان گونه ؛ بهاست

هایی هستند که  سرعت در حال نفوذ در حوزه

وان حـوزه داخلـی در نظـر    ن به عنپیش از ای

  .)McDougal, 1980, p.211( شد گرفته می

، سـیر تحـول   شـد  گفتـه گونه کـه   همان

ی بـر  تـأثیر مسـتقیم   ،المللـی  حقوق بشر بین

ها داشته و بـه   میزان و توانایی حاکمیت دولت

محدود کردن رفتار آنها در مناسبات خـارجی  

حقــوق بشــر و  در واقــع، .ده اســتشــمنجــر 

خـارجی بـه یـک مشـارکت نـاآرام و      سیاست 

؛ در حالی کـه پیشـتر   دهند پرتالطم شکل می

ســاختار سیاســی داخلــی و روابــط  صــرفاً بــر

ــت ــردي  -دول  ,Vincent)تمرکــز داشــتندف

1986, p.118; Vincent, 1974, p.14)   بایـد

سیاسـت  در نظر داشت کـه رابطـه مفهـومی    

المللی به ابعاد ذکـر   خارجی و حقوق بشر بین

نیـز در ایـن    يه و بعد دیگرشدود نشده محد

ق رابطه مفهومی در بـه هـم پیوسـتگی حقـو    

المللـی   بشر و توسـعه و صـلح و امنیـت بـین    

  . وجود دارد

قـوق بشـر،   رابطه متقابـل ح . 3-1

  :المللی توسعه، صلح و امنیت بین

حقوق بشر در دوران بعد از جنـگ سـرد   

نیــت بــا مفــاهیم کلیــدي توســعه، صــلح و ام

نه صـلح  در زمی. ند خورده استالمللی پیو بین

، باید گفت کـه مفـاهیم و   المللی و امنیت بین

، 3هـایی چـون مـداخالت بشردوسـتانه     پدیده

المللـی در   هـاي بـین   منـه دادگـاه  گسترش دا

زمینه مسئولیت شخصـی رهبـران سیاسـی و    

امنیـــت هـــاي  الیـــه، 4مســـئولیت حمایـــت

المللی حقوق بشر در مناسبات  دوجانبـه   بین

بـه عـالوه،   . انـد  تر نمـوده  را غلیظ و چندجانبه

، حقوق بشـر بحـث   2001سپتامبر  11بعد از 

در خصوص توازن بین امنیت و احتـرام بـراي   

 هاي مدنی و تنش بـین حقـوق بشـر و    آزادي

 Debiel) امنیت مجـدداً مطـرح شـده اسـت    

                                       
3. Humanitarian Intervention. 
4. Responsibility to  Protect. 
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and Werthes, 2006, p.55) .  پیونـد  اکنـون

 یتبین حقوق بشر، توسعه پایدار و صلح و امن

افزونی روشن و در سـطح وسـیعی   به طور روز

، حقـوق بشـر  . ه اسـت واقـع شـد  مورد قبـول  

ــک  ــی ت ــراد اســت   نگران موفقیــت . تــک اف

هــاي حقــوق بشــري بســته بــه یــک  فعالیــت

هــاي  رویکــرد جــامع اســت کــه در آن حــوزه

سیاسی مختلف و ابزارهاي مطابق بـا آنهـا بـا    

هـا و   در همه حوزه. یکدیگر هماهنگ هستند

توسـعه  سیاست خارجی، از جملـه  هاي  جنبه

، حقـوق  همکاري، مهاجرت، امنیت و تجـارت 

بشر و گستره آن تبدیل بـه جریـان و محـور    

   .)Mindzie, 2009, p.8( ده استش اصلی

  زمانی که جنگ سرد پایان یافت، برخـی 

احتمـال دارد جهـان   «براین بـاور بودنـد کـه    

 ,Kegley) »دشوهاي اساسی  درگیر دگرگونی

1993, pp.131-146) .ــه ــه ب اي کــه یــک  گون

را براي تعقیب اهداف سیاست  محیط مطلوب

 ,Blanton( دکنــخــارجی نئــولیبرال ایجــاد 

2005, p.661(.    ــدن ــانی شـ ــروزه جهـ امـ

هاي حقوق بشـري سـبب ایجـاد یـک      فعالیت

هایی شده  ها و آگاهی جایگاه ویژه براي شبکه

اســت کــه از سیاســت خــارجی بشردوســتانه 

  . دننک حمایت می

نتیجـه حاصـل   این  ،چه که بیان شداز آن

ه حقوق بشر و که دامنه مفهومی رابطشود  می

تر شده؛ هنجارهـاي   سیاست خارجی گسترده

ده؛ حاکمیـت  شالمللی حقوق بشر فراگیر  بین

المللـی حقـوق    ها توسط معیارهاي بـین  دولت

ش کشیده شده و امنیت و توسـعه  بشر به چال

. ه اسـت دالمللی به حقوق بشر گـره خـور   بین

رابطـه حقـوق    حال باید دید در عرصه عمـل، 

بشر و سیاست خارجی چگونـه قابـل بررسـی    

  است؟

رابطه حقـوق بشـر و سیاسـت     .2

  خارجی از نظر عملی

، رابطه سیاسـت خـارجی و   از نظر عملی

. 1 :در قالب توجه به سـه موضـوع   حقوق بشر

اعتبارآفرینی حقوق بشر و سیاسـت خـارجی؛   

بشــر در مناســبات یتــی شــدن حقــوق امن. 2

جانبـه  تعامالت دوجانبه و چند. 3المللی؛  بین

  .دشو حقوق بشري روشن می

آفرینی حقوق بشـر در  اعتبار. 2-1

  سیاست خارجی

یکی از ابعاد مهم عملی در مطالعه رابطه 

ق بشــر و سیاســت خــارجی، نقــش    حقــو

ــار ــاه و  اعتب ــراي جایگ ــوق بشــر ب آفرینی حق

عبـارت  بـه  . المللی کشورهاست نمناسبات بی

ــار  شاخصــه یکــی از ،دیگــر هــاي اصــلی اعتب

یزان عمل بـه  م ،کشورها در عرصه بین المللی

تعهدات حقوق بشري آنها از یک سو و نحـوه  
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ــره ــري در   به ــوق بش ــاهیم حق ــرداري از مف ب

بایـد در  . تعامالت خارجی از سوي دیگر است

اي مطلـق   رابطـه  ،نظر داشت کـه ایـن رابطـه   

و اســتفاده  ابــزاري  نیســت و چــه بســا جنبــه

سیاسی از حقوق بشر بـراي اهـداف سیاسـت    

توسـعه و تـرویج    شاید. خارجی برجسته باشد

ه و حقوق بشر در داخل و خارج، هدفی ثانویـ 

حقوق بشر  ،اي باشد، اما هر چه هست حاشیه

آفرین در حتی در قالب ابزاري، نقشـی اعتبـار  

 ،در ایـن زمینـه  . دکن سیاست خارجی ایفا می

در سیاسـت  . وجـود دارد  هاي متعـددي  مثال

ــن  عمــده ،خــارجی آمریکــا ــرین دوران از ای ت

هـر چنـد روسـاي    . اسـت زاویه، دوران کـارتر  

جمهور دیگر آمریکا نیز سعی در ایجاد اعتبـار  

براي سیاست خارجی خود از طریق اسـتفاده  

از این روسـت کـه در   . اند داشتهاز حقوق بشر 

ثري از هاي مـؤ  خالل چند سال گذشته تالش

هـا در تعـدادي از کشـورهاي     حکومـت سوي 

هاي ایـن چنینـی صـورت     غربی براي سیاست

ومـت کـارتر در   حکدر دوران  . پذیرفته اسـت 

کـارگیري واژه حقـوق    ایالت متحده آمریکا، به

ومی بشر نخستین بار به عنوان یک عنصر عمـ 

ظهــور  صــحیح در سیاســت خــارجی آمریکــا

ل و در خــال) Gayner, 1977, p.3(یافــت

ــدي ریا ــارتر  تص ــی ک ــوري  جیم ــت جمه  س

حقوق بشـر   نوعیحکومت  )1981تا  1977(

بـر اسـاس سیاسـت خـارجی را کـه توانسـت       

امتیازهاي مالی کشورهاي در حال توسـعه را  

 دنبــال کــرد ، حــذف و یــا کــاهش دهــد   

)Sethene(. کـارگري سـابق در    هـاي  حکومت

هاي  هر کدام به نوبه خود سیاستنیز بریتانیا 

. کردنـد  نـه دنبـال مـی   ؤثري را در ایـن زمی م

تـر ماننـد سـوئد و     برخی کشـورهاي کوچـک  

. انـد  اي انجـام داده  هاي مشابه تالش همهلند 

تنهـا در حـد    ،هـا  هاي ایـن حکومـت   سیاست

ــه هــاي عمــومی در خصــوص اهمیــت   اعالمی

ــه حقــوق بشــ بلکــه اتخــاذ  ،نبــود راحتــرام ب

اقدامات مـرتبط بـه برخـی از کشـورها بـراي      

شان  هاي تغییر سیاستترغیب آنان  در زمینه 

 .)Luard, 1980( بودحقوق بشر ارتباط با در 

در برخــی از کشــورهاي جهــان ســوم اکنـون  

ــدونزي    ــوبی و انــ ــاي جنــ ــر آفریقــ نظیــ

)www2.ohchr.org (ــوق بشــر در نقــش ح ق

  .ده استشرنگ سیاست خارجی بسیار پر

هـا و   در طی پـنج دهـه گذشـته، نقـض    

هـاي محـوري    از بحث ،هاي حقوق بشر تعدي

در . ها و همچنین جهان آکادمیـک بـود   رسانه

در زمانی رخ داد که تعـدادي از  امر این واقع، 

ها، نقض حقـوق بشـر را   آنن و مخالفا ها دولت

هاي مناقشه و جنـگ بـه    در شرایط و وضعیت

در ایــن شـــرایط،  . گذاشــتند  مــی نمــایش  

کشورهاي اروپـایی، تحـت حمایـت اتحادیـه     
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ایی حقوق بشـر  کردند دادگاه اروپ وپا، تالش ار

هـاي عضـو در    را ایجاد نماید که در آن دولت

آزمایش  وردوقایع نقض گسترده حقوق بشر م

ایاالت متحـده   ،در این زمینه. ندگرفت میقرار 

آمریکا نتوانست از طریق تحوالت حقوق بشـر  

 .گیردبها سبقت  از اروپایی

بنابراین،  یک اجماع کلی پیرامـون ایـن   

نقـض  یـا  ارد رعایـت  مسئله وجود دارد که مو

حقوق بشر نه تنها بایـد از سـوي شـهروندان    

هاي غیردولتی نظیـر   عادي یا از سوي سازمان

بلکـه   6،الملل و عفو بین 5سسات ملل متحدؤم

. دشوها بیان  باید در سیاست خارجی حکومت

به عبارت دیگر، دغدغه سیاست خارجی نباید 

، تنها بهبود امور حداقلی و منـافع ملـی باشـد   

کـه از  باشـد  هـایی   عدالتی که باید اصالح بیبل

سوي کشورهاي داراي حکومت ظالم و ناقض 

هـاي   اگر سیاسـت . شود اعمال میحقوق بشر 

کننـده نگرانـی    هـا بیـانگر و مـنعکس    حکومت

عمیق شـهروندان آنهـا در ایـن حـوزه باشـد،      

هـا فـراهم    ابزارها و لوازم قانونی براي حکومت

نقـش قابـل    د و آنهـا خواهـد توانسـت   شو می

؛ به نحـوي  نندکاي در این زمینه ایفا  مالحظه

هـایی ایـن    از طریق تأثیرگذاري بر دولـت  که

هـاي حقـوقی شـدیدي کـه      چنینی به نقـض 

                                       
5. United Nations Association(UNA). 
6. Amnesty International. 

 ،برخی به شکل مستمر از آن در رنج هسـتند 

  .بکاهندپایان داده و یا حداقل از آن 

ـ   چهـل جنگ سرد، که بـیش از    رسـال ب

واسطه اولویت  هبتأثیر گذارد، الملل  روابط بین

هـا   یافتن منافع استراتژیک هـر یـک از گـروه   

هـاي حقـوق    بنابراین، نگرانی. شد شناخته می

ــرار    ــت ق ــه دوم اهمی ــا در مرحل ــري تنه بش

تــا زمــان  لــذا .)Mindzie, 2009:8( داشـتند 

 1960و  1950یعنـی دهـه   ـ اسـتعمارزدایی   

یافتـه بـراي    هاي تازه استقالل زمانی که دولت

لل بـراي  اخذ رأي در سازمان مگرفتن قدرت 

هاي حقوق بشري  تصویب تعدادي از قطعنامه

 ،1503از جمله قطعنامـه  (کردند ـ   تالش می

هاي  که رسیدگی در خصوص شکایت از نقض

توجه چندانی بـه  ) شده را تدوین نمود گزارش

 ,Solomon, 2006) شــد حقــوق بشــر نمــی

p.37).  

در حال حاضر، افراد در جامعـه جهـانی،   

در اثر تحوالتی کـه در حقـوق بشـر رخ داده،    

کننـد، بلکـه    به منافع خـود توجـه نمـی    تنها

نسبت به منافع دیگر مردم جهان نیز حساس 

ــا ایــن  .)Appiah, 2006( انــد شــده همــراه ب

هـا چـه اقـداماتی را    هـاي آن  پرسش که دولت

ایـن   نـد، ده مـی  براي منافع اتباع خود انجـام 

کـه آنهـا بـراي بهبـود     مطرح اسـت  ال نیز ؤس

 »دهند؟ می شرایط دیگران چه اقداماتی انجام
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(Finnemore,1998,p.914) . شهروندان خوب

دولت من براي ایجاد یک « :پرسند جهانی می

 »دست به چه اقداماتی زده است؟جهان بهتر 

(Lumsdaine, 1993) . از ، آنهـا  در این راسـتا

خواهنــد در سیاســت  یهــاي خــود مــ دولــت

هاي حقـوق بشـري را مـد     خارجی، مسئولیت

  .نظر قرار دهند

د، چـه کـه بیـان شـ    بنابراین، براساس آن

ــی بـــر      مـــدل سیاســـت خـــارجی مبتنـ

ــل بــین ــوا گرایــی بشردوســتانه را مــی المل ن ت

گرایـی،   هـاي وطـن   براساس ترکیبـی از ارزش 

مـــدت، و  ارائـــه یـــک تصـــویر منـــافع بلند

جتماعی رفاهی داخلی  المللی از وضعیت ا بین

  .(Pratt,1989,p.14) دکرتعریف 

یتی شدن حقوق بشـر در  امن. 2-2

  المللی مناسبات بین

 حقــوق بشــر، طــی چنــد دهــه گذشــته

ی شده و به طور مستقیم باعث اي امنیت پدیده

ی از دار شــدن حاکمیــت عملــی برخــ خدشــه

هاي گونـاگون،   کشورها در قالب اعمال تحریم

داخله نظـامی و از بـین   تغییر نظام سیاسی، م

ه شـد هـاي رهبـران سیاسـی     یترفتن مصـون 

در دوران آپارتاید یکـی  آفریقاي جنوبی . است

هـاي   هاي موفق تحـریم  ترین نمونه از برجسته

المللی براي تغییر نظام سیاسی از طریـق   بین

در خالل مدتی با این حال، . حقوق بشر است

که قانون آپارتاید بـر آفریقـاي جنـوبی سـایه     

هاي  ها و حکومت بسیاري از دولت ،فکنده بودا

غربــی همچنــان بــه روابــط تجــاري خــود بــا 

رغم مذمت این عمل از سـوي   بهحکومت روز، 

دلیل عمـده آن  . المللی ادامه دادند جامعه بین

بــود کــه آفریقــاي جنــوبی یکــی از ایــن نیــز 

کنندگان و متصدیان اصـلی مـواد خـام     تأمین

 ).Luard, 1981, p.5(است کشورهاي غربی 

نقش شـوراي امنیـت    ،اخیر هاي در سال

مباحث حقوق بشري و تـدوین و   در خصوص

ها و امنیتی شدن مسئله حقوق  اجراي تحریم

در زمینه حقـوق بشـر،   . بشر قابل توجه است

ارچوب سـازمان ملـل، در   هـ خصـوص در چ  به

کـه در   هایی وجـود دارد  مورد حاکمیت بحث

 2مــاده  از 7تــوان  بــه بنــد  ایــن زمینــه مــی

شـــروط  ،منشـــور 56و  55مـــاده  ،منشـــور

اقدامات پیشـنهادي   هاي حقوق بشري، ناپیم

نیت در پاسخ بـه تهدیـد بـه صـلح     شوراي ام

ــین ــه    بـ ــواردي از مداخلـ ــا مـ ــل  و یـ الملـ

 بشردوستانه، از قبیـل مـورد کـوزوو در سـال    

(Alston, Goodman, 1999; Steiner, 2008, 

p.700)   ارفـور   و همچنین به مـواردي نظیـر د

اشـاره   2011و لیبی در سـال   2003در سال 

  .دکر

گرفتـه   هاي صورت اگرچه نخستین تالش

هـاي حقـوق بشـر تنهـا      مورد  بیان نقـض در 
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 گرفـت  می مسائل نژادگرایی و استعمار را دربر

(Steiner, Alston, Goodman, 2008, 

p.746) ــین ؛ ــوق ب ــروزه حق ــا ام ــه  ام ــل ب المل

نقض حقوق بشـر  ها حتی اجازه دفاع از  دولت

ان اعمال مشروعیت حاکمیـت ملـی   را به عنو

هـایی کـه    دهد و حتی آن دسته از دولت نمی

نـد،  نک هنجارهاي حقوق بشري را نقـض مـی  

دارنـد کـه آن حـق قـانونی      ندرت بیان مـی  به

هـاي رخ داده را   آنها همچنین تعدي. آنهاست

  .(Fox, 1997, p.115)د نماین انکار می

ي امنیـت سـازمان   ، شـورا 1991از اوایل 

د شـ ملل در مواردي از این اختیـار برخـوردار   

ظامی در جهت پایان بخشـیدن  که از نیروي ن

ــض  ــه نق ــر در    ب ــوق بش ــترده حق ــاي گس ه

هاي داراي حاکمیت بدون رضایت اقدام  دولت

دهنـده آن اسـت کـه     این توانایی نشان. نماید

رعایت حداقل اسـتانداردهاي حقـوق بشـري    

ئولیت رو بـه تزایـد   مهـم مسـ   يیکی از اجـزا 

 ,Jackson) م جهـانی اسـت  نظـا در  هـا  دولت

1993, p.588) . مفهــوم  7،از نظــر چــاروت

هـا را بـه سـوء     دولـت حاکمیت داخلی دولت، 

اعمـال  «هاي حقوق بشـري بـه اسـم     استفاده

ــی  ــور داخل ــدار در ام . ســوق داده اســت» اقت

کنـد، ایـن    گونه که چاروت پیشنهاد می همان

هـا   کنـد دولـت   ادعـا مـی   اقتدار برتري کهامر 

                                       
7. Charvet. 

اثـر   را بـی  الملل هستند تحت قیود حقوق بین

البته  .)Charvet, 1997, pp.39-48( سازد می

هـا تحـت    ر است که هرچند دولـت شایان ذک

تأثیر هنجارهاي حقـوق بشـر در رفتـار خـود     

اده از عنصـر  با اسـتف اما آن را دهند،  تغییر می

  .(Krasner, 1999, p.64)د برن اقتدار پیش می

ی جامع صـورت گرفتـه در   در یک بررس

ایـن مطالـب    بـه بیـان   ،8هـا  خصوص تحـریم 

هـاي اقتصـادي    پرداخته شده است که تحریم

سـوم آنـان    رد که شامل یکتنها در برخی موا

 ,Hufbaueret al) رنـد د، کـارایی دا شـو  مـی 

1990; Chow, 2007, p.153) . در  ،در واقـع

 هـاي اقتصـادي بـا    بیشتر مواردي که تحـریم 

 ،هدف تغییر رژیم به کار گرفتـه شـده اسـت   

تـأثیرات بسـیار   ند مـوارد عـراق و کوبـا،    همان

ان قــدرت داشــته و در انــدکی بــر گرداننــدگ

هـاي   تر شدن جایگاه رژیم عوض سبب محکم

ــوتحــت هــدف   ,Chow, 2007) ده اســتب

p.153).  

حقوق بشر در روابط چـین و  خصوص در

بـط  روا. آمریکا  نیز نکـات جـالبی وجـود دارد   

در کـه   1969چین و ایاالت متحـده از سـال   

در دوره ریاسـت  ـ سـازي روابـط     روند عـادي 

، تا آنجا ارتقـا  ـ قرار گرفتجمهوري نیکسون  

هاي نسـبتاً کمـی    پیدا کرد که تنها محدویت

                                       
  .حاصل یک تحلیل در خصوص بیش از صد مورد است .8
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، بعـد از  1989امـا از  بهـار سـال    . باقی مانـد 

ــخت ــبش     س ــه جن ــبت ب ــین نس ــري چ گی

 هـاي  یمخواهی، ایاالت متحده تحر وکراسیدم

هـاي   بسیاري از جمله کـاهش سـطح کمـک   

متنــع در خــارجی، صــدور رأي منفــی و یــا م

هــاي جهــانی، منــع صــادرات مــواد یــا  بانــک

هاي دفاعی، منـع واردات مهمـات یـا     سرویس

را در دستور کار خـود قـرار   ... ادوات جنگی و

  .(Rennack, 2006) داد

، همواره این چـالش و خطـر   با این حال

ــتوجــود دارد کــه د هــا اهــداف سیاســت  ول

خارجی خود را زیـر پوشـش و تغییـر چهـره     

چنــین . ننــدکمداخلــه بشردوســتانه تعقیــب 

احتمالی در خصوص مداخلـه ایـاالت متحـده    

 در عــراق بــه جــد مــورد بحــث قــرار گرفــت 

)Teson,2005(. رغــم تعهــدات   همچنــین، بــه

ــب سیاســت خــارجی   ــراي تعقی ایجادشــده ب

ــوگیري  ارزش ــت جل ــور در جه ــ مح دور از ص

هایی که به عدم احترام بـه   اسلحه به حکومت

حقــوق بشــر و اصــول دموکراتیــک شــناخته  

کشورهاي غربی اغلب مواقع از طریق  ،اند شده

اولویت دادن به منافع اقتصاد ملی، خود را در 

در نمونـه آن،  . دهند قرار میاصول مقابل این 

 ,Barnett) ، فروش سالح بریتانیا2005سال 

ایی از جمله اریتره، اتیـوپی،  به کشوره (2005

 ,Mindzie, 2009) سودان یـا مـاالوي اسـت   

p.9) . ــال ــت  2007در س ــده اس ــزارش ش  گ

(Caulcutt, 2008) هــاي  کــه فــروش ســالح

رهاي آفریقـایی نسـبت بـه    فرانسوي به کشـو 

و نیجریه و چـاد در   دو برابر شده 2006سال 

ــه ســالح  ــد ک ــاي  لیســت کشــورهایی بودن ه

 ,Mindzie) انـد  کـرده  فرانسوي را خریـداري 

2009:9).  

 جهـت  ایاالت متحـده  عملکرد کند بودن 

در  ،پیگیري وضـعیت حقـوق بشـر در چچـن    

هـاي واضـح    مثـال یکـی از   ،فدراسیون روسیه

پیرامون غلبه یافتن منافع ملی بر مالحظـات  

ایـن در حـالی اسـت کـه     . حقوق بشري است

ــیار     ــن بس ــیه در چچ ــت روس ــدام حکوم اق

ــف ــودآور  تأس ــدرال  نیرو  ب ــت ف ــاي امنی وه

ــ  کم ل تـرین احتــرام را بــراي حقـوق بشــر قائ

 هـاي مـوثقی از   گـزارش اي کـه   نهوگ به .بودند

هاي فـاحش و جـدي ، از جملـه تعـداد      نقض

عـام خــارج از   قتــلزیـادي گــزارش در مـورد   

فرایند قضایی هم از سوي حکومـت و هـم از   

ــت    ــود داش ــی وج ــان چچن ــوي جنگجوی  س

(Baehr and Holleman, 2004, p.50).  

در بسیاري از موارد نقض و تعـدي حقـوق   

ــت ــه پیمــان  بشــر، دول ــایی ک ــات  ه ــا و توافق ه

دیپلماتیک با متخلف و متجاوز دارند، سـکوت و  

. گزینند عدم ارائه هرگونه نقد و نکوهشی را برمی

الشعاع منافع ملی برخی  این امري غامض و تحت
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شود  گونه استنباط می از این رو، این. هاست دولت

ه منافع ملی، حقوق بشر و سیاست خارجی سه ک

توانند از هر امر و شـرایطی   جزئی هستند که می

خصوص زمانی که منـافع ملـی    تفکیک شوند؛ به

تر گفته شد، در  همان طور که پیش. درگیر است

روند حمایت از منافع ملی، سوء استفاده و نقض 

حقوق بشر به طور مستمر با نام حاکمیـت ملـی   

 ,Sethene, Oppenheim, 1991) ودش انجام می

p.28).  

در جهان بعد از جنگ سرد،  اگرچه حقوق 

بشر به عنوان یک ایـدئولوژي تحمیلـی غربـی از    

سوي تعداد زیـادي از منتقـدان در نظـر گرفتـه     

ــد ــال،  ) (Mindzie, 2009, p.8 ش ــن ح ــا ای ب

المللـی   سرفصل جدیدي در نقش مؤسسات بین

ویاً به تعـدادي از  الملل ق پدیدار شد و جامعه بین

هـاي گسـترده حقـوق بشـر از      ها و نقـض  بحران

ها، گسترش عملیـات حفـظ    طریق اعمال تحریم

هـاي نظـامی،    دخالـت صلح  یا حتی هـدایت  

توان بـه مـداخالت    می از جمله آنها. پاسخ داد

 1993بشردوستانه نظامی در سـومالی در سـال   

 1377(1999، یوگسالوي در سـال  )ش 1371(

ــتگا) ش ــین و دس ــوقتی ب ــی در  ه اداري م الملل

ــرزه گـــــوبین در    ــنی و هـــ - 1994بوســـ

ــال  ) ش1371 - 1372(1993 ــوزوو در سـ ، کـ

ــرقی در ) ش1376( 1998 ــور شـ  1999، تیمـ

ــال ) ش1377(  1381( 2003و دارفـــور در سـ

در واقع، در برخی مواقع، زمـانی  . اشاره کرد) ش

کــه بــا چنــین دیکتاتورهــایی مواجهــه صــورت 

رسـد نفـوذ اقتصـادي،     گیـرد، بـه نظـر  مـی     می

سیاسی و دیپلماتیک براي متوقف کـردن نقـض   

یافته حقـوق اساسـی بشـري     گسترده و سازمان

هـا و اسـتثنائات    بنابراین، محدودیت. مؤثر نیست

اخالقی باید بر حاکمیـت سـرزمینی بـه عنـوان     

یک استثناء بر اصل عـدم مداخلـه و بـه عنـوان     

 دالملل مـورد قبـول واقـع شـو     هادي روابط بین

(Pease and Forsythe, 1993, p.290-314; 

Donnelly, 1995, pp.115-145).  

در حقوق بشـر    بررسی وضعیتبنابراین، 

هاي  اغلب سبب توجه به نقضداخل کشورها 

 ها تحریم اعمالحقوق بشر شده که نتیجه آن 

از جمله زیمبابوه، چـاد و   در برخی از کشورها

ــوده اســت  ــودان ب ــاید . س ــقش ــن از طری  ،ای

ن موجـود  وکارهاي گونـاگو   همکاري میان ساز

بـه  . دشو پذیر می در سیستم ملل متحد امکان

توانـد از طریـق    این مسـئله مـی   ،عنوان مثال

دبیر کل ملل متحد، مجمع عمومی یا شوراي 

المللی و امنیت را  امنیت که مکلفند صلح بین

. دشـو مطـرح   ،در سطح جهانی حفظ نماینـد 

مصوب شوراي  1593قطعنامه مسئله در این 

کـه بـه    ،2005امنیت سازمان ملـل در سـال   

دان جهـت طـرح در   سـو  وضعیت دارفوربیان 

پـردازد،   مـی )  ICC(المللی  دادگاه جنایی بین
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شرح داده و سـبب صـدور اتهـام علیـه عمـر      

 2009رئیس جمهور سودان در سال ، 9البشیر

  .)Mindzie, 2009, p.6( دش

مداخلـه  «مداخله به طور معمول به عنوان 

اجباري یا دیکتاتورمابانـه از سـوي یـک بخـش     

» خارجی، در حیطه صالحیت یک دولت حـاکم 

عناصــر . (Bull, 1984, p.1) شــود تعریــف مــی

نـه تنهـا   » مداخلـه اجبـاري یـا دیکتاتورمابانـه    «

شـامل مداخلــه نظــامی مســتقیم، بلکــه شــامل  

خصوص مـوارد اقتصـادي    نظامی، به اقدامات غیر

  .(Little, 1987, p.49) »شود می

مجموعه این مـداخالت در جـدول زیـر    

  .ده استشمنعکس 

فهرست مداخالت  -)1(جدول شماره 

  بشردوستانه

  سومالی  مداخله بشردوستانه  1993

  یوگسالوي  مداخله بشردوستانه  1999

1994-

1993  

مداخله دستگاه اداري 

  المللی موقتی بین

بوسنی و 

  گوبین هرزه

1998  
مداخله دستگاه اداري 

  المللی موقتی بین
  کوزوو

1999  
مداخله دستگاه اداري 

  المللی موقتی بین
  تیمورشرقی

2003  
مداخله دستگاه اداري 

  المللی موقتی بین
  دارفور

  عراق  مداخله بشردوستانه  2003

  افغانستان  مداخله بشردوستانه  2007

  لیبی  مداخله بشردوستانه  2011

  نگارندگان: تدوین

                                       
9. Omar Al Bashir. 

المللی زیر چتـر   بین با این وجود، ادارات 

اهداف هزاره سازمان ملـل، اقـدامات سیاسـی    

اي را از جمله جلوگیري از کشمکش،  گسترده

برقراري صلح بعد از کشـمکش و یـک سـهم    

. انـد  هاي توسعه ایفـا کـرده   گسترده در برنامه

این اقـدامات بـه شـکل عـادي تحـت عنـوان       

شـود کـه بـه     حکومت جهانی توضیح داده می

ومت دولت را در مـواردي بـا   طور متوازي حک

 ,Duffield, 2001) سـازد  چالش مواجـه مـی  

p.12).  

هــاي  اگرچــه یکــی از واقعیــت ،بنــابراین

نـه تنهـا   الملل این است کـه   مسلم روابط بین

چیزي همانند حکومـت   بلکهحکومت جهانی 

با انحصـار مشـروعیت کـاربرد زور    نیز جهانی 

هـا وجـود    براي تضمین امنیت اساسی دولـت 

گونه  اما این ،)Forsythe, 1995, p.113( دندار

المللی بـه   نیست که ضمانت و اجراي بینهم 

طـور نمونـه،    بـه . طور کلی وجود نداشته باشد

ــاه ــدا    دادگ ــابق و روان ــالوي س ــاي یوگس  ،ه

المللـی در خصـوص ناقضـان     هنجارهاي بـین 

امـا   .انـد  رده حقوق بشر را به اجرا گذاردهگست

این است که  ،دچالش و مشکلی که وجود دار

المللـی از جامعیـت    این تضمین و اجراي بین

ندرت بر قدرتمندان و یـا   ست و بهبرخوردار نی

 Doyle and) گـذارد  دوستان آنان تـأثیر مـی  

Gardner, 2003, p.11-12).  
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جانبــــه و  تعــــامالت دو. 3-2

  جانبه حقوق بشريچند

منـد  جا که گفتمان حقوق بشـر نیاز از آن

ان یک عنصر اساسی تر به عنو شناسایی جدي

ــت   ــوي دول ــارجی از س ــت خ ــت سیاس  هاس

(Mindzie, 2009:8) ،  یکی دیگر از نمادهـاي

ق بشـر و سیاسـت   عملی در رابطه بـین حقـو  

جانبه حقوق خارجی، تعامالت دوجانبه و چند

پیشــینه تعــامالت چندجانبــه . اســتبشــري 

ابط شـرق  عمدتاً به کنفرانس هلسینکی در رو

، در ســالیان آن ازبعــد . گــردد و غــرب بــازمی

ــبات دو  ــر، مناس ــري اخی ــوق بش ــه حق  ،جانب

در روابط کشورهاي غربی با چـین   خصوص به

  .استنیز از نظر عملی قابل توجه 

بــا تغییــر دوران جنــگ ســرد بــه دوران 

ــنش ــی،  ت ــانتوافقزدای ــینکی م  1975ه هلس

نمادي از یک رویکرد امنیتی جامع در ارتباط 

ر با تنش بـین تمایـل بـراي حفـظ امنیـت د     

ام بـراي حقـوق بشـر    اروپا و توجـه بـه احتـر   

 7در اصـل  . خصوص در اروپاي شـرقی بـود   به

به احترام به حقـوق بشـر و    ،توافقنامه مذکور

ــی  آزادي ــاي اساس ــر،   ه از جملــه آزادي فک

  :ان، مذهب و عقیده اشاره شده استوجد

کننده به حقوق بشـر   هاي شرکت دولت«

 ،تهاي اساسی احترام خواهند گذاشـ  و آزادي

مذهب یا عقیده،  ،از جمله آزادي فکر، وجدان

 ي،ژادنـ بعـیض  و این امر بـراي همـه بـدون ت   

 Baehr  and) »ییـا مـذهب   ی، زبـان یجنسـ 

Holleman, 2004, p.49) .  بنابراین کنفـرانس

ــدی ــراي  هلســینکی تب ــه نهــادي جــدي ب ل ب

جانبه حقوق بشري بـین بلـوك   تعامالت چند

 د و مسـائل حقـوق بشـري را   ق و غرب ششر

ــه ــارجی    وارد عرص ــت خ ــی سیاس ــاي عمل ه

  .ساخت

 ،در طــول بــیش از  پــنج دهــه گذشــته

، مفهـوم  نظرها حداقل در  بسیاري از حکومت

حقوق بشر را به عنوان یک اصل هادي رفتـار  

، همچنـین . اند هکردبا افراد و ملت خود اتخاذ 

ند بر وضعیت حقـوق  ا هها تالش نمود حکومت

به عنـوان  . رندبشر در سایر کشورها تأثیر بگذا

عام و  ، قتلکشور عضو اتحادیه اروپا 12 ،مثال

 1989را در جــون  10کشــتار میــدان تیــانمن

چــه روابـط بعــد از  اگر. پکـن محکــوم کردنـد  

، اما اعضاي اتحادیه اروپـا بـه   شدمدتی عادي 

نگرانی خود در خصوص وضعیت حقوق  اظهار

در اقدامات سیاسی خاص و در  ،بشر در چین

یون حقوق بشر ملل متحد هاي کمیس نشست

ــد ــان،. ادامــه دادن ــن می یکــی دیگــر از  در ای

ابزارهاي مهم مورد استفاده اعضـاي اتحادیـه   

 ،اروپا براي بهبود وضعیت حقوق بشر در چین

در ایـن  . چـین بـود   -وپـا اتحادیـه ار  يگفتگو

                                       
10. Tianammen. 
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ل حقوق بشري بـین نماینـدگان   گفتگو، مسائ

وزارت امورخارجه چین و دانشگاهیان چینـی  

قرار گرفت بحث مورد شان  متایان اروپاییو ه

)Holleman, 2002, pp.159-161(.  

هــا از آنجــا کــه روابــط  بنــابراین، دولــت

انـد و   بـه یکـدیگر وابسـته    ،دیپلماتیک دارنـد 

نوعی وابستگی متقابل بین آنها وجـود دارد و  

تحـت  آنها هاي سیاست خارجی  استراتژيلذا 

، هـا  مینـه در بسـیاري از ز . گیرد تأثیر قرار می

از . نندک جازي عمل میمصورت  آنها متقابالً به

ــوزه ــه در ح ــادي،   جمل ــادالت اقتص ــاي مب ه

هــاي کمــک  توافقــات تجــاري، رفــاه، برنامــه

الملـل   لی که جامعه بـین خارجی و سایر مسائ

. دهـد  شـعاع قـرار مـی   ال را به طور کـل تحـت  

ها ممکن است  دولت  جانبهبنابراین روابط چند

، بـه  ر یک دولت علیه دیگرينظبه دلیل اظهار

هاي داخلی یـک   در زمینه سیاست طور مثال

، تحت حقوق بشري مسائلحکومت خاص در 

  .)Luard, 1981, p.4( ردیگ تأثیر قرار

در خصوص روابط و تعـامالت دوجانبـه،   

ــد اشــاره کــرد کــه در بســیاري از مــوارد   بای

ــه جــاي  مــی ــوان ب ــا  ،تحــریماســتفاده از ت ب

هــاي  هــا و توانمنــدي تگیــري از قابلیــ بهــره

شـده در قـدرت نـرم و کاربسـت آن در      لحاظ

بسیاري از مسـائل را  گفتگوهاي حقوق بشري 

در جهت تأمین منافع مطرح و هدایت کـرد و  

در . بدین طریق، مسائل را حـل و فصـل کـرد   

گوهاي حقوق بشـري مـابین   این زمینه،  گفت

، ایـران  وژاپن و اروپا، چـین و آمریکـا، ژاپـن    

  .قابل ذکر است اروپاایران و 

  فرجام

نتیجـه حاصـل   این  ،چه که بیان شداز آن

کـه دامنـه مفهـومی و عملـی رابطـه      شود  می

تر شده  بشر و سیاست خارجی گستردهحقوق 

المللی حقوق بشـر بـیش از    هنجارهاي بین و 

اي کـه حاکمیـت    گونه به. اند فراگیر شدهپیش 

المللـی حقـوق    ها توسط معیارهاي بـین  دولت

ش کشیده شده و امنیت و توسـعه  به چالبشر 

 .المللی به حقوق بشر گـره خـورده اسـت    بین

آفرین سیاسـت  اکنون یکـی از عناصـر اعتبـار   

کــه بــه انحــاي گونــاگون  ،خــارجی کشــورها

عــامالت دوجانبــه و چندجانبــه مناســبات و ت

چه بسـا سـبب    سازد و المللی را متأثر می بین

شـود، حقـوق بشـر     امنیتی شـدن روابـط مـی   

  .ستا

صــلی هــاي ا شاخصــه در واقــع، یکــی از

یـزان  م ،المللـی  اعتبار کشورها در عرصه بـین 

عمل به تعهدات حقوق بشري آنها از یک سـو  

برداري از مفـاهیم حقـوق بشـري     و نحوه بهره

بـه   .در تعامالت خارجی از سوي دیگـر اسـت  

طی چند دهه گذشـته،   همین دلیل است که

قـض آن  ن اي امنیتی شده و حقوق بشر پدیده
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ــه طــور مســتقیم باعــث خدشــه  دار شــدن  ب

ی از کشـورها در قالـب   حاکمیت عملـی برخـ  

هــاي گونــاگون، تغییــر نظــام  اعمــال تحــریم

ــتن    ــین رف ــامی و از ب ــه نظ ــی، مداخل سیاس

از . ده اسـت شـ هاي رهبران سیاسـی   یتمصون

ان حقوق بشر نیازمند شناسـایی  گفتم رو، این

تر به عنوان یک عنصر اساسی سیاسـت   جدي

بــه  هاســت تــا    ارجی از ســوي دولــت  خــ

ند ریسک و خطر را کگیرندگان کمک  تصمیم

مزایاي تقویـت تعهـد بـه    تشخیص دهند و از 

بـه عنـوان هـدف اصـلی و ابـزار       ،حقوق بشـر 

توان بـه   ، که از جمله آنها میسیاست خارجی

هـاي   بینی محیط ابل پیشتر و ق توسعه باثبات

تبـار  افزایش اع ،اي الملل و منطقه سیاست بین

ــین ــی و ســرمایه دیپلماتیــک ب تقویــت  ،الملل

ــین  ــی و ب ــجام داخل ــی انس ــی ،الملل ، اثربخش

منـد   بهـره  ،کرداشاره   همکاري و اتحاد مثبت

 .ندشو
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