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 چکیده
هیا  الیلی بلکیه    المللی حقوق بشردوستانه، یکیی ا  ایال   یافتگی هنجارین نظام بینرغم توسعهبه

 شییتر   1 اییال  الییلی اییین نظییام، تاییمین ا ییرا  اواآییا و  قییررام دۀ اسیی   ا راییه  ییاد  
بیر  وفیک کیردۀ بیه رآایی   قیررام ایین        هیا  آایو را آی و    دولی  1191هیا  ننیو   کنوانسیوۀ
ها انیااۀ نشیاۀ   ها، به تامین رآای  دۀ نیز  کلک ساخته اس ، لیکن رویۀ آملی دول کنوانسیوۀ

دۀ نییز  ینکه تفسیر این تعها به لحاظ  اهی  و  بنیا   اا  استقبال دنها ا  انین تعها  ناارد، ضمن 
هایی را برانگیخته اس   بررسی تطبیقی  اهی  و  بنا  تعها به تامین حقوق بشردوسیتانه ا   بحث

هیا  اابیل دسیتیابی در    وتحلییل داد  یهتجزالملل  وضوع این پژوه  اس   نگا  اس م و حقوق بین
ی، تو ییه تعهیا بیه    المللی یۀ الول، اواآا و  وا ین حقوای بیین بر پاها   و ود،  نابع، اسناد و رویه

سا د  حال دنکیه در نگیا  اسی م بنییانی بیس      تامین را براساس الگو  تعهاام اِر ااُ نس  مکن  ی
رسیانی  تر برا  تعها به تامین اابل استناد اس  که دۀ را بر پایۀ الولی همچوۀ یار تر و الیلنرف

 سا د  یبه  ظلوم، تعاوۀ بر بِرّ و ا ر به  عروف و نهی ا   نکر استوار 
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 مقدمه
المللی، آام برخوردار  دۀ ا  سا انۀ ضمان  ا راها   تمرکز و ها  نظام حقوای بینا  ویژ ی

الملیل ناپاییاارترین نظیام حقیوای اسی  و در  ییاۀ       ا بارکننا  اس  و به تعبیر  حقوق بیین 
: 1900المللِ بشردوستانه ناپایاارترین بخی  اسی  اکاسسیه،    ها   ختلک دۀ حقوق بینخهشا

المللییی لییلیخ سییرص در شسییتمین سییالگرد تسییویخ   (  بییه بیییاۀ رکیییس کمیتییۀ بییین 111
المللیی حقیوق بشردوسیتانه    (، آام رآای  اواآا نظام بیین 1191ها  اهار انۀ ننو اکنوانسیوۀ

(  البته،  ساکل  رتبط بیا  91: 1919س  اباار اد  و رنجبریاۀ، همچناۀ اال  اللی این نظام ا
ا نی  برا  المللی وضعی   تفاوتی دارد،  یرا  شمول اختیارام شورا  حو   للح و ا نی  بین
دور براساس فسل هفتم  نشور  لل  تحا اس   طی تحوالم اخیر، اواآیا  اتخاذ تسمیمام الزام

هیا   سیترد  و   انا که نقضدوستانه این شانس را پیاا کرد المللی حقوق بشر و حقوق بشربین
المللی شمرد  شونا و  وضیوع تسیمیمام   پیوستۀ دنها، تهایاام اساسی آلیه للح و ا نی  بین

تواۀ به الزا ی شورا  ا نی ، در راستا  ایفا   سئولی  حفظ للح، وااع شونا  برا  نمونه  ی
کوب کردها  آراق توسط حکو ی  لیاام ااطعنا یۀ    اااام شورا  ا نی  در  حکوم کردۀ سر

ینکه ا ا   ا اادرسانی در خا  خود را بیه  ادول  آراق به  وادار کردۀ( و 1111دوریل  1، 188
تواۀ ا  اایاام ایین شیورا بیه     المللی بشردوستانه باها، اشار  کرد  همچنین  یها  بینسا  اۀ

ویز کیاربرد ایارم نظیا ی  هی  کنتیرل       حاود کردۀ پروا ها  نظا ی در حریم بوسنی و تج
اوضاع و ا اادرسانی و  أ ور کردۀ کمیسییونی ا  کارشناسیاۀ بیرا  تهییۀ  یزارش تخلفیام ا        

الملل بشردوستانه در  خالمۀ یو س و  سابق نیام بیرد  در  یورد سیو الی نییز در      حقوق بین
ق تجویز کرد ااطعنا یۀ  نهای  شورا  ا نی   ااخلۀ نظا ی را هماننا الگو  آملیام نظا ی آرا

(  کمیسیییوۀ حقییوق بشییر نیییز در  نییب یو سیی و  بییا ار یییابی و    1111دسییا بر  9، 019
، 1111 ستناسا    وارد نقض حقوق بشیر اننوسیایا، شیکنجه، کواانیاۀ ا بیار (، در اوم      

ا ا انین ضمان  ا راهایی هموار   وفق  1 ونه اااا ام را  جا  شمرد  اس  پیگرد کیفر  این
هایی  اننا اسیراۀ  نگیی  یژ  در حمای  ا   رو وبهشود؛ کنا و در همه  ا فعال نمینمی آمل

 انا کار رفتهنارم بهشا اۀ در  خالمام  سلحانه بهو با داش 
هیا   هیا و  یرو   انیا کیه  ییاۀ دولی     المللیی ا یرو   اغلیخ  خالیمام  سیلحانه، غییربین     

 نوآیا   یرد  در این  خالیمام  دروۀ یک کشور در  ی ها دریافتۀ  سلح یا بین این  رو سا  اۀ
کیه   هیر  یا    ینۀ نقضِ آما  و شایا اواآا و  قررام حقوق بشر و بشردوستانه بیشتر اسی    

یابیا و  بیراۀ پیا یاها     فزونی  یی  انساۀاواآا و اوانین بشردوستانه رآای  نشود، درد و رنج 

                                                           
ها  دۀ ها  ننو و پروتکل(  قرر کرد افراد  که در تخلفام کنوانسیوۀ1111اوم  19ا S-1/1/1992در اطعنا ۀ   1

 لورم فرد   سئولی  کیفر  دارنا انا، شخسا  و بهانا یا دستور داد  شارک  داشته



 144...   رعایت حقوق بشردوستانه نماهیت و مبنای تعهد به تضمی

فالیلۀ  ییاۀ    پیر کیردۀ  تیواۀ کیرد بیرا     یاه   .(,Pejic 7 :2008شود ا خالمه دشوارتر  ی
هیا  بیرا    ها  خیرِ  نعکس در اوانین بشردوسیتانه، و وااعیی  تلیخ  سیاکخ و درد و رنیج     نی 
انیا  و تجیارب   یر ذار  بر رفتار  تخالماۀ اه بایا کرد  کاام راهبردها و رویکردهیا  وفیق  تأث

سیئولی  الیلی رآایی  حقیوق     د یو د  تعهیا و    تاریخی در این   ینه اه درسی را به  ا  یی 
  رأالمللی داد سیتر  در  که دیواۀ بین ونه  کاام نهاد، شونا، لیکن هماۀبر آهابشردوستانه 

الملیل  ، حقیوق بیین  ICJ Rep, 1986:paras.114, 218 & 219)خود تأییا کیرد  اسی  ا   1181
اآیا آرفیی   ا  رآایی  شیود  یکیی ا  او    خالیمۀ  سیلحانه   هر نیوع بشردوستانۀ آرفی بایا در 

الملیل بشردوسیتانه کیه    حقوق بین 1الرآایه آبارم اس  ا  تعها به رآای  و تامین رآای ال م
 تنهیا نیه ( اس  و به  و خ دۀ 1191ها  اهار انۀ ننو ا شتر  در کنوانسیوۀ 1 اموۀ  اد  

ها  تح  فر اناهی، هاای  یا کنترل خود  وفک هر طرف  خالمه نسب  به اشخاص یا  رو 
ها  غیرطرف  خالمه نیز  تعها به ت ش بیرا  رآایی  حقیوق بشردوسیتانه     بلکه دول  اس ،

یله اسی ، نیه بیه نتیجیه     وسی  بهانا، البته این تعها نوآی تعها ها  در یر  خالمهتوسط طرف
که به  قتاا  الل وفا  به یدرحالا ا  اهی  و  بنا  این تعها ایس     Mack, 2008: 12)ا

وفیفه دارد  فاد  عاها  را رآای  کنا، الزام دول  آاو به تامین رآایی    آها، هر دول  آاو
ا  نگیا     سیئله توانا داشته باشا  بررسیی ایین    عاها  توسط سایر اآاا اه  بنا  حقوای  ی

هیا  اابیل دسیتیابی در    وتحلیل داد یهتجزالملل  وضوع این پژوه  اس   اس م و حقوق بین
المللی، تو یه تعها به یۀ الول، اواآا و  وا ین حقوای بینبر پا و ود ها   نابع، اسناد و رویه

سا د  ا ا، در نگا  اس م این تعها بر پایۀ تامین را براساس الگو  تعهاام اِر ااُ نس  مکن  ی
 شود رسانی به  ظلوم، تعاوۀ بر بِرّ و ا ر به  عروف و نهی ا   نکر استوار  یالولی همچوۀ یار 

 

 الملل بشردوستانهتضمین در حقوق بین تعهد به
( 1191هیا  ننیو ا   شیتر  کنوانسییوۀ   1تعها به تامین رآای  حقوق بشردوستانه، در  اد  

الملیل اسی  و   اساسی حقیوق بیین  ۀ یک ااآا  شبه نزلبهدرج شا  اس    فاد این  اد  ا رو   
دول  و اشیخاص خسولیی    ها ار اۀ وادار کردۀهمۀ دول آاو را به اتخاذ تاابیر  در  ه  

کنیا  هیا  ننیو  تعهیا  یی    تح  ل حی  خود و نیز دیگر دول آایو، بیه رآایی  کنوانسییوۀ    
لیزوم  » شتر   طابق با ااآا  آمو ی  1 مکن اس  تسور شود  اد   ( Focarelli, 2010:125ا

ا یا   ها  ننیو اسی ،  یاددور تعهاام  ثب  و  نفی برا  رآای  کنوانسیوۀ لرفا ، 1«وفا  به آها
 تجاسیراۀ، بیه    وادار کیردۀ ا  بیانگر لزوم اتخاذ اااا اتی اانونی بیرا   نحو  ترایانهاین  اد  به

                                                           
1. respect and ensure respect 

2. General Pacta Sunt Servanda Rule 



 8341 پاییز ،3، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    499

  بنابراین فراتیر ا  تعهیا بیه ا یرا، تعهیا بیه       Focarelli, 2010: 126)هاس  ارآای  کنوانسیوۀ
هیا   سییوۀ الحاای بیه کنوان  1100پروتکل اول  1 اد   1 یرد  بنا تامین ا را را هم در بر ی

ا   شتر  دارد، ا ا در پروتکل دوم اثر  ا  انین  قرر  1نیز آبارتی  شابه با  اد   1191ننو 
اسی :    قیرر داشیته  ( نییز  1181المللی حقیوق کیود  ا  کنوانسیوۀ بین 98 اد   1نیس   بنا 

ل الملل بشردوستانۀ اابی اواآا حقوق بین رآای  و تامین رآای شونا به دول آاو  تعها  ی»
هیا   در کنوانسیوۀ(  ICRC,2012ا 1«اآمال در  خالمام  سلحانه که  ربوط به کودکاۀ اس 

  حمای  ا   جروحاۀ و بیماراۀ و رفتار با اسیراۀ  نگی نییز  قیرر   شیابهی    دربار 11111ننو 
 سترد  پذیرفته شا ، که  طوربه 9المللی داد ستر شود  این ااآا  در رویۀ دیواۀ بیندیا   ی

 شیتر  در حقیوق    1  آرفی بودۀ دۀ اس   همچنین  فته شیا  اسی  کیه  یاد      دهنااۀنش
اساسی دارد، ااآا  د ر  تلقی شا ،  تامن تعهاام اِر ااُ نِس بود  المللِ  ار   عنا  شبهبین

 ,Condorelli & Chazournes) المللیی اسی   ها  بنیادین  ا عۀ بینو هاف  حمای  ا  ار ش

31; Meron, 1989: 190 -1990: 30–Benvenuti, 1989 86;-2000: 67, 859 ) 
 

 ماهیت و مبنای تعهد به تضمین .1
 1191هیا  ننیو    شتر  کنوانسیوۀ 1دو تفسیر  تفاوم، یکی  ایق و دیگر   وسع، ا   اد  

، رآای  کنوانسیوۀ توسیط افیراد و   «تامین رآای »اراکه شا  اس   در تفسیر  ایق  نظور ا  
هیا هیم   وۀ المرو کشور آاو اس ، ا یا در تفسییر  وسیع تایمین شیا ل دولی       ها  درار اۀ
رسا،  یرا تعها به رآای  که در حقیق  بیاۀ هماۀ الل نظر  یتر بهشود  تفسیر اخیر  و ه ی

وفا  به آها اس ، شا ل تعها دول  آاو به اتخاذ هیر  ونیه اایاام ال م بیرا  رآایی  توسیط       
تعهیا همیۀ    تعها دول  به تامینِ رآایی ،  دۀ اس   ولی،  راد ا نهادها و اشخاص دروۀ المرو 

هاس  یوۀکنوانسبه  تن دادۀدول   تخلک به  وادار کردۀدول برا  اتخاذ اااا ام  مکن برا  
Condorelli & Chazournes, 2000:69)    با فرض آرفی و اِر ااُ نس بیودۀ  عیارهیا و تعهیاام  )

ینکیه هیر دولی  دیگیر  حقیوق      اهیا در تایمین   ولی  الملیل بشردوسیتانه، همیۀ د   حقوق بین
 ,Palwankar, 1994: 9)شونا یحق و دارا  تکلیک تلقی بشردوستانه آرفی را رآای  کنا، ذ 

المللی دول  الملل در طرح  واد  سئولی  بین  این تفسیر با نظر کمیسیوۀ حقوق بین(12 , 11

                                                           
.1. www.icir.org/jhl.nsf/convpres?Openview 

کنوانسییوۀ   81 یاد    1  حمای  ا   جروحاۀ و بیماراۀ و بنیا  دربارننو  1111کنوانسیوۀ  11 اد   1  ر    بنا 1
 اسیراۀ  نگی ننو  ربوط به رفتار با  1111

نظا ی در نیکارا وکه و آلیه این کشیور و درا     در این   ینه رأ  دیواۀ در اایۀ  ربوط به آملیام نظا ی و شبه9
 ا  و اایۀ دیوار حاکل اابل اشار  اس   شورتی  ربوط به تهایا و استفاد  ا  س ح هسته

4. T. Meron, regards common Art. 1 as a ‘precursor of the concept of obligations erga omnes. 

http://www.icir.org/jhl.nsf/convpres?Openview
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المللیی  شا   تعلق به کل  ا عۀ بیین عها نقضکه تیدرلورت ویا نیز انطباق دارد، دنجا که  ی
توانیا  یاآی شیا  و توایک نقیض، اطمینیاۀ و       دیا  نیز  یی یاۀ باشا، هر دولتی غیر ا  دول  

 ( 98 اد   1و  1تامین آام تکرار و  براۀ را خواستار شود ا فاد بناها  
ول نییز، ایین   هیا  ننیو و پروتکیل ا   المللی للیخ سرص بر کنوانسیوۀتفسیرها  کمیتۀ بین

در خسوص حقیوق   XXIII، اطعنا ۀ 1ها  این کمیتهتفسیر  وسع را تأییا کرد  اس   اطعنا ه
 :Available at) بشیییییر در  خالیییییمام  سیییییلحانه اکنفیییییرانس تهیییییراۀ(   

www1.umn.edu/humanrts/instree/1968a.htm  پروتکییل اول الحییاای بییه   1 ییاد   1، بنییا
 :ICJ Rep, 2004)ییژ  در ااییۀ دییوار حاکیل     وبیه  ICJ، روییۀ  11911هیا  ننیو   کنوانسییوۀ 

Paras.136, 146, 157, 159, 160; Kattan, 2004/2005:71) یا بر ویژ ی ار یاا نس  تأک، ضمن
  دییواۀ  انا وسعالملل بشردوستانه، همه در راستا  همین تفسیر بودۀِ بیشترِ اواآا حقوق بین

( اآ م کیرد  بیود کیه بسییار  ا      1111ا  ا   شورتی  ربوط به استفاد  ا  س ح هستهرأدر 
ها اآم ا  اآاا  شونا که بایا توسط همۀ دول اواآا حقوق بشردوستانه اناۀ بنیاد  تلقی  ی

و یک دهه پیشتر هیم   ICJ Rep, 1996:paras.79, 120)ها و دول ثالث رآای  شود اکنوانسیوۀ
هیا  ننیو،   ا  کنوانسیوۀ تنهانهآای  را (، تعها به رآای  و تامین ر1181در اایۀ نیکارا وکه ا

  ا یا،  (ICJ Rep, 1986: para. 220)بلکه ا  الول کلی حقوق بشردوسیتانه ناشیی دانسیته بیود     
بیر تعهیا بیه     لیراح  بیه    شورتی دیوار حاکل ابرا  شیا کیه   رأدیواۀ، در  افهارنظرترین  هم

ا کرد و دۀ را  سئولی   معیی  یتأکتامین در  عنایی فراتر ا  تعها دول آاوِ طرف  خالمه 
  ضمن اشار  به نقض تعهاام ار یاا نس  رأدیواۀ در این  المللی دانس  ها در  ا عۀ بیندول 

همۀ دول آاو کنوانسیوۀ، اآیم  » شتر  اآ م داشته که  1توسط اسراکیل، با استنباط ا   اد  
مه بیه رآایی  شیرایط و    ها   خالی ینکه طرف  خالمه باشنا یا نه،  تعها به تشویق طرفاا  

هیا  لیزم بیه آیام شناسیایی      الزا ام  قرر در کنوانسیوۀ هستنا، همچنین، به باور دیواۀ دول 
ها  اشیاالی فلسیطین   وضعی  نا شروع ناشی ا  احااث دیوار حاکل توسط اسراکیل در سر  ین

حیا و  ( باییا در ایاراوب  نشیور  لیل  ت    1191هستنا و کلیۀ اآاا  کنوانسیوۀ اهارم ننو ا
الملل نسیب  بیه رآایی  و تایمین ا یرا  اواآیا حقیوق بشردوسیتانه  نیارج در          حقوق بین

  بیا  (ICJ Rep, 2004: Paras.158-159)دورنیا  آمل کنوانسیوۀ ا  سو  اسراکیل اااام ال م را به
  تعهیا بیه   دربیار  شیتر    1رسا بتیواۀ آبیارم  یاد     نظر نمیاین بیاۀ نسبتا  لریح دیواۀ، به

بر تامین ا را  حقوق بشردوستانه توسط را  حاود به تعها دول طرف  خالمه  بنیتامین 
 ها  داخل المرو و تح  ل حی  دنها دانس  نیروها  تح  ا ر و  رو 

                                                           
1. Cf. 19 IRRC (1979) 87; 23 IRRC (1983) 220; 24 IRRC (1984) 113 and 357; 25 IRRC (1985) 31; 32 

IRRC (1992) 492; 33 IRRC (1993) 490; 35 IRRC (1995) 317; 36 IRRC (1996) 28. 

2. Art. 1(1) was adopted by 87 votes in favor, one against, and 11 abstentions.  
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با هیچ ر رو   وا ه نشا  و هیچ اآ  یۀ  فقطنه شتر   1شایستۀ یاددور  اس  که  اد  
المللی للیخ سرص بیر ایین اسیاس بیه تعهیا      ۀ بینتفسیر  بر دۀ وارد نشا ، بلکه استناد کمیت

المللی،  ورد هیچ اآتراضی وااع نشا  و نسب  به درج  فیاد  شیابه در سیایر اسیناد      ا عۀ بین
 ,Sandoz, Swinarski & Zimmermann (eds))المللی نیز ابرا  نگرانی لورم نگرفته اسی  بین

1987: para. 36)و هیم شیورا  ا نیی  و سیایر ارکیاۀ         در سا  اۀ  لل نیز هم  جمع آمو ی
انیا، لیاور   ها  ننو پذیرفته شتر  کنوانسیوۀ 1   فاد  اد  درباردشکارا این رویکرد  وسع را 

هیا  خیود را بیرا  تایمین احتیرام بیه       خواهنا تا همۀ تی ش ها  یهایی که ا  دول اطعنا ه
، 1  این  وضیع سیا  اۀ اسی    نادهنشاۀآمل دورنا، ها ا  سو  دیگر دول  تعااا بهکنوانسیوۀ

یا این رویکرد اس   نکتۀ دیگر  که در تأییا  ؤدار بودۀ تفسیر هم ینکه الل لزوم  عنااضمن 
الملل بشردوستانه در اواآاش که حقوق بینیدرحالتواۀ یاد کرد، این اس  که تفسیر  وسع  ی

ۀ اسی   اایاا ام دول   ۀ اللی اگونگی تامین آملیی د  سئلا  غنا   طلوبی برخوردار اس ، 
 & Condorelliین تامین در این   ینه باشیا ا  ؤثرترتوانا ثالث در یک  خالمۀ  سلحانه  ی

Chazournes, 2000: 67; Kessler, Durchsetzung der Abkommen, 2001: 498) ) 

ابها یاتی و یود    9«در همۀ شرایط»و نیز آبارمِ  1«تامین رآای »ین، در  فهومِ ا و ود با
ییا اختییار  را بیرا  اتخیاذ       قیرر کیرد    شتر  تکلیفیی را   1د  روشن نیس  که دیا  اد  دار

کنا یا هر دو  همچنین روشن نیس  با فرض تفسییر  بینی  یاااا اتی آلیه دول   تخلک پی 
ها   تعااا اه نوع اااا ام خالی را بایا، یا  جا نیا، انجیام دهنیا  ابهیام دیگیر       وسع، دول 
بایا ایفا کنیا و اگیونگی انطبیاق انیین رویکیرد  بیا        هادول ی اس  که رویۀ  ربوط به نقش
در دۀ اخیذ شیا     «رآای  و تامین رآای » در تعهاام حقوق بشر  که آبارم رویکرد  ایق

  یؤثر ی آملیی و  حلی را تا ایه انیاا      وااعا اس   روشن نیس  اااا ام دول ثالث آلیه  تخلک 
انا، انین تفسیر  اقیار  ها ا  انین تعها  استقبال نکرد ول که هنو  دیدرحالخواها بود  

ا ینس اایاا اتی آلییه     عنادار خواها بود  حتی ا ر دول ثالث  طابق با دکتیرین تعهیاام ار یا   
رسیا  نظر  ینفسه اه خواها بود  در  جموع بهیف شتر   1 تخلفاۀ انجام دهنا، نق   اد  

اد  را به الگویی هماننا دکترین تعهیاام ار یاا نس بیال    توانا این  ی   ینهاتفسیر  وسع در 
  Focarelli, 2010: 129)کنا ا

 شیتر ،   حظیه خواهیا شیا کیه       1با ر وع به اااا ام  قا اتی  نتهی به تاوین  اد  
  تعهیا کیردۀ  بتوانا به  عنا  « تامین رآای »ا  نکرد  اس  که آبارم کس حتی اشار یچه

هیا باشیا، بلکیه    سایر اآاا به رآای  کنوانسییوۀ  وادار کردۀااام برا  آاو به اتخاذ ا هر دول 
انا که هر دول  آاو باییا  یا داشتهتأکانا، شمار اناکی هم که به  فهوم این آبارم اشار  کرد 

                                                           
1. http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/349/39/IMG/NR034939.pdf? OpenElement  
2. ensure respect 
3. in all circumstances 

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/349/39/IMG/NR034939.pdf


 493...   رعایت حقوق بشردوستانه نماهیت و مبنای تعهد به تضمی

هیا  داخلیی تایمین    ها   بار  در  نبها را هم توسط حکو   و هم  رو ا را  کنوانسیوۀ
  رأهیا  یایوۀ   هیا و پروتکیل  المللی للیخ سیرص ا  کنوانسییوۀ  ینا ا تفسیرها  کمیتۀ ب کنا 

 :ICJ Rep.1953) اسی   1111  ننوسیایا در سیال   دربارالمللی داد ستر   شورتی دیواۀ بین

Para.15, 23)1 ربیط  یر  یاد  بر تفسیر این  اد  در رویۀ بعا  دیواۀ و سایر نهادها  ذ تأثکه
حتی دنها که طرف  خالمه نیسیتنا، بیه   « هاتشویق دول »نیز داشته اس   رویۀ کمیته، اغلخ 

  بیود  اسی   الملیل بشردوسیتانه   استفاد  ا  نفوذ یا همکار  برا  تامین رآایی  حقیوق بیین   
(ICRC, Commentary on the Additional Protocol, Para: 43)   تفاسیر کمیته تأییا  اسی  

المللیی  ی تعهااتی نسب  به کل  ا عۀ بیین الملل بشردوستانه برا  هر دولتینکه حقوق بینابر 
، (ICRC, Commentary on Aditional Protocol, Para. 45)(کنا اتعهاام ار یاا نس ایجاد  ی

هیا   آلیه  تخلک اابل اتخاذ باشیا، بیا رآایی   حیاودی      هادول و اااا اتی که ا  سو  همۀ 
هیا   شیمول   توانا شا ل همکیار  ییژ   نع توسل به  ور،  وبهالملل آام،  قرر در حقوق بین

 1پروتکل اول باشا  81و  0 واد 
را شا ل تعها دول  تعاها به رآای  توسط خود و  تعها به رآای ا راه بیشتر نویسنا اۀ 

و  ایرار دارنیا  همۀ کسانی ااآم ا  اشخاص خسولی و آمیو ی( کیه در المیرو لی حی  دنیاۀ      
 داننیا    تخلیک  یی  هیا دولی  اااام آلیه دیگیر   را هم اشار  به تعها به تامین رآای آبارم 

(Focarelli, 2010: 137; the ICRC’s Commentary to the Protocols, paras. 17–18 and to 

Common Article 1:69)ییا تأها ؛ هرانا این رویکرد در اااا ام  قا اتی به انعقاد کنوانسیوۀ
المللیی و  رد و ا  تأیییا روییۀ اایایی بیین    شود، ریشه در الل  فیا بودۀ تفسییر دا  نتهی نمی

در برخیی   «تایمین »، لییکن وان   (Focarelli, 2010: 138)کمیتۀ للیخ سرص برخوردار اسی   
؛ 9به  عنا  رآای  و تبعی  فیرد  اسی     نحسرا ها  ننو نیز د ا  که  قررام دیگر کنوانسیوۀ

                                                           
1. See J.S. Pictet (ed.) for the ICRC, Commentary – I Geneva Convention for the Amelioration of the 

Condition of Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (1952); ibid., Commentary – II Geneva 

Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea (1960); ibid, Commentary – III Geneva Convention Relative to the Treatment of 

Prisoners of War (1960); ibid., Commentary – IV, Geneva Convention Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War (1958), all available at: 

www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView.  

اسناد این پروتکل، به درخواس  یک یا انا آاو  عظم  تعاها و با  وافقی  اکثریی  دنهیا،      نگهاارنا» :0د   ا  1
  «ها و پروتکیل حاضیر را بررسیی کننیا    تا  شک م  ربوط به ا را  کنوانسیوۀ نشستی را تشکیل خواها داد

شیونا کیه بیه     کلک  ی ها   عظم  تعاهاها یا این پروتکل، طرفدر  وارد نقض  ا  کنوانسیوۀ: »81   اد
  «لورم  معی یا فرد  با همکار  سا  اۀ  لل  تحا و بر طبق  نشور  لل  تحا دس  به اااام بزننا

3. Cf. Arts 15(1), 17(1)(3), 19(1)(2), 34(1), 35(2), 45, and 48 of the First Convention; Arts 18(1), 20(1), 
26(1), 43(3), 46(1), 49 of the Second Convention; Arts 20(2), 29(1), 38(1), 39(1), 43(1), 44(2), 46(3), 
48(3), 51(2), 75(1), 83, 120(4), 122(1), 125(1), 128 of the Third Convention; and Arts 24(1), 25(2), 
39(2), 40(2), 49(3), 51(2), 55(2), 64(3), 85(1), 88(1), 93(1), 94(1)(2), 99(1), 111(1), 115, 121(2), 
127(2), 128(4), 130(1), 131(3), 134, 142(1), 145 of the Fourth Convention  

، نخسی   هیا  ننیو و پروتکیلِ   کنوانسییوۀ » دارد کیه  قیرر  یی   1181نتین  سیوب  برا   ثال اانوۀ  نب درنا  9

http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView
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بینیی  ییه دول  تخلیک پیی    یی را بیرا  اایاام آل  سیا وکارها ها  ننیو  ینکه کنوانسیوۀاضمن 
  (Focarelli, 2010:151-154) انیا استفاد  نکرد « تامین»انا، در این   ینه هر ز ا  وان  کرد 
« تایمین رآایی   »ها  نظا ی نییز آبیارم   ها و دستورالعملنا هییندی اس  که در در حالاین 
هاای  رفتار افراد در دروۀ رود و  عنا  دۀ وفیفۀ دول  به راهنمایی و کار  ی عمول به طوربه

ییک  یچهالمرو دۀ، یا وفیفۀ  افوق نسب  به هاای  افراد تح  فر اناهی اس   ا  سو  دیگر، 
هیا   یوۀکنوانس شتر   1،  شابه  اد  «تامین رآای »ا   قررام حقوق بشر  حاو  آبارم 

بنییاد   ا عیۀ   هیا   بیر حمایی  ا  ار ش  ننو نیستنا؛ هرانا نظر به اهااف این  قررام  بنی
ینکه دول  تعاهیا باییا ییا    االمللی و اابلی  ایجاد تعهاام ار اا نس، دالل  ضمنی دارنا بر بین
 قررام  عاهااتی  قرر شیا ، آلییه سیایر      و خ به لراح بهتواننا اااا اتی، فراتر ا  دنچه  ی

 دول  تعاها اتخاذ کننا 
ها بر تکلیک یا اختییار دول  کنوانسیوۀ  شتر  1بنابر دنچه  ذش ، هرانا در دالل   اد  

دلیل تخلک ا   قررام به   خالمه هاطرفثالث در  خالمام  سلحانه به اتخاذ اااا اتی آلیه 
المللی حقوق بشردوستانه تردیاها و ابها اتی و ود دارد، بایهی اس  ا  دنجیا کیه تعهیاام    بین
تواننیا آلییه  تخلفیاۀ بیه     باییا ییا  یی    هادول ار اا نس هستنا،  نوآا المللی بشردوستانه بین

طلبیا، لییکن   اااا ام  قتای  بادرم ور نا  بررسی نوع اااا ام  مکن پژوهشی  ستقل را  ی
  یرد  ورد اشار  ارار  ی اختساربهدر اینجا 

 

  هادولتاقدامات ممکن برای وادار کردن دیگر  .2
هیا  ننیو بیر    یوۀکنوانس شتر   1اد  در  « تامین رآای »طرفااراۀ تفسیر  وسع ا  آبارم 

وادار این باورنا که تامین شا ل همۀ تاابیر  اس  که در اختیار دول  تعاها بیود  و اابلیی    
 (Gasser,1993: 31-32)  تخلک بیه تبعیی  را دارد و ا  اایاا ام تمهییا  و پیشیگیرانه      کردۀ

هیا و اانونگیذار  داخلیی،    ۀیوکنوانسی ها   ایا به آایوی  در  دول  وادار کردۀ رفته  اننا 
 در   اۀ للح برا  تربی   شاوراۀ حقوای، د و ش و انتقیال اط آیام   هادول کمک به دیگر 

(Palwankar, 1994: 9)    ،تا اااا ام بسیار نرم آلیه  وارد نقض  اننا تعها لرف به آیام تکیرار
  ler, 2001: 505(Kess- (506یا اآمال نیوآی نفیوذ    (Gasser, 1993: 32)تا اتخاذ اااا ام  ا 

 ,Kessler) دوستانه به اربانییاۀ ها  انساۀاآتراض لفظی، خوددار  ا  فروش س ح، اراکۀ کمک

المللیی نسیب  بیه  تهمیاۀ نقیض، تیا اایاا ام        ، تا اآمال لی حی  کیفیر  بیین   (507 :2001

                                                                                                                                        
بلکیه تایمین ا یرا   قیررام دۀ بیا لیاور فیرا ین و        تنها به ا را     کنا که نهها را  لزم  یلراح  دول به

     رپروتکل اول اشار  کرد  اس    80   اد 1به بنا  و لراحتا « دستورالعمل برا  این  قسود بپردا نا
 J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck (eds), Customary International Humanitarian Law. Volume 
II Practice, Part 2 (2005), at 3157. 
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   ,Condorelli & Chazournes)(82 :2000 ویانه، اااا ام  تقابل و حتی  ااخلۀ نظیا ی ت فی

رسا بتواۀ ا   تن  اد  یادشا  انین برداشتی اراکیه کیرد،  ییرا    نظر نمی یرد  ا ا بهیدر بر را 
  لیکن بیا  کرد  باشادنکه نوع و اگونگی دۀ را تعیین یباین  قرر  به یک تعها کلی اشار  دارد 

تیواۀ  المللی  یی نیخ سرص، دکترین و رویۀ بیلل المللیینبها  تفسیر  کمیتۀ تو ه به نظریه
 اااا ام  مکن را در انا دسته برشمرد  

یپلماتیک و توسل به فشار دکه شا ل اآتراض،  حکو ی  آمو ی،  1اول اااا ام دیپلماتیک
  دسیتۀ دوم  دشیو  یی (Gasser, 1993: 42) پروتکیل اول   10یاب طبق  یاد   کمیسیوۀ حقیق 
 اننا  ااخلۀ بشردوستانۀ یکجانبه اهرانیا  و  وارد  (Rosa, 2008: 221) اااا ام ا بارکننا  

اخیراج   Focarelli, 2008: 191) –(Palwankar, 1994: 3 & 15 ،1 ;16اسی (  رد شیا  اغلیخ  
ها، اطع روابط و اطع  ذاکرام دیپلماتیک، رد تسیویخ  عاهیاام ا ااشیا  بیا دولی       یپلمامد

ها   الی، اااا ام  تقابیل   تخلک، آام تمایا ا تیا ام یا توافقام تجار ، اطع یا تعلیق کمک
 یرد  یدر بر ااتساد   اننا اطع روابط ااتساد ، بلوکه کردۀ دارایی و اطع پروا ها  هوایی را 

ا  نیافر  المللی همچوۀ نهادها   نطقیه   بینهاسا  اۀا  همکار  با  اناآبارمدستۀ سوم نیز 
طبق فسل هفتم  نشیور و ییا   حقوق بشر و سا  اۀ  لل  تحا که شا ل اااا ام شورا  ا نی  

   ,Condorelli & Chazournes):2000 81–(82شودها   جمع آمو ی  یتولیه

 

 مبانی تعهد به تضمین در نگاه اسالم
اواآا حقوق بشردوستانۀ اس م بخشی ا  شریع  اس  ی و در   ر  احکام الهی اس  که پیی   

آها الهی بیرا    آنواۀبهشکل  رفته باشا، آها و آرفی در این   ینه  یاۀ ااوام و  لل  دنکها  
تردیا دول  اس  ی و هر  سلمانی  سلماناۀ و دول  اس  ی ایجاد الزام کرد  اس   بنابراین بی
دوستانۀ اس م اس   به این  نظور در  خالمام  سلحانه  وفک به رآای  اواآا و احکام انساۀ

                                                           
در شورا  ا نی  اشیار    1110دسا بر  10تواۀ به بیانیۀ ایاالم  تحا  در هایی ا  این نوع اااا ام  یبرا  نمونه 1

 UN Doc S/PV.2970,4 413ا  کرد

Available at: http://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N90/602/01/img/N9060201.pdf 
خیاطر  بیه اسیراکیل را   لریحا دو  ، که هر1110دکوس   91-90شورا  اتحادیۀ آرب در  ES/1098ۀ اطعنا  و

 کننا ها  اشاالی فلسطین  حکوم  یدر سر  ین 1191 ها  ننونقض کنوانسیوۀ
کرد که در  وال   ا را   سئولی  حمای   نتشر  دبیرکل  لل  تحا  زارشی را دربار 1001نوکن  11 در  1

لادر  (1001سپتا بر 19ا ار 91/19 جمع با   حظۀ دۀ، اطعنا ۀ و  شاتوسط  جمع آمو ی بررسی  1001
برا   زارش دبیرکل و   سئولی  حمای  ادا ه دها  دربار ها  خود را کرد و تسمیم  رف  بررسی

 ر  ترتیخ ها   جمع آمو ی بهاطعنا ه
func=download&fileId=3564) www.reformtheun.org/index.php?module=upload) 

 (www.un.org/ga/president/63/interactive/responsibilitytoprotect.shtml( 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N90/602/01/img/N9060201.pdf
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یبنیا   پاآمل دورد تیا ا    قتای و بایسته را بهدول  اس  ی وفیفه دارد همۀ تاابیر و اااا ام 
سربا اۀ و ر  نا اۀ خود به  وا ین فقهی و اخ ای اس م در حین  خالمۀ  سلحانه، اطمیناۀ 
حالل کنا  ا  همین رو  بود  که هنگام اآیزام نیروهیا   سیلماۀ بیه نبیرد بیا دشیمن ییا در         

بیه ییاددور  و بییاۀ احکیام و اواآیا      ها   ناسخ دیگر، رهبراۀ و فر اناهاۀ  سیلماۀ   واعی 
  شیو   بار   و اگیونگی رفتیار بیا دشیمن در شیرایط  ونیا وۀ       دربارحقوای و اخ ای اس م 

بردار  ا   نابع و آنالر  حیط  یس ، همچنین برخورد با  خالمه و حتی نحو  برخورد و بهر 
هیا و  ور یانیا  فر یاۀ   وارد نقض  وا ین فقهی و اخ ای در  خالیمۀ  سیلحانه،  بیادرم  یی    

هیا  بیار  در ایین   ینیه      ؤ ناۀ آلی اع(، ا  نمونیه ها  پیا بر بزرگ اس م اص( و ا یرتولیه
یژ  حاضیر و نیافر دانسیتن خااونیا بیر      وبهینکه باورها و اآتقادام دینی  سلماناۀ، اکما  1اس  

یبنیا  آملیی   پا  ا را  ترین ضمانو ایماۀ به  عاد و حیام اخرو ،  هم اآمال و رفتار انساۀ
رود کیه ا  هیر ضیمان     شیمار  یی  به اواآا و  وا ین شرآی و رآای  حقوق دیگراۀ بیه   ؤ ناۀ

 یر ذارتر اس  تأثا را  دنیو  

که دیا در  وارد  که دول  اس  ی طرف  خالمه نیسی ، در   ینیۀ     سئله  این دربارا ا 
بشردوستانه تکلیفی  تو ه دول  اس  ی    نب به رآای  اواآا و  وا ین هاطرف وادار کردۀ

 تأ یل   بیا  پرداخته شیود شود یا نه، بایا به بررسی  وضوع در  نابع و ادلۀ شرآی و  سلماناۀ  ی
تیواۀ ادآیا و اثبیام کیرد کیه ا  نگیا  اسی م، دولی  اسی  ی و          ی در برخی ادلۀ نقلی و آقلی 

ا  که انۀ اس  ی در  خالمام  سلحانهدوستخود  لزم به رآای  احکام انساۀ تنهانه سلماناۀ 
تا حا  مکن در برابر هر  ونیه نقیض ایین  یوا ین ا       انا کلکشونا هستنا، بلکه در یر دۀ  ی
ا  واکن  نشاۀ دهنا و در  ه   لیو یر  ا  تجیاو  ا    ها  در یر در هر  خالمهسو  طرف

 پردا یم رین این ادله  یت ر  اخ ق و انسانی  بکوشنا  در ذیل به بررسی برخی ا   هم
 

 های تحت ستمرسانی به انساناصل یاری. 1
هیا  تحی  سیتم و رنجاییا      رسانی به انساۀیا اس م الل یار تأکیکی ا  الول اساسی  ورد 

العاد  دۀ دالل  دارنیا  در ایین   اس   نسوص فراوانی ا  کتاب و سن  بر این الل و اهمی  فوق
دیاتی که دالل  دارنا بیر   یک دسته، استناد کردتواۀ اردۀ کریم  ی   ینه، به دو دسته ا  دیام

انا، خیوا  ا  سیو   روهیی    وفیفۀ یار  رساناۀ به  سلمانانی که  ورد فلم و تعا  ارار  رفته
سور  انفال اشار  کرد که  01تواۀ به دیۀ دیگر ا   سلماناۀ یا ا  سو  غیر سلماناۀ  ا   مله  ی

                                                           
، ح 1داوود، ج ؛ سینن ابیی  119: 191، ح 198: 1  برا   طالعۀ این ابیل  وارد، ا   مله ر  : تهذیخ االحکام، ج 1

؛ 81: 1؛  سنا احمیا، ج  901و  901: 1االس م، ج ؛ دآاکم909و  909، 199: 9؛ کنزالعمال، ج 1119، ح 188
؛ کافی، ج 11: 1؛ سنن الکبر ، ج 19: 18؛ سنن الکبر ، ج 11: 11؛ بحاراالنوار، ج 110 :9الباایه و النهایه، ج 

  9؛ اساالاابه، ج 91: 1
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وَ اِۀ استَنسَروکُم فِی الاّینِ فَعَلَیکُم »   بیانگر والی  نسرم اس :  1طباییار (به تعبیر آ  ه طبا
انیا بیرا    این فرا  ا  دیه دالل  دارد بر اینکه هر  ا   روهی ا  کسانی که ایماۀ دورد «  النَّسرُ   

بالیراح ،  حفظ دینشاۀ ا  شما یار  طلبیانیا، ییار  دنیاۀ بیر شیما وا یخ اسی   ایین دییه          
 بیییرادراۀ دینیییی خیییود کیییه  یییورد فلیییم   تیییا بیییه ییییار    کیییرد  ماناۀ را  لیییزم سیییل

او یر  و  حما  بلب ۀ دبیاد،   ناکندینى خود آمل  ۀو به وفیف بناشتابانا،  رفته و ستم ارار
(  بایهی اس  نقض  وا ین بشردوستانه آلیه  سلماناۀ، ا   سادیق بار  ستمی اسی   91:1919

 شود به حکم این دیۀ شریفه ال م شمرد   یکه ت ش برا   تواک ساختن دۀ 
ها   سلماۀ بیا  ها  داخلی در  ا عۀ اس  ی،  یاۀ  رو  ا   مکن اس  در نتیجۀ شورش

یکایگر یا با حکو  ، در یر  نظا ی وااع شود، یا در شیرایط کنیونی کیه کشیورها  اسی  ی      
طرفین یا یکی ا  دنها  وا ین و  برو  کنای  نب و نزاع  سلحانه کشور اس   تعادنا،  یاۀ دو 

و اواآا بشردوستانۀ اس م را  یر پا بگذارد  در انین  واعیتی وفیفۀ حکو   و  ا عۀ اس  ی 
سور  حجرام پاسخ این پرس  را داد  اس   براساس این دیۀ شریفه هر  یا  دو   1ایس   دیۀ 

ل  و  ا عۀ اس  ی اس  که با یکایگر  بادرم ور نا، وفیفۀ دو نزاع به  نب و  ؤ ناۀ رو  ا  
در حل  نا آه و برارار  للح  یاۀ دناۀ بکوشا، ا ا انانچه یکی ا  طرفین بیه دیگیر  تجیاو     

کیه دسی  ا  تجیاو  برداشی ،      دنگیا  کرد، بایا با  تجاو   نگیا تا به فر اۀ الهی با  ردد، پس 
 قابله با الل تجاو  داللی    ا راه فاهر این دیه بر وفیفۀ 1 برارار کناداد رانه  یاۀ دناۀ للح 
نمایا که  ادام که در ییر  ادا یه دارد، تی ش در  هی  توایک نقیض و       دارد، لیکن انین  ی

رسیا  ی   ایین احکیام     نظر  ینمایا  به لو یر  ا  ارتکاب  نایام  نگی، ا ر  ضرور   ی
مرو دۀ نسب  بیه  شرآی دفع فلم ا  افراد  اس  که اارم دفاع ا  خود را ناارنا، لذا شمول ال

 نمایا اسیراۀ  نگی و غیرنظا یاۀ  رفتارشا  در انب دشمن  سلَّم  ی
دستۀ دیگر دیاتی هستنا که وفیفۀ یار  دادۀ بیه همیۀ  نیاۀ و  یرداۀ تحی  سیتم را در       

و [ارا شما در را  خاا »فر ایا: سور   بارکۀ نساء ا  این  مله اس  که  ی 01 یرنا، دیۀ بر ی
 وینا: پرورد ارا،  ا  نگیا  هماناۀ که  ی رداۀ و  ناۀ و کودکاۀ  ستاعک نمی ]در را  نجامِ

 انخ خود  ا را سرپرستی اراربا  و ا  نزد  و ا را ا  این شهر  که اهل دۀ ستمگرنا بیروۀ ببر 

                                                           
 سلمانانی که هجرم کردنا و دناۀ که به ایشاۀ پنا  داد  و یاریشاۀ نمودنیا ا هیا ر و انسیار(، ییاراۀ و اولییا         1

نا ولی  ها رم نکردنا، والیتی و یود نیاارد  یز والیی      یکایگرنا، ا ا  یاۀ  ها راۀ و کسانی که اس م دورد
نسرم، به این  عنی که انانچه ا  سو  غیر سلماناۀ  ورد تعا  و ستم ایرار  رفتیه و ییار  بطلبنیا، ییار       

ینکه یار  آلیه  روهی باشا که با دول  اس  ی پیماۀ داشته باشینا  بیرا    ارساناۀ به دناۀ وا خ اس ،  گر 
   191: 1ق، ج 1910اآ  ه(،    : طباطباییتفسیر این دیه ر

ق، ج 1980؛ ارطبیی،  10: 1ق، ج 1911  برا   طالعۀ درا  تفسیر  پیرا وۀ این دیۀ شریفه ر  : فیض کاشانی، 1
  199: 1 ق، ج1901؛ راونا ، 911: 11
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توانیا  هیا  تحی  سیتم  یی     سااق یار  رساناۀ به انساۀ«  خوی  یاور  برایماۀ تعیین فر ا
انیا و در  ها   خالمۀ  سلحانه  رفتیار د یا   باشا که در دستاۀ یکی ا  طرف کمک به افراد 

برنا  بایهی اس  واتی  قاتله با سر  یانسانی به و کرا  اسارم یا با داش  باوۀ رآای  حقوق 
ستمگراۀ برا  نجام  رداۀ و  ناۀ و کودکاۀ  ستاعک، تکلیک شا  اسی ، اایاا ام کمتیر ا     

دوستانه، به طریق پیشه، به رآای   وا ین انساۀها  ستمها یا  رو دول   نب، برا  وادار کردۀ
دیۀ نخس  که تکلیک یار  رساناۀ به  سلماناۀ تح   به خ فنمایا  در این دیه  یاولی، ال م 

(، درخواس  کمک شیرط  191: 1981نیا، ستم را  نوط به طلخ یار  ا  سو  دناۀ کرد  اارباۀ
ینکه در اشا ، استمااد  ظلو اۀ ا  خااس   ضمن  ه در دیه  ورد اشار  وااعنشا  اس ، بلکه دنچ

، ا ا در  یوا  و بلکیه   1فرض اشتراط درخواس  یار ، این شرط برا  و وب یار  رساناۀ اس 
 ها  تح  ستم، درخواس  دناۀ شرط نیس   طلوبی  کمک به انساۀ

حکای  ا  اهتمام  وفوربه عسوم نیز  و ا ا اۀنسوص روایی و سیر  آملی پیا بر  کرم اس م 
ها  تح  ستم دارد  در اینجا تنها به انا نمونه ا  ایین  رساناۀ به انساۀ ایشاۀ در   ینۀ یار 
 َن سَمِعَ رَ ُ   یُنَادِ  یَیا  »کنیم  در حایث نبو   عروفی د ا  اس  که: سن  و سیر  اشار   ی

هیر کیس نیاا     »(، یعنیی  119: 1ق، ج 1918اکلینیی،  « سیلِم  یُجِبیهُ فَلَییسَ بِمُ  لَلمُسلِمِینَ فَلَم
  درباراین سخن رساترین بیاۀ «  طلبی انسانی را بشنود و او را ا اب  نکنا  سلماۀ نیس یار 

هاس    فتنی اس  سن  آملی پیا بر  را ی اسی م در کمیک بیه    رسانی به انساۀوفیفۀ یار 
 یردد   شیارک  ایشیاۀ در     یی بیه نبیوم بیا      ظلو اۀ و ستمایا اۀ به پی  ا   بعوث شاۀ

ا  ا  این سیر  اس   همچنین ک م  عروف ا ام آلی اع(، نمونه 1الفاولهایی  اننا حلکپیماۀ
رسانی بیه افیراد تحی     در سفارش به فر ناان  دشکارا  ویا   ایگا  الل  قابله با فلم و یار 

بایهی اس  کمک به افراد  که «  اشیادشمن ستمگر و یاور ستمایا  ب»ستم اس  که فر ود: 
انیا، ا   ملیه ا    در نتیجۀ  نب به دس  دشمن  رفتار د ا  و  ورد فلم و تعیا  واایع شیا    

دوسیتانه،  یبنا  بیه ایوانین انسیاۀ   پاها  غیردولتیِ  تخلک به یا  رو دول  طریق وادار کردۀ 
 ها  تح  ستم اس  رسانی به انساۀ سااق بار  یار 

 

 عاون در نیکی و تقوا. اصل ت2
دنچه در این دیۀ شریفه  9 داد  اس سور   اکا  به تعاوۀ بر بِرّ و تقوا فر اۀ  1اردۀ کریم در دیۀ 

                                                           
  110: 0، ج 1911شیرا  ،   ر  :  کارم  سلماناۀ ال م اس  که به دنها پاسخ دهناۀ لیورم طلیخ ییار ، بیر همی در  1
در این پیماۀ سو نا یادکردنا که در  قابل ستمگر و یار   ظلوم یا واحا  باشنا  اآتبار این پیماۀ  حاود بیه    1

کنیا اسیتوار   کرد که  ادام که دریا کنارساحل خود را  رطوب  ی  اۀ وشرایط خالی نبود  و انین  قرر  ی
  199: 1تا،  زء الحمیر ، بی داکمی اس   ر  :ینکه پیمانی اخواها بود، کنایه ا  

 لَاتَعَیاوَنُوا آَلَیی   وَالَیَجرِ َنَّکُم شَنَئاۀُ اَوم  اَۀ لَاّوکُم آَنِ المَسجِاِالحَرامِ اَۀ تَعتَاوا وَتَعَاوَنُوا آَلیَ البِیر  وَ التَّقیوَ  وَ  »     9
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 ییرد  براسیاس   یدر بر ی د ا ، حکای  ا  یک الل کلی اس  ی دارد که همۀ ا ور ا تمیاآی را  
کردۀ در اهااف باطیل  در کارها  نیک همکار  کننا، ولی کمک  انا وفکاین الل  سلماناۀ 
 منوع اس ، هرانا  رتکخِ دۀ دوس  نزدیک یا بیرادر انسیاۀ باشیا      طلقا و کارها  نادرس ، 

(  این الل اس  ی نقطیۀ  قابیل دۀ شیعار    119-111: 9، ج 1911ا کارم شیرا   و همکاراۀ، 
ا کیارم شییرا   و   « اُنسُر اَخاَ َ فالِما  کَاۀَ اَو  َظلُو ا » ف :  عروف دوراۀ  اهلی اس  که  ی

ییا سیتمایا      سیتمگر باشیا  (، یعنی بیرادرم را ییار  کین خیوا      119: 9، ج 1911همکاراۀ، 
این اللِ دوراۀ  یاهلی   آم  المللی، سو مناانه بایا اآتراف کرد که ا رو   در آرلۀ روابط بین

 !اس  حاکم شا 
به بیاۀ «  تقوا»و دیگر  « بِرّ»، یکی  رفته اس ا ر به تعاوۀ در فر اۀ الهی به دو ایز تعلق 

برخی  فسراۀ یکی دالل  بر تکلیک ایجابی دارد و دیگر  بر تکلیک سلبی  تعاوۀ و همکار  در 
ها و کارها  خ ف تکلیفیی  ا  ایجابی و تعاوۀ و کمک در  لو یر  ا  با کارها  نیک وفیفه

اوۀ و همکار  اس ، و رنیه  رسا ولک ایجابی و سلبی نافر بر  وضوع تعنظر  یسلبی اس   به
توانا  تامن فعل یا تر  فعل باشا  دۀ تعها  که  نبۀ سلبی آمل تعاوۀ در هر دو نوآ   ی

ها و کارها  خ ف اس ، در همین   ینه در فقه اس  ی دارد، وفیفۀ خوددار  ا  تعاوۀ بر با 
نا تحریم فروش اسلحه ،  ان1 عا  تی که  نبۀ کمک به  نا  و فلم داشته باشا،  نع شا  اس 

نا شروع کیه اابیل اییاس اسی  بیا       وکارکسخبه دشمناۀِ حق و آاال ، ا ار  دادۀ  حل برا  
 منوآی  ا ا   استفاد  ا  سر  ین کشور  برا  تجاو  به کشور دیگر  بِرّ و نیکی نییز  عنیایی   

پرس و ا  باطن خیود  انا ا  الب  ب  که رسول خاا اص( در این   ینه فر ود ا ونهبهآام دارد، 
، هر آملی که الخ تو به دۀ درا   بیابا و نفس تیو بیه دۀ  طمیئن شیود بِیرّ و       و کنو س 

 1 رها کننیکویی اس ، و هراه الخ تو ا  دۀ  ریزاۀ اس ، دۀ را 
المللی، ا   ظلوم و کارها  خییر  بر این اساس، حکو   و  ا عۀ اس  ی بایا در لحنۀ بین

  حمای  ا  اوم و ابیله،  نطقه، نژاد  ابها را  حکوم و با دۀ  قابله کنا  هحمای  کرد  و با 
و  باۀ و  اننا دۀ، بایا ا  حق حمای  کرد  ا ام لادق اع( فر ودنا هر کس برا  یار ِ دیگیراۀ  

کیه انسیاۀ در فکیر ییار       ام بردارد، پاداش  جاها و ر  نا  را دارد و نییز فر ودنیا تیا   یانی    
(  اه کمک و 101و  181: 8تا، ج کنا احر آا لی، بیدم اس ، خاا او را یار   یرساناۀ به  ر

                                                                                                                                        
 « العِقَابِالِاثمِ وَ العُاوَاۀِ وَاتَّقُوااللّهَ اِۀَّ اللّهَ شَایاُّ

 کجا هستنا :دهاهنگا ى که رو  ایا   بر پا شود  ناد  ناا در  ی» :( نقل شا  که فر ودصا ا  پیامبر اکرم  1

انا  حتى کسانى که برا  دنها المى ستمکاراۀ و کجا هستنا یاوراۀ دنها و کسانى که خود را شبیه دنها ساخته
دهنا سپس در  یاۀ  هنم پرتاب  ى دنها را در تابوتى ا  دهن ارار ۀهم ،اناانا و یا دواتى را لیقه کرد تراشیا 

  191-191: 11تا، ج   ر : حر آا لی، بیشونا ى
 و بخار  ا  درالمنثور ، به نقل 190: 1ق، ج 1910طباطبایی،   1
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ها  یک  خالمۀ  سلحانه را وادار کننا تا به  وا ین بشردوستانه در ینکه طرفاتر ا  یار   هم
ا  تعاّ  و تجاو  به حقوق و کرا   انسانی  جروحاۀ، بیمیاراۀ،   خسولا خ ل  نب تن دها و 

اسیراۀ و غیرنظا یاۀ  رفتارد ا  در دس  دناۀ، دس  بردارنا و خوددار  ور نا  بنیابراین، بیه   
دوستانه در نگیا   حکم دیۀ شریفۀ سور   اکا  و الل تعاوۀ، تعها به تامین رآای  اوانین انساۀ

اس   به تعبیر   مکن اس  طرف نخواها با  یا بجنگیا، ولیی در    اس م ا ر   سلم و ضرور  
هایی در یک  خالمۀ  سلحانه اس  و  ا اارم دارییم  حال ارتکاب فلم فاح  نسب  به انساۀ

ایم و بنیابراین  رتکیخ   دنها را ا  تح  ستم نجام دهیم، ا ر نجام ناهیم به فلم او کمک کرد 
بیر  (  در انین فرضیی خیوددار  ا  تعیاوۀ    11: 1901 ایم ا طهر ،تعاوۀ بر اثم و آاواۀ شا 

تواۀ یکی دیگیر ا   بیانی    ستلزم اااام ایجابی اس   بنابراین، ااآا  تعاوۀ در اس م را  ی فلم
 شمار دورد تعها به تامین اواآا حقوق بشردوستانه به

 

 امر به معروف و نهی از منکر  .3
ا  در کننیا  ییین تعاتی نظام اس  ی اس  و نقی   ا ر به  عروف و نهی ا   نکر ا  نهادها  حی

برپاداشتن حق و ابطال باطل و  بار   با فلیم و ااا یۀ آیال دارد  ایین الیل اساسیی در نظیام        
اخ ای ا تماآی و فقهی حقوای اس م بر  بانی  ستحکمی در ادلۀ اربعه، یعنی کتیاب، سین ،   

  1آقل و ا ماع استوار اس  
 

 وف و نهی از منکر. ادلۀ امر به معر1. 3
دیۀ اردۀ کریم  ستقیم یا غیر ستقیم بر و وب ا ر به  عروف و نهیی ا   نکیر داللی      00بی  ا  

کُنیتُم خَییرَ اُ ٍیۀ     »فر اییا:  که  یی  اشار  کردآمراۀ سور  دل 110تواۀ به دیۀ دارد  برا  نمونه  ی
ا ر به  عروف و نهیی ا   نکیر نسیب      1« مُنکَرِ وَ    اُخرِ َ  لِلنّاسِ تَأ ُروۀَ بِالمَعروفِ و تَنهَوۀَ آَنِ ال

ها در دیۀ شریفه دالل  بر همۀ انساۀ« للنّاس»شا  اس ،  یرا آبارم ها ال م شمرد  به همۀ انساۀ
دارد  بنابراین، ا ر به  عروف و نهی ا   نکر وفیفۀ همگانی  سلماناۀ نسیب  بیه همیۀ افیراد بشیر      

ها  الهی  انانکه پیا بر  را یی اسی م فر یود  اسی :     لم و نقض سن یژ  در  قابله با فوبهاس   
شیکنا،  کنا، پیمان  را با خاا  یی کسی که سلطاۀ ستمگر  را ببینا که حرام خاا را ح ل  ی»

کنیا، ا یا بیا    خیزد، در  یاۀ بنا اۀ خاا به ستم و دشمنی رفتار  یی با سن  خاا به  خالف  بر ی
طاۀ اایاا ی نکنیا، خااونیا او را در  ایگیا  دۀ سیلطاۀ وارد خواهیا       سخن و آمل در برابر دۀ سل

                                                           
 .911-911: 11تا، ج برا  اط ع ا  ادلۀ و وب ا ر به  عروف و نهی ا   نکر ر : نجفی، بی  1
: 1؛ تفسیرالسافی، ج 9، ح 11: 1؛ تفسیرالبرهاۀ، ج 190، ح 111: 1  برا  تفسیر این دیه ر  : تفسیر آیاشی، ج 1

  18، ح 910 :19، ج تا، بی؛  جلسی901
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آلی   ؤ ناۀ(  در بیاۀ اهمی  این فریاه اشار  به سخنی ا  ا یر981: 99تا، ج ا جلسی، بی« کرد
همۀ کارها  نیک، حتی  هاد در را  خاا، در برابیر ا یر بیه  عیروف و     »اع( کافی اس  که فر ود: 
 1« گر همچوۀ رطوب  دهاۀ در برابر دریا   واجنهی ا   نکر ایز  نیس   

بر ادلۀ اطعی کتاب و سن ، همۀ فقیهاۀ و آلما  فریقین بیر و یوب ایین دو فریایه     آ و 
ا ماع دارنا، هرانا در برخی  زکیام  اننا آینی یا کفایی بودۀ دۀ اخت ف اسی ، ا یا تمیام    

یم این فریاه ا  ضروریام دین برشمرد  ا  که بایا بگوی ونهانا، به نابع در الل و وب   تفق
شا  و تر  دۀ حرام و  و خ آقوب  الهی اس   ضمن اینکه و وب ا ر بیه  عیروف و نهیی ا     

ا  شرآی و تعبیا  نیسی ، بلکیه براسیاس  عیارهیا  آقلیی نییز ضیرورم و          نکر تنها فریاه
  یه حلیی،   و وب   حر  اس   ا  همین روس  که بسیار  ا  فقیهاۀ  اننیا شییخ طوسیی، آ   

الاطا و ا ام خمینی، و وب دۀ را  قتاا  آق نی  دانسته و اوا ر شرآی را در این   ینه کاشک
شک ایین  ا ر کسی     تنها به ناا  خردِ انسانی  وش بسپرد، با  هم بی»انا  ارشاد  تلقی کرد 

اشتن را کیاام  آمل سا نا  را فریاه و تکلیک خواها شمرد  به نیکی خواناۀ و ا  با  برحذر د
«  ردانییا کنییا و کییاام انسییاۀِ خیرخییوا  و حسییاس ا  دۀ رو   ییی    خییرد سییتای  نمییی 

 (   11افزار حایث والی : ا ، نرمخا نهاحسینی
 

 مفهوم معروف و منکر. 2. 3
شیا  و  تواۀ  ف   عروف در لا  به  عنا  شناختهاختسار  یدر بیاۀ  فهوم  عروف و  نکر به

شود که نزد آقل و شریع  نیکو شناخته شود اراغیخ الیفهانی،   ط ق  یدر الط ح به کار  ا
( یا کار نیک  طابق فطرم که  ردمِ دارا  ذوق و فطرم سیلیم دۀ  0.11، ص  1119، 1تا، ج بی

هیا و  رو در  ییاۀ همیۀ  لی    (  ا ایین 9.01: 9119، 1، ج 1901یابنیا ااریشیی بنیابی،    را در ی
شود و تنها در برخی  زکیام که آقل انساۀ ا  شناخ  االیر  ها  انسانی یکساۀ در   ی رو 

« نکیر »(   نکر نیز در  قابل  عروف ا  ریشۀ 01-00: 1980کنا ابهشتی، اس ، وحی کمک  ی
شیود کیه آقیل و خیرد دد ییاۀ بیه  شیتی و        کار   فته  یی  به  عنا  نشناختن اس  و به هر

کنا و وحیی  شیتی و پلییا  دۀ را    یکنا، یا آقل در  شتی دۀ سکوم  ناپسنا  دۀ حکم  ی
(  المرو شمول  عروف بسیار  سترد  اس  و بیه  9.11: 9تا، ج دارد اراغخ الفهانی، بیبیاۀ  ی

تعبیر  اس م اوۀ نخواسته  وضوع ا ر به  عیروف و نهیی ا   نکیر را بیه ا یور  عینیی  اننیا        
کار  یعنی هر«  عروف»ا  وان  آامِ آبادام،  عا  م، اخ ایام، خانواد  و غیر اینها  حاود کنا، 

کیار  شی  و ناپسینا اسیتفاد  کیرد  اسی         ، یعنیی هیر  « نکر»نیک و پسنایا  و در  قابل  

                                                           
ا ر به  عروف و نهی ا   نکر فریایه بزر یی اسی     :»   ؛ همچنین ا ام بااراع(، فر ودنا 909الب غه، حکم  نهج  1

  11: 1فروع کافی، ج «  شودسایر فرایض به پا داشته  ی واسطۀ دۀکه به
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وااع نوآی نظارم همگانی و  شارک  آمیو ی را در راسیتا    (  این فریاه به00: 1ا طهر ، ج 
 انین اس م اس   کنا و ضمان  ا را  اوها  الهی و انسانی تأ ین  یتامین حاکمی  ار ش

 

 قلمرو جغرافیایی امر به معروف و نهی از منکر  . 3. 3
 مکن اس  تسور شود که فریاۀ ا ر به  عروف و نهی ا   نکر  ربوط به المیرو داخلیی  ا عیۀ    

هیا اآیم ا    المللیی بیر آهیا  دولی     اس  ی اس  و به وفایک و تعهااتی که در آرلۀ روابط بین
کنا  ا ا، هیچ دلیلی بیر  حیاودی  المیرو     یرد، ارتباط پیاا نمی ی اس  ی و غیر اس  ی ارار

دبیاد،   ارافیایی این نهاد بنیادین نظام ا تماآی اس م و ود ناارد او ییر  و  حمیا  بلیب ۀ   
ویژ  با تو ه به اینکه اآتبار این الل تنها  ستنا به ادلۀ نقلی نبود  و آقل سلیم (  به11: 1919

ها نیز ایین وفیفیه   ۀ دالل  دارد  بنابراین، در روابط  یاۀ ااوام،  لل و دول و فطرم بشر  بر د
ها با دارنیا  اساسیا  فلسیفۀ و یود  و     ها دآوم کننا و ا  با و ود دارد که یکایگر را به نیکی

ها نیس ، ایین  ها و با داشتن دنها ا  با رسال  دول  اس  ی ایز   ز هاای  انساۀ به نیکی
لل اساسی ا ر به  عروف و نهی ا   نکر  بایهی اس  این رسال  بیه  معیی  ییا    یعنی هماۀ ا

هیا،  ییرا   ویژ  در راستا  رفع فلیم و سیتم ا  انسیاۀ   ها اختساص ناارد  به رو  خالی ا  انساۀ
آلما  اس  ی ا ماع دارنا بر اینکه اس م در اااام برا  رفع فلم  حاودی  سر  ینی،  لی  و 

ها  همبستگی و حمای  سیر  آملی پیا بر اس م اص( نیز در انعقاد پیماۀ 1شناسا  ذهخ نمی
اسی    در این   ینیه  یورد اسیتناد فقیهیاۀ بیود      « خزاآۀ»و « ضمر بنی» تقابل  اننا پیماۀ 

 یر    سیتلزم   (  البته، در شرایط کنونی، انجام این رسال  در المیرو بیروۀ  18: 1911ا اویا، 
 نظور یار  رساناۀ بیه  تواۀ بهالملل اس   برا   ثال، نمیقوق بینهماهنگی با الول  سلم ح

؛ بر این  طلخ بیه دییۀ   1المللی را نقض کردها  بینافراد تح  ستم در المرو دول ِ دیگر پیماۀ
رسا  انعی نظر  یخوشبختانه در حو   حقوق بشردوستانه به 9اس   سور  انفال استناد شا  01

                                                           
الم اشیار  کیرد کیه  عتقیا اسی  اسی م در دخالی  بیرا  رفیع  ظی           تواۀ به آمر احما الفر انی  برا  نمونه  ی1

 هیر   وییا: (؛  حما خیر هیکل نیز  یی 80-88 :1188آمر احما الفر انی،  حاودی  سر  ینی ااکل نیس  ا
ی در کشورها  غیراس  ی،  هاد برا  رفع فلیم ا  افیراد تحی  سیتم، خیوا   سیلماۀ        ا فلمی رص دها حت

   ( 011-091: 1 ، ج1910 شروع اس  ا حما خیر هیکل،  سلماۀ،  باشنا یا غیر
 سلماناۀ دفع تجاو  ا   ظلو اۀ اسی ، ولیی در شیرایط کنیونی      سور  نساء وفیفۀ 01هرانا به  قتاا  دیۀ »  1

ها   هانی، الولی ا   مله آام دخال  کشورها در ا ور یکایگر  یورد پیذیرش همگیاۀ    مدنیا که بنابر ضرور
رفیتن  بسیا  سیتلزم آواایخ سیوء و ا  بیین      تواۀ اااام نمود،  یرا اه رفته اس ، ا  را  دخال  نظا ی نمی ارار

  (10 :1988 نتظر ، « اتر دیگر   ردد سالح  هم
شماس  که یاریشاۀ کنیا  گر آلیه او ی که  یاۀ شما و دناۀ پیمیانی باشیا،    ا ر ا  شما یار  طلبیانا بر و»     9

انیا کیه    فسراۀ این دیه را اشار  به پیمیاۀ لیلح حایبییه دانسیته     « دهیا بیناس و خااونا به دنچه انجام  ی
تم تحی  سی   سبخ پایبنا  به پیمانی که با  شرکاۀ  که داشتنا ا  ا اب  درخواس  کمک افیراد  سلماناۀ به
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ال  و آمل به الل ا ر به  عروف و نهی ا   نکر و ود نااشته باشا،  یرا بر سر را  ایفا  دۀ رس
هیا  آایو را بیه    ، دولی  1191ها  ننو  شتر  کنوانسیوۀ 1که   حظه شا،  اد   ونههماۀ

المللی کمیتۀ بین تامین رآای   قررام بشردوستانه  تعها کرد  اس ؛ تعها  که طبق تفسیر
کردۀ سایر دول آاو به رآای  حقیوق   هر دول  آاو را به وادار المللی،للیخ سرص و رویۀ بین

سا د  به این ترتیخ بستر حقوای بیرا  ا یرا  الیل ا یر بیه      المللی  کلک  یبشردوستانۀ بین
 عروف و نهی ا   نکر فراهم اس   بنابراین، الل ا ر به  عروف و نهی ا   نکر خود  بنایی برا  

اۀ نسیب  بیه اایاام و تی ش بیرا  تایمین رآایی  حقیوق         ها  اس  ی و  سیلمان تعها دول 
دوستانۀ اس  ی اس   ا  دنجا که این فریاه  حاود به المیرو داخلیی  ا عیۀ اسی  ی و     انساۀ

هیا و  روابط  یاۀ  سلماناۀ نبود  بلکه انساۀ  سلماۀ براساس ادلۀ یادشا  نسب  به همۀ انساۀ
ها را دارنا، ل وفیفۀ خیرخواهی و  قابله با ناراستیدول  اس  ی نسب  به همۀ افراد، ااوام و  ل

 دوستانه خواهنا بود   تعها به تامین رآای  اواآا انساۀ
 

 گیری  نتیجه
دلیل برخوردار نبیودۀ ا  سیا انۀ ضیمان  ا راهیا   تمرکیز و ا بارکننیا ،       الملل بهحقوق بین

ها   ختلک ایین نظیام حقیوای    و  نظا ی ناپایاار یا ناپایاارترین نظام حقوای اس   در  یاۀ ح
که  سئلۀ اگونگی تایمین اواآیا و  قیررام    طور حقوق بشردوستانه ناپایاارترین دنهاس ! به

دۀ همچناۀ اال  اللی ایین نظیام حقیوای اسی   البتیه در ایین  ییاۀ ا یر  سیاکل حقیوق           
ا ام اهر  شورا  توانا  وضوع اااالمللی ارتباط پیاا کنا،  یبشردوستانه با للح و ا نی  بین

ا نی  وااع شا  و سرنوشتی  تفاوم پیاا کنا، که البتیه بیه تشیخی  و اراد  شیورا کیه خیود       
لورم شانس برخیوردار    نهاد  با  اهی  سیاسی اس ، بستگی تام خواها داش   در غیر این

انه رسا! این در حالی اس  که اغلخ  خالمام  سلحنظر  یها   ؤثر بسیار ناایز بها  ضمان 
ها  شایاتر  وا ین حقوق بشردوستانه را  و خ المللی اس  که هم نقضا رو   ا  نوع غیر بین

المللی را با دشوار  بیشیتر  وا یه سیاخته اسی   البتیه      شا  و هم اآمال ضمان  ا راها  بین
الرآایه اس ، لیکن ا  المللی ال مها   خالمۀ غیربینحقوق بشردوستانۀ آرفی برا  همۀ طرف

شام  حل تردیا اس ، ها   خالمه بهدنجا که پایبنا  به  قررام بشردوستانه ا  سو  طرف
کردۀ دنها به التزام آملی به اواآا بشردوستانه بیی  ا  پیی  بیه دغاغیۀ  هیم       اگونگی وادار
 المللی بال شا  اس     ا عۀ بین

الرآاییه ایین حیو       مالملل بشردوستانه ا  اواآا آرفی التعها به تامین رآای  حقوق بین
اسی  و بیه  و یخ دۀ     1191ها  اهار انیۀ ننیو    شتر  کنوانسیوۀ 1اس  که  اموۀ  اد  

                                                                                                                                        
 (   901-901 :9، ج 1901  عفر   راغی،در  که خوددار  کردنا ا
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ها و افراد تح  کنترل و طرف  خالمه نسب  به رآای  اواآا بشردوستانه توسط  رو  تنها هرنه
 فر اناهیِ خود  وفک اس ، بلکه هر دول  آاوِ غیر طرف  خالیمه نییز  وفیک بیه تایمین     

ها  در یر اس   تأ ل در  اهی  و  بنا  این تعها، با رآای  حقوق بشردوستانه ا  سو  طرف
المللیی حیاکی ا  دۀ اسی  کیه     ها  بینها  اابل دستیابی در  نابع، اسناد و رویهتو ه به داد 

رسا  نظر  یالملل براساس الگو  تعهاام اِر ااُ نس اابل تو یه بهانین تعها  در حقوق بین
وییژ  در  این در حالی اس  که اس م با نگاهی بسیار نرف به  ساکل انسیانی و بشردوسیتانه، بیه   

خسوص دول  اس  ی و  سلماناۀ المللی، همگاۀ، بهها   لی و بینشرایط اضطرار  و ضرورم
 پایۀ الولی همچوۀ الل دوستانه، بربر پایبنا  به الول و اواآا انساۀکنا تا آ و را  کلک  ی

رسانی به ستمایا اۀ، الل تعیاوۀ و همکیار  در ا یور نییک و پسینایا  و خیوددار  ا        یار 
همکار  در کارها  ناپسنا، و الل ا ر به  عروف و نهیی ا   نکیر، نسیب  بیه تایمین ا یرا        

رسا نظر  یآمل دورنا  به وا ین حقوق بشردوستانه هر ونه اااام و ت ش  مکن و  قتای را به
ی ار شی، الول اخ ای و  وا ین فقهی حقوای دین  بین اس م که ا  خیرد نیاب و   تبیین  بان

المللییِ حقیوق   وحی الهی نشأم  رفته و  وافق فطرم دد یاۀ اس  و آرضۀ دۀ بیه نظیام بیین   
 ویژ  اال  ضمان  ا را کمک کنا  ها  این نظام بهتوانا به غلبه بر اال بشردوستانه  ی
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