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مقدمه
حقوق بین الملل به عنوان مجموعه قواعد ناظر بر نظم حقموقح حماب بمر ط ابم
بنشگران بینالمللح ،دستا طد توسعه تحوالت تماطخیح تلقمح ممحگمردد بمه بمر
مناسبات سیاسح حک فرما شده است .مسلماً قدطتهای بمرط

نقمب بسمراخح دط

اخن تحموالت داشمته انمد .اخمن مسم له ار قمرن هممده ممی دی تما بنمون مسم لهای
انکاط ناپذخر است .مس له مه برای بسیاطی ار پژ هشگران اخمن اسمت بمه دط اخمن
مدت حقوق بینالملل دط طاستای تحقق اهداف قدطتهمای بمرط

دط سماخۀ آن

شکل گرفته طشد خافته است .حتح دط بسیاطی ار مواطد قدطتهای بمرط  ،آنجما
به حقوق بین الململ طا دط تعماطب بما منمافا اهمداف یمود دخمده ،ار آن بنماطه
گرفتهاند .بسیاطی مانند محققان طئالیست نیر حقوق بینالملل طا ابمراطی دط دسمت
قدطت های برط

برای طسیدن به منافا یود محپنداطند معتقدند حقوق بینالملل

دط همراهح بشوطهای قدطتمند با یود ،دطمانمده اسمت .اخمن دط حمالح اسمت بمه
فلسمۀ جودی حقوق بینالملل پس ار شکلگیری «نظما بمینالململ سمتمالیاخح»،
مهاط رخادهطلبح قدطتجوخح د لتها به طوط یاص ،قدطتهای بمرط

بموده

است .دط طاستای برطسح مبحثح به مطمر شمد اخمن سممار مطمر ممحشمود بمه
«قدطتهای برط

نظا بینالملل دط شکلگیری گسترش حقوق بمینالململ همه

نقشح داطند؟» ،دط ادامه اخن فرضیه مطر محشود به قدطتهای بمرط

بمه علمت

جاخگاهح به به لحاظ توانمندی های میتلف داطند ،ار طرخق نهادساری ،شکل دادن
به معاهدات ،تمسیر قوانین ،عرفساری هنجاطساری نقشح بلیدی دط شکل دادن
گسترش حقوق بین الملل داطند .همچنین باخد بمه نقمب قمدطتهمای بمرط

دط
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اخمای نقب دط تهیه پیبنوخس مذابرات بینالمللح تصموخ

قموانین دایلمح بمه

پیامدهای فرامَرری داطند نیر اشاطه برد .دط ادامه باخد به اطادۀ قدطتهای برتر بمرای
به باط گیری قوه قهرخه مجارات بشوطهاخح به ناقض قموانین بنوانسمیونهمای
بینالمللح هستند اشاطه برد به محتواند عاملح بمرای گسمترش حقموق بمینالململ
بهشماط آخد.
پژ هب حاضر قصد داطد با استماده ار مملمه هاخح به دط فرضیه مطر شمد
با اطائه شواهد تاطخیح به نقب قدطتهای برتر نظا بمینالململ دط شمکلگیمری
گسترش حقوق بمین الململ برمردارد .دط اخمن پمژ هب تحموالت تماطخیح حقموق
بین الملل به د د طۀ ب سیک مدطن تقسی شده است .مبنای اخمن تقسمی بنمدی
پاخان جنگ جهانح د

شکلگیری سارمان مللمتحد است .رخرا ار اخن تاطخخ بمه

بعد به دالخل بسیاط؛ ار جمله اخجاد سارمان ملل متحد ،حقوق بینالململ نسمبت بمه
گذشته طشدی سرخا همه جانبه پیدا برد .پژ هب حاضر سعح دط برطسح مقطما
بعد ار جنگ جهانح د

خعنح د طۀ مدطن طا داطد .دط هر صوطت ،هممانطموط بمه

قدطتهای برط  ،حقوق بینالملل ب سیک طا به قب ً جود نداشمت ،بمه جمود
آ طدهاند ،دط عصر مدطن نیر اخن جاخگاه توانمندی قدطتهای برط

بهیصموص

دط رمینۀ تکنولوژی فنا طی است به به اخن قدطتها فرصت داده است تا دط اخن
مواطد پیب قد باشند .به منظوط برطسح اخن مس له ،پژ هب حاضمر سمعح داطد بمر

مبنای ط ش توصیمح _ تحلیلح بهرهگیری ار ط ش بتابیانهای تا حد توان یمود
اط عات دانب دط اخن حوره طا توسعه دهد.

 .1پیشینه پژوهش
دط موطد قدطتهای برتر ،بهطوط جداگانه حقوق بینالملل نیمر بمهطموط مسمتقل،
منابا به صوطت بتاب ،مقاله منابا دخگر ،فرا ان اسمت ،امما ممحتموان ادعما بمرد
نسبت به موضوع موطد مطالعۀ اخن پژ هب به ندطت نوشته منبا مستقلح جمود
داطد .ار اخممن ط مطالم

مربمموو بممه موضمموع پممژ هب طا باخممد ار منممابا میتلممف

گردآ طی برد دط خک مجموعه انسجا بیشید .بریح ار مه تمرخن منمابا بمدخن
شر محباشند.
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دط بتاب حقوق بینالملل عمومح اصور ط اب بینالملل ،نوشته ج رالدخن
مدنح ،موضوعاتح مانند مبانح حقموق بمینالململ ،عواممل اخجماد تحمور حقموق
بینالملل توسعۀ ط اب بین الملل ،سیر مراحل تد خن حقوق بینالملل تحوالت
تمماطخیح آن مطممر شممدهانممد .مطال م

اطرشمممندی دط ممموطد تاطخیچممه نحمموۀ

شکلگیری حقوق بینالملل دط اخن بتاب م حظه مح شود ،لح صرفاً مباحم
شکل تاطخیح برطسح شده تحلیلح دط موطد نقب قدطتهای برط

بمه

دط آن دخمده

نمحشود .بتاب حابمیت قدطت خا حابمیت قانون؟ اطرخابح سیاستهما اقمدامات
آمرخکا دط موطد معاهدات امنیتح ،تألیف «نیکور دلر»« ،آطجون مابییمانح» «جمان
باط ر»؛ بیانگر ط ند بریوطد د گانۀ اخاالتمتحده با حقوق بینالملل سارمانهمای
بین المللح معاهدات امنیتح است دط نوع یود اثری بمدخا ،مسمتدر حقموقح
است ،لیکن قصد نوخسنده بتاب صرفاً نقد اقدامات آمرخکما دط رمینمههمای مطمر
شده است به برطسح نقب اخن بشوط دط توسعۀ حقوق بینالملل پردایتمه نشمده
است .دط بتاب دنیای بحقانون؛ آمرخکا ،قانونگذاطی جهمانح قمانون شمکنح ،اثمر
«فیلیپ ساندطر» ترجمه اصغر دستمالچح نوخسنده به اخمن نکتمه ممحپمردارد بمه
علح طغ اخنکه با دنیاخح مملمو ار قموانین ،مقمرطات ،آئمینناممههما نظما ناممههما
مواجه اخ  ،لح هند قدطت برط

یودسرانه قواعد پذخرفته شدۀ بینالمللمح طا بمه

غالباً یود ار بانیان ضا آن بودهاند ،رخر پا مح گذاطنمد .اخمن اثمر نیمر دط پمح نقمد
اقدامات اخاالت متحده دط رمینههمای میتلمف اسمت« .نیکمو بمرخب» ( ،)2005دط
مقالۀ «حقوق بین الملل دط عصمر هژممونحق قمدطت نمابرابر اخجماد نظم حقموقح
بینالملل» به مسائلح هون حقوق بین الملل قدطتهای برتر ،اطرش نهادها بمرای
بشوطهای قدطتمند ،حقوق بینالملل قدطتهای هژمون اشاطه ممحبنمد .دط اخمن
مقاله نیر به نقب هژمون دط نهادساری توسعۀ حقوق بینالملل اشاطه شده اسمت،
هرهند نوخسنده دط مواطدی به ابراطانگاطی حقوق بینالملل دط مواطدی به بمه نمما
هژمون نیست نیر اشاطه برده است .با برطسح میتصری ار منابا موجمود ممحتموان
گمت ابثر اخن منابا به موضوع موطد مطالعه دط اخن پژ هب نرردایتهاند آنجا بمه
ار نقب قدطتهای برط

دط توسعه حقوق بینالملل سمین بمه میمان ممحآخمد ،بما
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بمبود نسبتاً مشهود منابا ،به خژه منابا فاطسح ،مواجه محشوخ  .ار اخن ط پژ هب
حاضر با گردآ طی مطال

پرابنده ار منابا گوناگون ،سعح بمرده اسمت دط جهمت

پیدا بردن پاسیح جاما به پرسمب پمژ هب پمر بمردن بیشمح ار باسمتحهما
یألهای نظری محتواخح گا برداطد.
 .2چهارچوب نظری
 .1–2تحلیل سیستمی رابطۀ حقوق و سیاست بینالملل

سیست عباطت است ار «خک ههاطهوب نظری برای مد ن سایتن دادههای مربوو
به پدخدههای سیاسح همچنین مجموعهای خکپاطهه ار ط اب بمه بمر پاخمۀ خمک
مجموعۀ ممر ب ار متغیرهای سیاسح استواط است» (د ئرتح فالترگراف1384 ،ق
.)188
 .1–1–2عناصر سیستمی حقوق بینالملل

هر سیست بار داطای مشیصات ههاطگانه رخر استق
 .1ورودی یا درونداد :ط دیهای سیست عباطت است ار «مجموعه عناصمری
به به صوطت یواسته ها ،منافا ،پشتیبانحها میالمتها اطد سیسمت ممحشمود
پس ار تبادر محی

سیست  ،به صوطت بر نداد ار نظا یماط ممحشمود .ط ابم

بینالملل ،شکل دهنده بیشترخن ط دیهای اخن سیست است» (قوا 1381 ،ق .)30
 .2پردازش یا فراگرد :پردارش ،به عمل تبدخل ط دیها به یر جمح سیسمت
اطم ق مممحشممود .آنچممه دط اخممن مرحلممه حممائر بیشممترخن اهمیممت اسممت ،جممود
سار باطهای سیست حقوقح بینالمللمح ممح باشمد بمه فراخنمد پمردارش دادههمای
ط دی سیست طا امکانپذخر محنماخد .اخن مجموعه سمار باطها شمامل آخمینهما
ط خهها ،فراخندهای تصمی ساری ،سایتاطها نهادهای سیسمت حقموقح اسمت بمه
عمل پردارش طا به سرانجا محطسانند.
 .3خروجی یا برونداد :ط دی های سیست دط جرخان عمل پردارش ،به هممان
بیمیت رمان عرضه ظهوط دط متن سیست  ،باقح نممحماننمد بمه هوخمت تمارهای
تبدخل به محی سیست اطائه محشود .باطآمدی تأثیرگذاطی سیست حقموقح بمه
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بر ندادهای آن ابسته است.
 .4بازخورد مثبت و منفی« :رمانح بمه خمک یر جمح سیسمت بما مملممههمای
تأثیرگذاط محی سیستمح سارگاط مح افتد ،همان یر جح ،دط مرحله بعد به عنموان
خک ط دی به بالبد سیست نموذ برده دط طاستای طشد تکامل سیسمت  ،اخممای
نقب مح بند به اصط حاً به آن باریوطد مثبت گمته محشود .دط مواطدی نیر بریح
ار یر جح های سیست حقوقح با منافا اهداف بریح ار تابعان سیسمت حقموقح
دط تعاطب است خا همیوانح نداطد ،دط اخن مواطد معموالً تابعان اصملح سیسمت
دط برابر آن اخستادگح محبنند آن طا نمحپذخرند خا یر جح موطد نظر طا نقمض
محبنند به دط اخن مواطد باریوطد منمح است .اگمر بمارخگران میصوصماً بمارخگران
اصلح نظا بینالملل ار یر جحهای سیست حقوقح بینالملل یرسند شوند ع قمۀ
مشیصح به حمظ باطاخح سیسمت پیمدا یواهنمد بمرد» (د ئرتمح فمالترگراف،
1384ق .)192
 .2–1–2کارویژههای سیستم حقوقی بینالملل

 .1ایجاد تعادل و نظم« :اخن مسم له ار طرخمق سمار باطها قواعمد حقموقح
نظاطت بر اعمار تابعان سیست حقوقح صوطت محگیرد» (فرانکل1372 ،ق .)62
 .2مشروعیتبخشی به وضعیتهای اجتماعی :د مین باط خژۀ سیسمت حقموقح
بینالمللح ،مشر عیتبیشح به ضعیتهای اجتماعحِ دط حار شکلگیری تثبیت
اهدافِ سارگاط با سیست است.
 .3پیشگیری و بازدارندگی« :فقر ،بیماطیهای عمونح ،تیرخ

شکاف شمار _ جنوب ،میاصمات مسلحانه ،تر طخس  ،س

محمی رخسمت،

های بشمتاط جمعمح

جناخات سارمان خافتۀ فراملح ،مه ترخن تهدخدات پمیبط ی جامعمۀ بمینالمللمح
است به پیشگیری بنترر آنها ار مه ترخن باط خژههای خمک سیسمت حقموقح دط
ط اب بینالملل بهشماط محط د» (آرادبیت1389 ،ق .)168
بهطوط بلح ،سیاست های د لتمح ،دط نمدادهای سیسمت حقموق بمینالململ
مجموعه قوانین پذخرفته شده سارمانها ،سایتاط آن طا شکل محدهند .سمایتاطها،
دط ندادها طا دطخافت بمرده آنهما طا ار صموطت ظماخف ،بمه صموطت بمنبهما
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دطمحآ طند« .تصمیمات دسته جمعح ،بر ندادهای سیست حقوق بینالملل هسمتند.
اخن بر ندادها ممکن است محی بینالملل طا به نحوی تغییر دهند به باع

اخجماد

تماخ ت ه گراخانه خما اگراخانمه دط دط ن نظما بمینالململ شموند» (د ئرتمح
فالترگراف1384 ،ق .)677
حدت ناهمگن جامعه بینالمللح ،تضاد یواستهها ،اطاده معطوف به قدطت
صدها نمونه دخگر ،مانا شکل گیمری خمک نظما حقموقح منسمج

تأثیرگمذاط دط

حقوق بینالملل شده است تا بنون بسیاطی ار بنبهای اقعح ،لمح بمحقاعمدۀ
محی نظا  ،بیر ن ار دامنه هیرگح قانون ماندهاند .دط اخن میان منمافا د لمتهمای
قدطتمند بسیاط مه است ،اگر آنها ار بر ندادهای سیست حقوق بمینالململ طاضمح
باشند ،یواهان حمظ ضا موجود اگر ناطاضمح باشمند ،یواهمان تجدخمدنظر دط
ضا موجود مح باشند .ضعیت عملکرد د لت هژمون دط اخن میان نقب اساسح
باری مح بند ،رخرا تثبیت نظا

عملکرد آن تما حمد رخمادی بمه اقمدامات هژممون

بستگح داطد.
 .2–2ثبات هژمونیک

«ثبات هژمونیک» 1به شراخطح دط عرصۀ نظا بینالململ اطم ق ممحشمود بمه خمک
بشوطِ داطای تموق دط رمینههای میتلف ،با اخجماد قواعمد طژخم همای قدطتمنمد
بینالمللح  ،ثبات تعادر سیست طا حمظ برده ساخر بشوطها طا اداط محبنمد تما
آن قواعد طا طعاخت بنند (ساعح ترابح1389 ،ق  .)146دط اخمن ضمعیت هژممون
نقب خک شبه حکومت خا نیمه حکومت طا دط نظا بینالملل اخما محبنمد .ار آنجما
به هژمون بیشترخن نما طا ار ضا موجود محبرد ،ت ش محبنمد بما اسمتقراط نظم
هژمونیک ،ثبات طا برقراط سارد (دهقانح فیر ر آبادی1382 ،ق  .)102دط اخمن طاسمتا
هژمون اخن اجاره طا به ساخر د لتها محدهد تا ار منافعح به برای آنها به صموطت
باالی عمومح 2فراه محبند ،به اصط

به عنوان «سواطی مجانح» 3منتمما گردنمد
1. Hegemonic Stability
2. Public Good
3. Free Ride
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(ساعح ترابح1389 ،ق  .)147بدخن منظوط آماده است حتح هرخنههای برقمراطی
اخن نظ طا برردارد .لح با بشوطهاخح به ار پذخرش آن سر بمار ممحرننمد بریموطد
محبند (دهقانح فیر ر آبادی1382 ،ق .)102
نظرخه ثبات هژمونیک خک تبیمین بمام ً پذخرفتمه شمده بمرای اخجماد طفتماط
سارمانهای بینالمللح است .هژمون سارمانها طژخم همای بمینالمللمح طا اخجماد
بممرده ،تمما منممافا اطرشهممای یممود طا دط نظمما جهممانح پممیب ببممرد .باطآمممدی
سارمانهای بینالمللح مستقیماً به قدطت هژمون مربوو مح شود .به موارات باهب
قدطت هژمون ،حماخت ا ار سارمانهای بینالمللمح بمه اخجماد بمرده نیمر بماهب
مح خابد (بیت اس.پیس1384 ،ق  .)102د لت هژمون باخد سه خژگح داشمته باشمدق
توانمندی اجرای قواعد نظا  ،اطادۀ انجا اخن باط تعهد به نظامح بمه بمرای تمما
د لتهای عمده اخن نظا منمعتآمیر باشد .توانمنمدی قمدطت هژممون معمموالً دط
اموطی مانند اقتصاد بمرط

ط بمه طشمد ،سملطه بمر بیمبهمای تکنولوژخمک

اقتصادی برتر نهاخت ًا قدطت سیاسح بمه بما قمدطت نظمامح هممراه باشمد ،ترسمی
مح شود .اخن تعبیر ار هژمونح ،دط اقا قرائتح منمعتطلبانه مبتنح بر تبادر منمافا
مح باشد .اگرهه ا لوخت هژمون دط اخن سیست  ،تمأمین منمعمت شیصمح یمود دط
بناط منافا عمومح است ،هرگاه هژممون بمه دنبمار اسمتثماط ار ضمعیت قواعمد
موجود باشد ،نظا ار حالت هژمونیک یاط شمده تنهما بمه بممک اهمر اجبماط
محتواند یود طا حمظ بند (جمشیدی1386 ،ق .)792
دط هر صوطت ،بر اساس اخن نظرخه ،حممظ ثبمات بمینالمللمح پاخبنمدی بمه
تعهدات ،منوو به جود هژمون است .هژمون برای باهب هرخنههای اداطۀ سیسمت
اخجاد مشر عیت بیشتر ،دست به اخجاد طژخ ها نهادهای بمینالمللمح ممحرنمد،
البته بعد ار اخنکه طژخ ها نهادهای الر شکل گرفت ،یود هژمون نیر موظف بمه
پاخبندی به آن است ،دط غیر اخن صوطت مشمر عیت یمود طا ار دسمت ممحدهمد.
هرهند مواطد بسیاطی نیر مشاهده شده است به اگمر قواعمد حقموق بمینالململ
طژخ های اخجاد شده مطابق منافا هژمون نباشد ،ار آن بناطه گرفته خا آن طا نقض
محبند.
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 .3عملکرد قدرتهای بزرگ در قبال حقوق بینالملل مدرن
«ممهو قدطتهای برط

تحلیلهای اقاگراخانمه طا ار ط ابم بمینالمللمح منتقمل

محبند .بر اساس آن بشوطها به قدطتهمای بمرط  ،متوسم

بوهمک تقسمی

محشوند» )« .)Khajeh & Kahrazhi , 2014: 95بشوطهای قدطتمند دط عرصمه نظما
بین الملل داطای توانمندی نظمامح ،اقتصمادی سیاسمح بیشمتری نسمبت بمه سماخر
بشوطها هستند»

)2000: 86

 .)Kratochwil,اخمن توانمنمدیهما آنهما طا دط موقعیمت

ممتاری برای فعالیت دط عرصههای میتلف بینالمللح قراط داده است .خکح ار اخمن
مواطد نقشح است به دط رمینه اخجاد قواعد حقوقح بینالمللح داطنمد .اخمن اممر بمه
طرق گوناگونح صوطت محپذخرد .دط اخن قسممت سمعح ممحشمود بمه مهم تمرخن
فعالیتها اقدامات قدطت های برط

دط د طۀ نوخن،خعنح ار سمار  1945بمه بعمد

پردایته شود.
 .1–3ایجاد عرف بینالملل توسط قدرتهای بزرگ

با توجه به افراخب قابل توجه تعداد بشوطهاى دطحمارتوسمعه پمس ار جنمگ د
جهانى ا لوخت بیشیدن به ط خکرد عهدنامهاى؛ حصور توافق بس

طضماخت

د لتها ،به جهت تسا ى آطاء د لتها ایت ف منافا آنها امرى دشواط محنماخد.
قدطتهاى برط

به دط سدههاى پیشین محتوانستند قواعد حقوق بینالململ طا بمر

اساس عرف بینالمللى پحطخرى بنند ،دط دهههاى اییر محباخسمتى دط ههماطهوب
بنمرانسهاى بینالمللى ه عرب با ساخر د لتها ،به مذابرات طوالنى بنشمینند،
به نحوى به لر ماً متضمن منافا آنها نباشمد؛ لمذا ط خکمرد قمدطتهماى بمرط

دط

هداخت حقوق بینالملل دستیوش تغییمر گشمته شمیوۀ جدخمدى ار قانونگمذاطى
بینالمللى ابداع شده است به لر ماً طضاخت صرخح تشرخماتى بلیه د لتها طا دط
بر نداشته است .اخن ط خکرد به بهگونهاى بارگشت به ط خکرد قر ن گذشته اسمت،
دط د قال

«عرف آنح» «حقوق نر » جلوهگمر شمده اسمت؛ بمه عبماطت دخگمر،

«د لتهاى برط

تماخل داطند تا قال هاى طسمى توافقهاى بمینالمللمى طا دطهم

شکنند دط قال هاى جدخد غیرطسممى ماننمد عمرف ،هنجاطهما اسمتانداطدهاى
حقوق نر  ،مقرطات حقوق بینالململ طا شمکل دهنمد» (موسمحراده1395 ،ق .)266
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«قدطتهای برط

ار قدطت عظی یود برای تحمیل نظ موطد پسندشان دط سمطح

نظا بینالملل استماده محبنند» ) .)Layne, 2006: 31دط ذخل خک موطد بمرای نمونمه
ذبر محشود.
 .1–1–3ایجاد عرف در حقوق فضا توسط قدرتهای بزرگ

دط اخن موطد باخد گمت قدطتهای برطگح مانند ط سیه اخاالتمتحمده آمرخکما دط
مباح

مربوو به فضا فنا طیهای فضاخح نسمبت بمه سماخر بشموطها پمیبقمد

بوده اند؛ بنابراخن حقموق مربموو بمه فضما تما حمد د رخمادی متمأثر ار اقمدامات
فعالیتهای اخن د بشوط است .تحلیل ط خه بشوطها پیب ار انعقاد معاهدۀ فضمای

ما طای جو نشان محدهد به به لحاظ تاطخیح" ،عرف" ا لین منبا حقوق بینالملل

فضاخح بوده است« .ط خه د لتها دط رمینۀ با ش استماده ار فضای ما طای جمو
منجر به ظهوط تعدادی ار اصور قواعد مه حقوق بینالملل فضاخح شمده اسمت»
(محمودی1390 ،ق  .)310اخن مس له به اخن دلیل است بمه پمس ار اخنکمه ط خمهای
شکل گرفت توافق ضمنح د لتها به طعاخت آن اخجاد شد ،ممحتوانمد دط اسمناد
بینالمللح الر االجرا منعکس شود .برای مثار محتوان به اصل عرفح «عمد امکمان
تملک ملح فضا» اشاطه برد .اصمل سمو مموطد اشماطه «اع میمه اصمور بما ش
بهره برداطی ار فضای ما طای جو» تصرخح محداطدق «فضمای مما طای جمو دخگمر
اجرا آسمانح نمحتوانند ار طرخق ادعای حابمیت خا به سیلۀ بهرهبرداطی خا اشمغار
خا به هر طرخق دخگر موطد تملک ملح قراط گیرند» (حسینح1392 ،ق .)11
تما محتوای اصل مذبوط با تغییرات بسیاط اندک دط ماده د

معاهمدۀ اصمور

 1967انعکاس خافت .دط اخن رمینه باخد گمت «رمانح به معاهده اصمور حماب بمر
با ش بهرهبرداطی ار فضای ما طای جو نهاخح شد ،هر د قدطت فضاخح جهمان،
خعنح شوط ی آمرخکا ،فعالیتهای متعدد متنموع فضماخح طا بمه انجما طسمانده
بودند ،اما دط اخن د طان ،طح هیچخک ار فعالیتهای مذبوط توسم همیچخمک ار
اخن د لت ها ،تما خا بیشح ار فضای ما طای جو موطد ادعای حابمیتح آنهما قمراط
نگرفممت» (حسممینح1392 ،ق  .)11بممهعنمموان نمونممه دط سممار « ،1959یر شممچف»،
نیست رخر اسبق اتحاد جماهیر شوط ی ،اع

برد بمه «اهتمرار پمره شموط ی
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ط ی بره ماه به هیچ جه نشانۀ حابمیت آن بشوط بمر مماه نیسمت»« .آخرنهما ط»
«بندی» ،طؤسای جمهوط اسبق اخاالتمتحده نیر ،به نوبه یود دط سارهمای 1960
 1963به نا اخاالتمتحده همان نظر طا اع

بردند (الهموخح نظمری1392 ،ق .)384

بریح ار حقوقدانان دط یصوص شکلگیری عرفمح قاعمدۀ «آرادی فضما» عنموان
محبنند به «آرادی فضا علح طغ ط خه تعداد معد دی ار د لتها عد تکمراط آن
توس ساخر بشوطها ،صرفاً به اسطۀ پذخرفته شمدن شناسماخح آن توسم سماخر
بشوطها دط رمرۀ قواعد حقوقح دط آمد» (موسحراده1395 ،ق .)259
«مانمرد البر» ،1اندبح پس ار انعقاد ا لین معاهدۀ سمارمان ململ دط یصموص
فضای ما طای جو اظهاط داشتق «ا لین اشیاخح به توس بشوطهای پرتماب بننمده
به فضا فرستاده شدند قلمر هواخح د لمتهمای میتلمف طا دطنوطدخدنمد .بما اخمن
جود نه د لتهای پرتاب بننده ار د لتهای فوق اجارهای حاصل نمودند ،نمه
د لت های اییر اعتراضح به د لت های پرتاب بننده شمحء صموطت دادنمد .بمدخن
ترتی

دط مدت رمانح بوتاه ،آرادی عبوط مر ط دط فضای ما طای جو بمه عنموان

خک قاعدۀ حقوق بین المللح تأسمیس توسم بشموطهای دخگمر شناسماخح شمد»
(حسینح1392 ،ق  .)13به لحاظ سیستمح باخد گمت اخن قدطتهمای بمرط

هسمتند

به به اسطۀ توانمندیهای یود دط حورۀ عرف پیشر هستند همچنین طضماخت
ابنب مثبت آنها به یر جحهای سیستمح باع

تثبیت ط خههای ناشح ار عرف

محشود.
 .2–3نهادسازی توسط قدرتهای بزرگ

خکح ار مه ترخن مواطدی به قدطت های برط

دط نقب حمامح پشمتیبان حقموق

بینالملل ظاهر مح شوند قدطت آنها دط حماخت تأسمیس نهادهما سمارمانهمای
بینالمللح است« .نهادها خکح ار مه ترخن مواطدی است بمه بمه اخجماد گسمترش
حقوق بینالملل منجر ممحشموند» ) ،)Herbert, 1996: 228بمهطموطی بمه همکماطی
بشوطها غالباً ار طرخق نظا نهادها صوطت محپمذخرد .اخمن تأسیسمات بمه صموطت
شبکهای گسترده ،ط اب بینالملل طا تحرک محبیشند .حقوق بینالملل عممومح ار
1. Lachs
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اخن ط اب

اخن نهادها جداخح نداطد ،قواعمد حقموق بمینالململ گماهح جهمانح

همگانح است همه بشوطها طا دط بر محگیرد ،رمانح منطقهای است گر همح ار
بشوطها ار آن تبعیت مح بنند (مدنح1374 ،ق  .)18دط ذخل میتصری دط موطد نقب
قدطتهای برط

دط شکل دادن به نهادها اشاطه محشود.

 .1–2–3قدرتهای بزرگ اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا

بعد ار جنگ جهانح د  ،بشوطهای قدطتمند اط پاخح مانند فرانسه ،آلممان اختالیما
نقب مهمح دط نهادساری دط طاستای اخجاد اتحادخه اط پا داشتند .دط اقدامات ا لیمه،
دط  28آ طخل  1951عهدنامه مربوو به تأسیس جامعه اط پاخح ذغار فوالد توس
نماخندگان بشوطهای فرانسه ،آلمان فدطار ،اختالیا بشوطهای بنه لموبس (بلژخمک،
هلند لوبرامبوط ) دط پاطخس امضا شد .بدخن ترتیم
همکاطی

ا لمین گما عملمح دط طاه

حدت اط پا با امضای معاهدۀ پاطخس برداشته شمد بمه دنبمار آن د

جامعۀ دخگر ،خعنح جامعۀ انرژی اط پا (ا طاتمو ) جامعمۀ اقتصمادی اط پما (بماراط
مشترک) به موج

عهدنامههای  25ماطس  ،1957موسو به معاهده ط  ،به جمود

آمد .بدخن جهت جامعۀ اط پاخح متشکل ار اتحادخه ذغار فوالد ،جامعمۀ انمرژی
اط پا جامعمۀ اقتصمادی اط پما شمکل گرفمت .دط  18آ طخمل  ،1965بمه موجم
عهدنامهای به به «عهدنامه ادغا » معر ف است ،اطبمان اجراخمح همر سمه عهدناممه
ادغا شدند ،بدخن معنح به خک شوطا ،خک هی ت عالح خک بمیسیون بمرای همر
سه جامعه به طوط مشترک اخجاد شد .اخن ادغا سب

گردخد به طبمن اجراخمح همر

سه جامعه نیر خکح شود .سابقه عملح طر «اط پای احد» به ار ا ر ژ ئیه ،1987
به اجرا دط آمده است ،دط سار  1985به اج س سمران دط برنهماک پیشمنهاد شمده
بود ،به تجدخدنظر اساسح دط عهدنامۀ سار  1957ط صوطت پمذخرفت متعاقم
اخن پیشنهاد ،سران د لتهای عضو دط  30ژ ئن  ،1985دط می ن ،فکر تجدخمدنظر
دط عهدنامه ط طا تصوخ

بردند .بشوطهای عضو ،خکح پمس ار دخگمری تما سمار

 ،1992طر اط پای احد طا تصوخ

بردند ،به موج

اخمن طمر  ،تممامح موانما

جغرافیاخح ،فیرخکح ،گمربح ،فنح ،مالح اصوالً بلیۀ موانعح به بمه نموعح جمود
خک باراط مشترک اقعح طا نمح محبند ،محباخسمت تما پاخمان سمار  ،1992حمذف
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مح شد ،برای طسیدن به هنمین منظموطی ،بشموطهای عضمو دط دسمامبر  ،1991دط
ماسممترخیت هلنممد اجتممماع بردنممد .هممدف ار برگممراطی اخممن اجم س پاخممهطخممری
ههاطهوب تارهای بود به اط پای غربح طا به سوی خمک اتحادخمه فمدطار حربمت
دهد (آقاخح1382 ،ق « .)346-342قراطداد ماسترخیت» دط سمار  1992بمه تصموخ
طسید ار سار  1993به اجرا دطآمد اخن سرآغار اخجاد اتحادخه اط پا بود .به اخمن
ترتی

اعضای اتحادخه اط پا به اتحاد سیاسح پولح متعهد شمدند (هیمو د1389 ،ق

 .)218اخن اتحادخه به با ت ش قدطتهای برط

اط پاخح بمه ثممر نشسمت ،نقمب

اساسح دط پیشبرد قواعد حقوقح بینالمللح داطد .به دلیل اخنکه اتحادخه اط پا قواعمد
یود طا دط بسیاطی ار مواطد بر بشوطهای عضو تحمیل محبند ،نمونه مناسبح برای
پیشبرد حقوق بینالملل محسوب محشود .دط اخن یصموص حقموق بشمر دط اخمن
اتحادخه جاخگاه طفیعح داطد به نسبت به سماخر نهادهما سمارمانهمای بمینالمللمح
پیشتار است .مح توان گمت طژخ اط پماخح حقموق بشمر پیشمرفتهتمرخن سمارمان
خافتهترخن ترتیبات منطقهای دط اخمن مموطد اسمت .اخمن طژخم پیراممون بنوانسمیون
اط پاخح حقوق بشر ( )1953سارماندهح شد .اخن بنوانسیون هندخن پر تکمل داطد
به بسیاطی ار حقوق ملحوظ دط اع میۀ جهانح حقوق بشر طا شامل محشمود .اخمن
بنوانسیون همچنین ،بمیسیون اط پاخح حقوق بشر طا اخجاد برد به به عنوان مأموط
طسیدگح به شکاخات افراد عمل محبند (بیت اس پیس1384 ،ق .)403
 .2–2–3ایاالتمتحده کشوری نهادساز

پس ار جنگ جهانح د  ،آمرخکا دط پح آن بود به نقب هژمون طا جهمت اسمتقراط
نظ

ثبات بینالمللح اخما بند« .تحقق اخن هژمونح مستلر اخجاد نهادهاخح بود بمه

قواعد آنها برای همۀ بارخگران بمینالمللمح الر االجمرا باشمد؛ بنمابراخن آمرخکما بمه
نهادساری اخجاد طژخ های بینالملل ط ی آ طد» (یضری1388 ،ق  .)453بر مبنای
نظرخۀ «ثبات هژمونیک» ،اخجاد طژخ  ،حمظ ،اجرا د ا آنها به طوط مستقی به خک
قدطت مسل مرتب است .هه دط موطد امنیمت خما تجماطت ،نظرخمهپمرداران ثبمات
هژمونیک استدالر مح بنند به تمربر قدطت دط خک د لت بمدان معنمح اسمت بمه
د لت هژمونیک محتواند ار قدطت یود برای اخجاد نهماد اسمتماده بنمد (

& Krept
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 .)Arend, 2006: 339دط اخن طاستا ،به دنبار جنگ جهانح د  ،آمرخکا اخن اخمده بمه
گسترش تجاطت آراد ابراطی مه دط دستیابح به صملح جهمانح ممحباشمد طا تبلیم

محبرد .تا اخنکه دط سار  ،1994دط بنممرانس "برتمون

در" ،آمرخکما انگلسمتان

برای حمظ همکاطیهای اقتصادی بین المللح د نهماد طا پیشمنهاد دادنمد؛ صمند ق
بینالمللح پور بانک بینالمللح ترمی

توسعه خما بانمک جهمانح .بعمداً پیشمنهاد

سارمان بینالمللح تجاطت نیر مطر شد .به دنبار مذابرات د جانبۀ تجماطی میمان
انگستان آمرخکا ،بنمرانسهای هندجانبمه بعمدی دط فاصملۀ سمارهمای  1946تما
 1948برگممراط شممد .نتیجممه اخممن مممذابرات دط قالم

«منشمموط ها انمما» 1بممه عنمموان

پیب نوخس سند ممسس سارمان بینالمللمح تجماطت بمه امضمای  53د لمت ار 56
د لت حاضر دط بنمرانسها طسید ،اما اخن سارمان به دلیل میالمت بنگمره آمرخکما
هرگر به جود نیامد .ه رمان با مذابرات منشوط ها انا ،مذابره دط یصموص خمک

موافقت نامه هندجانبه باهب تعرفهها دط سار  1947دط ی ر "بنممرانس ژنمو"
به ا

یود طسید نتیجه اخن مذابرات با عنموان موافقمتناممه عممومح تعرفمه

تجاطت (گات) 2شنایته شد .اخن موافقمتناممه موقمت بمه ممدت  47سمار مبنمای
سیست تجاطی بینالمللح گردخد تا اخنکه دط سار  1995جای یمود طا بمه سمارمان
تجاطت جهانح داد (شمساخح1391 ،ق  .)50-49سارمان تجاطت جهانح نهادی است
به دط در حقوق بین الملل اخجاد شده نظ حقوقح آن بمام ً دط اطتبماو بما نظم
حقوقح بین المللح است .سارمان دط نظ حقموقح یمود بسمیاطی ار اصمور مسمل
حقوق بین الملل ار جمله اصل برابری تا د لت ها ،اصل حسن نیت اصل حل
فصل مسالمتآمیر ایت فات طا طعاخت مح بند .همچنین ط خه هی مت همای حمل
فصل ایت فات دط سیست حل فصل ایت فات دط اخمن سمارمان بمهبماط گرفتمه
مح شود ،ار جملمه اخنکمه هی مت همای حمل ایمت ف طبمن اسمتیناف دط تمسمیر
موافقتنامهها به اصور تمسیر دط حقوق بینالملل عمومح طجوع محبننمد .آنهما دط
حل ایت فات قواعد حقوق بینالملل طا اعمار محبنند (شمساخح1391 ،ق .)41
1. Havana Charter
2. General Agreement on Tariffs and Trade: GATT
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 .3–2–3نقش چین در نهادسازی بینالمللی

سر اژه «برخک» 1خکح ار گر هبندیهای جدخد دط عرصه جهانح اسمت بمه توسم
«جی ا نیل» ،2اقتصاددان ،دط سار  ، 2001مطمر شمد .ی بمر اخمن نظمر بمود بمه
بشوطهای گر ه برخک با توجه به عملکرد مطلوب یود دط حمورۀ اقتصمادی طمح
پنجاه سار آخنده ،مناسبات ط نمد قمدطت جهمانح طا شمکل یواهنمد داد .ی دط
سارهای  2003 2001با پیب بینح شراخ اقتصادی بشوطهای اط پاخح عنوان برد
به اقتصاد بشوطهای هین ،ط سیه ،هند بررخمل دط شمر ع همراطه سمو ممی دی
حدابثر  15دطصد ار اقتصادهای برتمر جهمان (آمرخکما ،ژاپمن اط پما) طا تشمکیل
یواهند داد .دط سار  ،2009نیستین اج س ههاطجانبه میان بررخل ،هند ،ط سیه
هین دط شهر خکاترخنبر  3ط سیه برگراط شد .رطای اموطیاطجه بشوطهای عضمو
برخک دط نشست  21سرتامبر  ،2010دط نیوخموطک ،بما عضموخت آفرخقمای جنموبح
موافقت بردند به اخمن ترتیم  ،برخمک ،تبمدخل بمه بمرخکس شمد (موسمحراده
یسر ی1394 ،ق .)117
باخد گمت «هین بر اساس اصل گسترش دط ساخه افراخب ثمر ت ،هممواطه ار
د طان جنگ سرد به دنبار افراخب نموذ منطقهای یود بوده تا بتواند به خک بمارخگر
فعار مستقل تبدخل شود .پکن توانسته با افراخب ط اب یود با بشوطهای جنوب
شرق آسیا آنها طا به سمت تعامل همکاطی با هین متماخل بند» (هداختحشهیدانح
طمضانروط شلمانح1398 ،ق  .)82به طهبری هین ،دط طاستای اخجاد نهادهای ممالح
پولح بین المللح ،بانک آسمیاخح سمرماخه گمذاطی رخرسمایت اخجماد شمد« .بانمک
سرماخهگذاطی رخرسایت دط  24ابتبمر  ،2014بما مشماطبت  22بشموط آسمیاخح دط
بشوط هین پاخهگذاطی شد خکح ار ههاط نهادی است به همین قصمد داطد بمرای
معماطی خک نظا مالح نوخن اخجماد بنمد» (موسمح راده یسمر ی1394 ،ق .)127

«اخن بانک دط رمینه توسعه ،فعالیت محبند طر های رخرسمایتح منطقمه آسمیا _
1. BRIC: Brazil, Russia, India, China
2. Jim O'Neill
3. Yekaterinburg
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پاسیمیک طا تأمین مالح محبند» (موسوی شمائح1394 ،ق  .)1ار دخد پکن ،اخن بانک
محتواند بسمیاط طاحمتتمر ار نهادهمای برتمون

در ،1ا

سمرماخه بمرای اخجماد

رخرسایتها دط بشوطهای دطحارتوسعه دط ایتیاط آنها بگمذاطد بمهاخمن ترتیم ،
سلطۀ آمرخکا قدطتهای غربح متحدان آمرخکا مانند ژاپن طا دط نهادهمای ممالح
پولح جهان به هالب بکشد« .تا بنون بسیاطی ار اقتصادهای بمرط

تأثیرگمذاط

جهان دط اخن بانک عضو شدهاند فق ژاپن آمرخکما هنمور بمه آن نریوسمتهانمد»
(موسحراده یسر ی1394 ،ق  .)128اخن بشوطها ع

ه بر مباح

اقتصمادی ،بمر

حماخت بیشتر ار نظ نوخن جهانح مبتنح بر هندجانبهگراخح دموبراسحساری بمر
اساس حقوقبین الملل ،برابری ،احتمرا متقابمل ،اقمدا هماهنمگ تصممی سماری
جمعح د لتها تأبید داطند .بنابراخن به پیشبرد حقوق بینالملل بمک محبنند.
 .3–3پیامد فرامرزی حقوق داخلی

بشوطهای قدطتمند دط عرصۀ بینالمللح بمه لحماظ تأثیرگمذاطیای بمه بمر جامعمۀ
بین المللح داطند ،قادطند با طر قوانینح دط حقوق دایلح یود به آن جنبه فرامَرری
دهند .نمونههای ذخل ار اخن دست محباشندق
 .1–3–3قانون مصونیت دولتهای خارجی در ایاالتمتحده

«بر پاخۀ اصل مصونیت قضاخح هیچ د لتح حق محابمۀ د لت دخگر طا نداطد اخمن
مس له مبناخح عرفح به دست آ طدهاست» (حبیبحمجنده دخگران1393 ،ق  .)68لح
دط اخاالتمتحده آمرخکا قانون مصمونیتهمای د لمت یماطجح دط سمار  ،1976بمه
جود آمد به دط آن اطاده بنگره دط محد د نمودن مصونیت ،پیداست .اخمن قمانون
استثنائاتح طا دط نظر گرفت به دادگاهها اجاره داد به به پر ندههمای طمر شمده
علیه د ر یاطجح طسیدگح بنند .اخن قانون دط سار  ،1996اصم
آمرخکا دط سار  ،2008با تصوخ

شمد تما اخنکمه

قانونح با عنوان «قانون مجور دفماع ملمح آمرخکما

برای سار مالح « ،»2008قانون مصونیت د لتهای یاطجح» مصموب  1976طا بمه
دط سار  1996نیر دست به اص

آن رده بود ،دهاط دگرگونح هاخح برد .مه ترخن
1. Bretton Woods
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تغییر ،افر دن قید «د لتهای حامح تر طخس » به اسمتثنائات اصمل مصمونیت بمود
(حبیبحمجنده دخگران1393 ،ق  .)69البته مشر و بر اخنکه «یواهان خما قربمانح دط
رمان بر ر اخن اعمار تبعه آمرخکا بوده

رطات یاطجه نیر د لمت یماطجح طا بمه

عنوان د لت حامح تر طخس معرفح نماخد» (ظاهری1383 ،ق .)147
دط اخن طاستا اخران دط  19ژانوخه  ،1984توس

راطت امموط یاطجمه آمرخکما،

د لتح حامح تر طخس شنایته شد قوانین خاد شده ،مجمور طمر دعما ی بسمیاط
علیه اخن بشوط طا فراه آ طد« .عمده آطای صادطه علیه اخران بمه دلیمل حماخمت ار
گر ه های جهادی مقا مت به طوط یاص حرباهلل بوده است» (یلفطضماخح،
1394ق  .)124به عنوان مثار دط انمجاط مقر تمنمگداطان دطخماخح آمرخکما دط بیمر ت
( )1983به به بشتهشدن  240یدمه «باپیتان پترسمون» منجمر شمد ،دعمواخح علیمه
اخران با ادعای مشاطبت اخران دط اخن اقعه اقامه شد« .دط مح ،2003قاضح «ط خس
لمبرت» 1اع

برد به اخران (به دلیل حماخمت ار حمرباهلل) مسم ور حملمه 1983

است .بر اخن اساس ،اخران دط سار  2007بمه پردایمت  2/65میلیماطد دالط غراممت
محکو شد» .ار دعا ی قابل تأمل دخگمر دط محماب اخماالت متحمده ممحتموان بمه
شکوائیهای به علیه جمهوطی اسم مح بمه دلیمل دیالمت دط حمواد

 11سمرتامبر

 ،2001اقامه شد ،اشاطه برد .پیر دعوای ممذبوط« ،دط دسمامبر  ،2011دادگماهح دط
بیب منهتن اظهاط داشت به اخران حرباهلل به طوط مادی مستقیماً ار حمم ت
القاعده دط اقعۀ موطد بح

حماخمت بمرده انمد .متعاقبماً قاضمح فمدطار" ،فرانمک

ماس" ،2القاعده اخران طا مس ور حم ت خارده سرتامبر  ،2001شنایت حکم

به پردایمت  6میلیماطد دالط غراممت داد» (یلمفطضماخح1394 ،ق « .)125-124دط
ضعیت بنونح نیست به دلیل ط خه قانونح قضاخح د لت اخاالتمتحده؛ د  ،به
دلیل سکوت ساخر د لتها نسبت به اعمار اجرای اخن قمانون سمو  ،بمه دلیمل
جو عمومح بین المللح علیه تر طخس مح توان نتیجه گرفت به اعمار ص حیت بمر
د لت های یاطجح دط مواطد مرتب بما تر طخسم بمینالمللمح بمه صموطت بمالقوه
1. Royce Lambert
2. Frank Moss
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مح تواند استثنائح جدخد بر قاعدۀ مصونیت د لمت تلقمح گمردد» (ظماهری1383 ،ق
 .)120بنابراخن مح توان مشاهده برد به هگونه قمانونح بمه دط دایمل خمک بشموط
منعقد محشود اثرات فرامَرری محخابد .اخن مس له به طوط اضمح بمه نقمب قمدطت
اشاطه داطد .رخرا برای اخن اقدا پشتوانه قدطت الرا مهمح محسوب محشود.
 .4–3نقش قدرتهای بزرگ در معاهدات و قراردادهای بینالمللی

«بنوانسیون خن  ،»1969دط یصوص حقوق معاهدات ،معاهده طا اخنگونه تعرخف
محبندق «خک توافق بینالمللح منعقد شده میان د لتهاست بمه بمه صموطت بتبمح
تنظی شده مشمور حقوق بینالملل باشد ،صرفنظر ار عنوان یماص آن اعم
ار اخنکه دط سندی احد خا هند سند مرتب به ه باشمد» (پوطهاشممح دخگمران،
1392ق  .)5معاهدات بینالمللح ،دط صدد تد خنِ مشیص معین حقموق تکمالیف
متقابممل د لممتهمما دط رمینممههممای میتلممف مممحباشممند (پوطهاشمممح1385 ،ق .)162
معاهدات باطرترخن مه ترخن منبا حقوق بینالملل هستند به نتیجۀ توافق نوشته د
خا هند بشوط دط رمینۀ موضوع یاص هستند .دط بناط معاهدات ،عرف بمینالمللمح،
ط خۀ قضاخح بینالمللح دبترخن نیر دط اخجاد قواعمد حقموق بمینالململ تأثیرگمذاط
هستند ،اما معاهدات نس

به منابا دخگر ا لوخمت داطنمد ،ار اخمن حیم

بمه قواعمد

مندط دط آنها مثل قوانین دایلح بشوطها به صراحت نوشته شده طرفین معاهده با
پیببینح مقرطات یاص مانند شرو دا طی ،اجرای آن طا تضمین محبننمد (اخمردی،
1394ق  .)508بعد ار سار  ،1945معاهدات رخمادی دط جهمت بمه قاعمده دط آ طدن
مسائل بینالمللح به جود آمده به سعح محشود به بریمح ار آنهما دط ذخمل اشماطه
شود .دط د طه مدطن 1945 ،به بعد ،فنا طی تکنولوژی ،بشوطهای قدطتمند طا دط
قاعدهمند بردن مسائل نوخن پیشر نموده است.
 .1–4–3معاهده منع آزمایشهای هستهای

«پس ار آنکه آمرخکا دط ا ایر جنگ جهانح د

دط ژاپن ار بم

اتمح برای ا لمین

باط دط تاطخخ استماده برد ،تشدخد طقابت تسلیحاتح منتهح بمه اخمن شمد بمه اتحماد
جماهیر شوط یسمابق دط سمار  ،1949انگلمیس دط سمار  ،1952فرانسمه دط سمار
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 1960جمهوطی یلق هین دط سمار  ،1964بمه تسملیحات اتممح دسمت خابنمد»
(نیارمنممد1398 ،ق  ،)85لممح قممدطتهممای بممرط

پممس ار مممدتح دط صممدد اعمممار

محد دخت هاخح بر آن برآمدند« .دط اخن طاستا دط  5ا ت  ،1963معاهدۀ منا جرئمح
آرماخبهای هستهای مبنح بر منا آرماخبهای هستهای دط جوّ ،ما طای جوۀ رخر
آب توس انگلستان ،شوط ی اخاالت متحده به امضا طسید .اخن نیستین معاهمده
بینالمللح بود به بهطوط غیر مستقی گسترش س

همای هسمتهای طا تحمت تمأثیر

محد د بننده قراط محداد ،لح امکان انجا آرماخبهای هستهای رخررمینح همچنان
باقح مانمد» (سماعد1395 ،ق  .)236مسملماً قمدطتهمای بمرط

سمه عممدهای دط

ط دی ،پردارش ،یر جح باریوطد سیستمح دط مسائل هستهای داطند بمد ن
مدخرخت طضاخت آنها هیچ قانون بینالمللح دط اخن رمینه شکل نمحگیرد.
 .2–4–3موافقتنامه ایستگاه فضایی بینالمللی

پس ار گسمترش حضموط انسمان دط فضمای مما طای جموّ ،تم شهماخح دط سمطح
بین المللح برای جبران نقاخص معاهدات فضاخح دط رمینه نحوه اعمار ص حیت بمر
افراد دط فضای ما طای جو صوطت گرفت به مه تمرخن آنهما مقمرطات منمدط دط
«موافقت نامه اخستگاه فضاخح بینالمللح» است به دط سار  ،1998بمین د لمتهمای
دییل دط طر اخستگاه فضاخح بمینالمللمح؛ خعنمح بانمادا ،اخماالتمتحمده آمرخکما،
ط سیه ،ژاپن آژانس فضاخح اط پاخح منعقد شد .توضیح آنکه به همراه اخمن سمند،
د لت های دییل دط اخن طر  ،اقدا به امضای خادداشمت تمماهمح بردنمد بمه بمه
موافقتنامه مربوط منض شد« .بر اساس بند شش ار ماده  11اخن خادداشت تمماه ،
د لت ها مأموط به تهیه تنظی دستوطالعملح شمدند بمه ممواطد ترتیبمات رخمر طا
پوشب دهدق تعیین سلسلهمرات

حاب بر سرنشینان اخستگاه فضاخح ،نحوه تقسمی

مدخرخت میان مس ولیتهای افراد حاضمر دط اخسمتگاه مرابمر مسمتقر دط رممین
مقرطات انضباطح» (امینراده ع قهبند حسینح1393 ،ق .)46
«طبق مماد ماده  22موافقتنامه اخستگاه فضاخح ص حیت ا لیه اصملح قابمل
اعمار بر فضانوطدان سرنشینان حاضر دط اخستگاه فضاخح صم حیت د لمتهمای
متبوع آنان است تنها دط صوطت تعلمل دط محابممه موافقمت د لمت ممذبوط بما
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استرداد فرد یاطح خا انقضای مهلت سه ماهه به دط طح آن د لت یساطت دخده
د لت متبوع فرد یاطح فرصت طاخرنح برای حل فصل طرق تعقیم

مجمارات

طا داطند ،طرق مجارات به شکل دخگری دنبار یواهد شد» (اممینراده ع قمهبنمد
حسینح1393 ،ق  .)47پیب ار اخن موافقتنامه ،بمه د ممین موافقتناممه ار اخمن نموع
است« ،د لتهای آمرخکا ،بانادا ،ژاپن تعدادی ار د لتهمای اط پماخح (دط قالم
سارمان فضاخح اط پاخح) دط سمار  ،1988اقمدا بمه انعقماد نیسمتین موافقمتناممه
اخستگاه فضاخح بردند ،به البته بنا به دالخلح به مه ترخن آن طا محتوان پاخان جنمگ
سرد بارتعرخف طابطمۀ شموط ی د لمتهمای غربمح دط رمینمه همکماطیهمای
بینالمللح دط عرصه با ش بهرهبرداطی ار فضای مما طای جمو دانسمت ،هنمدان
ممثر ممید نبود به همین دلیل موافقتنامۀ جدخدی با هدف الحاق شموط ی بمه
اخن پر ژه دط تاطخیح به ذبر شد انعقاد خافمت» (اممینراده ع قمهبنمد حسمینح،
1393ق  .)46بنابراخن محباخست بشوط قدطتمندی مانند شوط ی نیر به یر جح اخن
سیست حقوقح محپیوست.
 .5–3مجازات کشورهای ناقض قواعد حقوقی بینالمللی

دط عصر جدخد با تحور دط ممهو حابمیت ،حابمیت ار «اهر بنترلح د لمت» ،بمه
حابمیت به عنوان عاملح «مس ولیتسار بمرای د لمت» تغییمر خافمت« .اخمده اصملح
حابمیت به مثابه مس ولیت ،اخناست به هر د لتح دط رمینه حماخت ار ممرد یمود
دط برابر بشمتاط همگمانح داطای مسم ولیت اسمت» (.)Rotmann & et al, 2014: 359
«دبترخن مس ولیت حماخت بر امنیت انسانح مدای ت بشرد سمتانه مبتنمحاسمت.
ممهو مس ولیت حماخت دط برگیرندۀ سه عنصر بارداطندگح ،مسم ولیت ابنشمح
مس ولیت بارساری است» )« .(Stahn, 2007: 100اخمن ظیممه دط هلمه نیسمت بمه
عهدۀ د لت حاب

دط رمان ناتوانح خا عد تماخل اخمن د لمت ،بمر عهمدۀ جامعمۀ

بینالمللح یواهد بود» (ذابرخان مهد یفر1395 ،ق « .)53اخن دبترخن تنهما مبنمای
حقوقح باقحمانده برای توجیه مدایلمه نظمامح دط بشوطهاسمت» (طضمائح1395 ،ق
« .)14دط حالح به منشوط ملل متحد ار حماخت ار حقوق بشر سین محگوخد ،لح
ملل متحد طا دط مموطد مدایلمه دط امموط "اساسماً دط صم حیت دایلمح" محمد د
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محبند» ) .)Ginsburg, 2020: 225دط ذخل به ذبر خک نمونه بسنده محشود.
 .1–5–3مجازات سوریه

با گره یوطدن هرهه بیشتر بحران سموطخه ،دط تماطخخ  21ا ت  ،2013دط نردخکمح
دمشق حمله ای شیمیاخح طخ داد به بیب ار هراط نمر دط آن بشمته شمدند« .د لمت
آمرخکا سوطخه طا مقصر اصلح اخن ط خداد شنایت یواهان حمله نظامح بمه اخمن
بشوط شد» (طضائح1395 ،ق « .)3با نردبان تصاعد بحران سوطخه دط اثمر اسمتماده ار
س

شیمیاخح ،طقابت ط خاط خح قدطتهای برط

دط شوطای امنیت نیر افراخب

خافت» (دهشیری گستان1395 ،ق .)22
بریح ار قدطت های برط

(مانند هین ط سیه) ،دطصدد میالمت مقابله با

آمرخکا برآمدند« .ار بُعد استراتژخک ،ط سیه با اقعح قلمداد بردن اخن تهدخد نظامح
نه بلوفانگاطی آن ،با محد د بردن اهداف یود دطصدد امتیار دادن متناسم

بما

نوع تهدخمد برآممد» (دهشمیری گسمتان1395 ،ق « .)22دط نهاخمت پمذخرش طمر
نظاطت بر سم

شمیمیاخح سموطخه یلما سم

آن دط ا ایمر شمهرخوط ،1392

به عنوان طر ابتکاطی ط سیه برای حل بحران ار طرف بشموطهای غربمح یمود
سوطخه سب

شد تا التهابات ناشح ار اع

حمله نظامح به سموطخه متوقمف شمود»

(طضائح1395 ،ق « .)23به نظر محطسمد دط آن مقطما تصممی بمرای حملمه نظمامحِ
احتمالح به سوطخه ،بیشتر جنبۀ تنبیهح خا هشداطی داشمته اسمت» (طضمائح1395 ،ق
 .)12اخن مس له اضح است به قدطتهای برط
استماده ار س

قادطند بهطوط عملح ار ممنوعیت

های شیمیاخح دفاع بنند« .اقدا عملح دط حمظ حقموق بمینالململ

بیب غیرقابلتمکیک حقوقبینالملل است طاه اساسح تضممین بقمای آن اسمت»
(طضائح1395 ،ق  .)3بنابراخن اقدا عملح قدطت های برط

دط طاستای تنبیه د لمت

سوطخه مح تواند اقدامح بارداطنده تنبیهمح دط جهمت حماخمت ار قواعمد حقموقح
بینالمللح بهشماط آخد بر نقب قدطتهای برط
حقوقح بینالمللح صحه بگذاطد.

به عنوان حامح پشتیبان قواعد
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 .4کنارهگیری هژمون از حقوق بینالملل
«طخشۀ هژمونح به اژهای خونانح به معنای «طهبری» 1برمحگردد .دط ط اب بینالملل
خک هژمون ،طهبر گر همح ار د لمتهاسمت» )« .(Griffiths, 2005: 63اصملحتمرخن
ممهو هژمونح عد تعادر قدطت دط سیست بینالملل طا نشان محدهمد ،بمه دط آن
خک د لت هنان قدطتمند است به محتواند ،طهبمری تسمل بمر اخمن سیسمت طا
اعمار بنمد» )« .)Antoniades, 2008: 3هژممون منمابعب طا صمرف اخجماد ثبمات دط
سیست بینالمللح ممح بنمد .اخمن بماط ار طرخمق اخجماد باالهمای عممومح صموطت
محپذخرد» ) .(Destradi, 2008:10هژمون ع

ه بر فراه بردن باالهای عممومح ،بما

سارماندهح ط اب بشوطها ،امنیت بینالمللح طا فمراه ممحبنمد؛ دط اقما ،د لمت
هژمون مشوقهای منمح مثبتح طا به دخگر د لتها اطائه محبنمد ار اخمن طرخمق
آنها طا به مشاطبت دط نظ موجمود ا ممحداطد (مشمیرراده جعممری1391 ،ق .)4
اخجاد ،تقوخت ،تأمین هرخنهها گسترش باالهای عممومح بمینالمللمح بمه تحمت
عنوان طژخ های بینالمللح (طژخم همای پمولح ،ممالح ،تجماطی ،سیاسمح نظمامح)
معرفح شده اند ،عوامل اطبمان اصملح اخجماد ،تثبیمت تقوخمت نظم هژمونیمک
بینالمللح هستند (پوط احمدی1387 ،ق  .)43به عباطتح دخگر ،اخدۀ اساسمح مربموو
به ثبات هژمونیک دط ت وطیهای ط اب بینالملل اخن است به جهان نیمار بمه خمک
قدطت مسلطح داطد به قوانین طا اخجاد اعممار بنمد

(2005: 63

 .(Griffiths,لمح

ممکن است هژمون نسبت به بریمح یر جمحهمای سیسمت حقموقح بمینالمللمح
ناطاضح باشد به دط اخن صوطت ابنبهای منمح نشان ممحدهمد .تما بمه حمار د
قدطت هژمون دط تاطخخ اقتصاد لیبرار ظهوط پیدا بردهاندق برختانیا دط قرن نورده
آمرخکا پس ار سار  .(Hinnebusch , 2006: 455(1945دط اخن بیب بهطوط خژه بمه
آمرخکا پردایته محشود.
 .1–4بیتوجهی ایاالتمتحده آمریکا به تعهدات خود پس از تصویب معاهدات

هژمون باخد بتواند ساخر د لتها طا به قواعد نظا بینالململ متعهمد بنمد« .توانماخح
هژمون برای اخجاد تعهد ،خکح ار ابعاد حساس سیست بمینالمللمح اسمت .رخمرا دط
1. Leadership
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محی آناطشح اخجاد تعهد امری دشواط است» ( .(Gaubatz, 2006: 45اخماالتمتحمده
دط طابطه با بسیاطی ار تعهدات معاهدهای یود ،سیاست انجا تعهدات دط صموطت
مصلحت آمیر بودن طا دنبار محبند .برای مثار «بهطغ بحتوجهح به تعهمدات یلما
س

یود تحت «ان پح تح» ،آمرخکا نقب بریوطد با بشوطهاخح طا اخما محبند به

به تعهدات یود تحت ان پح تح عمل نمحبنند .دط نمونهای دخگر ،اخماالت متحمده
به عنوان عضوی ار بنوانسیون س

همای شمیمیاخح ،متعهمد بمه انجما ملر ممات

گراطش دهح بارطسح است ،اما بنگره قانونح طا ضا نموده به پاخبندی آمرخکا طا
دط قبار تعهداتب محد د مح بند .موطد دخگر اخنکه بنوانسیون س
اخاالت متحده طا ار سایت س

های میکر بح،

های میکر بح منما ممحبنمد ،امما اخمن بشموط دط

ا ایر دهۀ  ،1990بمبح طا آرماخب برد به مسلح بمه سمیاه ریم بمود» (سماندطر،
1388ق .)77
 .2–4ایاالتمتحده آمریکا و دیوان کیفری بینالمللی

«اخاالت متحده همواطه به اخجاد خک دادگاه دائ بیمری بینالمللح ع قه داشتهاست.
هنین دادگاهح محتواند بسح طا به ممکن است ار عدالت دط دادگاههای ملح فمراط
بند ،مجارات بند .ار سار  ،1995د لت «بلینتون» به دنبار اخجاد دادگاهح بموده تما
بتواند دط سیستمح جهانح باطآمد ،ممثر مناس

عمل بند ار صملح امنیمت

نماخد»).(Scheffer, 2017: 12

لمح تشمکیل دخموان بمینالمللمح

بینالمللح محافظت

بیمری دط سار  ،2002میالمتهای سرسمیتانۀ د لمت اخماالتمتحمده بما آن طا دط
پح داشته اسمت؛ رخمرا «ظهموط دخموان بیممری بمینالمللمح معمماخح تماره فمراط ی
قدطتهای برط

قراط دادهاست ،بهگونمهای بمه اخمن قمدطتهما جمود دخموان طا

تهدخدی برای منافا یود دط نظر ممحگیرنمد» ) .(Sewall & Kaysen, 2007: 2آمرخکما
به یود ار پیشگامان تأسیس دخوان بیمری بینالمللمح بمود« ،همون ط نمد تأسمیس
دخوان مطابق منافعب پیب نرفت ار آن بناط بشمید» (عباسمح بیمانح1391 ،ق .)7
« آمرخکا ههاط موطد طا به عنوان مانعح بمرای تأخیمد دخموان اعم

بمردق  .1قمدطت

موجود دط دخوان توس هیچ نهادی برطسح نشده بارپرسح اخجاد شمده دط دخموان
دط مقابل هیچ د لت خا نهادی بهغیر ار یود دادگاه پاسمیگو نیسمت .2 .معاهمده
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ط دط حورۀ ایتیاطات شوطای امنیت سارمان ملل دیالت بردهاست ،اما ار منشموط
سارمان ملل تبعیت نمحبند .3 .دخوان به یود اجارۀ پیگرد حقوقح اتبماع آمرخکما طا
محدهد به ار اخن طرخق حابمیت آمرخکا مید ش محشود .4 .ممکن است دخموان،
مس والن نظامیان آمرخکماخح طا بمه دالخمل سیاسمح احضماط نماخنمد» (اممینراده
صدطراده1388 ،ق  .)47دط اقا «بی بیمریواسمت خما محابممۀ اتبماع آمرخکماخح ار
سوی دخوان ،نگرانح اصلح آمرخکاست» (.)Sewall & Kaysen, 2007: 2
پس محتوان گمت «هژمون آنجا به حقوق بینالملل طا دط طاستای منافا یمود
آن طا نادخده ممحانگماطد»

نبیند دط صوطت لر

نشان محدهد به قدطتهای برط

(2005: 373

 .)Krisch,اخمن مسم له

نقب خمژهای دط پمردارش بماریوطد سیسمت

حقوقح بین المللح برای شکل دادن به قواعد بینالمللح داطند ،یر جمح سیسمت
حقوقح هرهه باشد ،باخد موطد تأخید اخن دسته ار بشوطها قراط گیمرد ،دط غیمر اخمن
صوطت نیار به پردارش مجمدد یر جمح مجمدد داطد ،اگمر اخمنگونمه نشمود،
قدطتهای برط

به خژه هژمون محتواننمد یر جمح سیسمت حقموقح طا نادخمده

گرفته اخن قدطت طا داطند تا آن طا نقض بنند .دط همر صموطت نادخمدهانگماطی
نقض قواعد نمحتواند رخاد تکراط شود؛ رخرا اعتباط مشر عیت قدطتهای بمرط
نیر یدشهداط محشود.
نتیجه گیری
امر ره ضر طت اهمیت حقموق بمینالململ بمر بسمح پوشمیده نیسمت .اگرهمه
نمحتوان بسیاطی ار نظرخات اقاگراخان طا نادخده گرفت ،محتوان مطمم ن بمود بمه
طعاخت حقوق بینالملل نسبت به گذشته بسیاط بیشتر شده است .قدطتهای برط
دط گذشته آرادی عمل بیشتری بمرای اقمدامات یمود دط عرصمۀ نظما بمینالململ
داشتند ،لح امر ره طعاخت حقوق بینالملل برای همر بشموطی بمه ممحیواهمد ار
یود ههرهای موجه به نماخب بگذاطد الرا آ ط است .اخن مس له نیر جود داطد بمه
نقض قواعد حقوقح ار سوی قدطتهای برط

به برّات صموطت ممحپمذخرد دط

قبار آن دست به تمسمیر تغییمر قواعمد ممحرننمد .بمه یصموص دط د طۀ بنمونح
اخاالتمتحده حاضر به اجرای باط خژههای خک د لت هژمون نیست اخن موضوع
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طعاخت حقوق بینالملل طا مید ش محسارد ،لح باخد خادآ ط شمد بمه دط عرصمۀ
جهانح هیچ حکومت قوه مجرخه ای جود نداطد به بیواهد قوانین طا اجرا بنمد،
بنابراخن حقوق بین الملل برای اجراخح شدن نیار به قدطت حماخمت قمدطتهمای
برط

دط

داطد .دط موطد هراخح هگونگح تعیینبننده بمودن قمدطتهمای بمرط

شکلگیری گسترش حقوق بینالملل همانطوط به مطر شد ،اخن عمل ار طمرق
میتلف صوطت محپذخرد .مواطدی ماننمد اخممای نقمب دط پمیبنموخس معاهمدات،
هنجاطساری عرف ساری ،نهادسماری ،معاهمدات بمینالمللمح ،تمسمیر قموانین
مجارات ناقضین حقوق بین الملل نشمان ار نقمب بماطر قمدطتهمای بمرط

نظما

بینالملل ار جمله هژمون دط اخجاد ،تثبیت حماخت ار حقوق بینالملل داطد .اخمن
مس له به دلیل جاخگاه توانمندیهای قدطتهمای بمرط
صوطت مح گیرد .دط د طۀ نوخن ع
قدطت های برط

دط رمینمههمای میتلمف

ه بر قدطت نظمامح بمه پشمتوانۀ مهممح بمرای

محباشد ،باخمد بمر قمدطت اقتصمادی ،فرهنگمح ،بمهیصموص

توانمندیهای علمح تکنولوژخک اخن قدطتها اشاطه برد .اخن توانمندیها باعم
شده است تا دط مسائل نوخن مانند حوره فضاخح نیر قواعد حقوقح ا رباط دط سماخۀ
عملکرد اخن بشوطها به صوطت عرف دطبیاخد ،دط مرحله بعد اخن قدطتها نقب
اصلح طا دط شکلگیری معاهدات مربوطه داشته باشند .بهطوط ی صمه ،اگرهمه دط
پژ هب حاضر نشان داده شد به قدطتهای برط

آنجا به حقوق بینالململ طا دط

طاستای منافا یود نبینند ار آن بناطه محگیرند خا آن طا نقض محبنند ،اخن مسم له
نیر مه است به دط هر صوطت حقوق بینالملل دط پسِ اقدامات اخن بشموطها بمه
پیب طانده مح شود .قواعد حقوقح به نسبت ساخر بشوطها ،اهمیت سود بیشمتری
برای هژمون داطد .با استماده ار قواعد حقوقح هژمون محتواند نظ موطد نظر یمود
طا به جود آ طد .هرخنههای اداطۀ نظما بمینالململ طا بماهب دهمد مشمر عیت
بیشتری برای یود نظمح به اخجاد برده است بهدسمت آ طد .بنمابراخن ممحتموان
گمت بشوطهای قدطتمند موجد ،تثبیت بننده پشتیبان حقوق بینالمللانمد؛ رخمرا
به نما آنها دط طاستای منافا آنهاست .دط مواطدی نیر به آن طا بمر یم ف منمافا
یود بدانند تا حد امکان ار آن بناطه محگیرند حتح آن طا نقض محبنند.
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