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 ؛ کالسیک المللبین گ و حقوق ربز هایقدرت 

 مطالعه موردی انگلستان  
 *   1ی ذوالفقار   ی مهد 

 2  ابوذر عمرانی 

 چکیده 

 اهییدا   تحقیی   راسیییای  در  طییق وییرون ا یییر  المللبین  حقوق  پژوهشگران  از  بسیاری  به عقیده

بزرگ   هایودرتاست. بر این مبنا نقش   یافیه  رشد و گرفیهشکل  آن  هی سا در  و  بزرگ  هایودرت

نماید. برای بررسق اییین تا حدودی مبهم و میناوض مق  المللبینو توسعه حقوق    گیریشکلدر  

 در  چگونییه  و  چییرا  الملییلبین  نظییا   بزرگ  هایودرتاین است:    شودمقمسئله سؤالق که مطرح  

شییود اییین ای که مطییرح مقفرضیهباشند؟  مق  کنندهتعیین  المللبین  حقوق  گسیرش  و  گیریشکل

 علییت  بییه  بییزرگ  هایوییدرت  امییا  هسیییند   برابر  حقووق  نظر  از  هادولت  اینکه  وجود  با  است که

 معاهدات   به  دادن  شکل  نهادسازی   طری   از  دارند   مخیلف  هایتوانمندی  لحاظ  به  که  جایگاهق

بییا  .دارنیید الملییلبین حقییوق گسیرش و دادن شکل در  کلیدی  نقش  سازیهنجار  و  ووانین  تفسیر

 ترتیبییات  حفیی    واهییان   ییود   جایگاه  و  مووعیت  تثبیت  برای  بزرگ  هایودرتتوجه به اینکه  

تلقییق  هییاآنمنییاف   باشد  ایجاد و گسیرش وواعد حقووق در راسیییایمق  المللبین  نظا   بر  حاکم

های حف  سیسیم را کییم کنیید و تواند هزینهالمللق مق. زیرا وواعد حقووق و نهادهای بینشودمق

 هایودرتبزرگ بیفزاید. بنابراین پژوهش حاضر مدعق است    هایودرتبر مشروعیت اودامات  

ترتیب سعق بر این اسییت باشند. بدین  و حامق وواعد حقووق مق  کنندهتثبیت   دهندهشکلبزرگ  

بییزرگ   هایوییدرتشواهد تاریخق به نقییش  تحلیلق و با اسیفاده از  -که بر مبنای روش توصیفق

 پردا یه شود. المللبیندر ایجاد و گسیرش حقوق  المللبیننظا  

 المللقبین نهادهای انگلسیان   قبزرگ  هژمون هایودرتالملل  ینحقوق ب  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

بینالملل  حقوق بین تاریخق  دسیاورد توسعه و تحوالت  که بر مناسبات و    است المللق 

مهمق در  بزرگ نقش    هایودرتگردیده است. مسلماً    فرماحکمکشورها  روابط سیاسق  

داشیه تحوالت  مسئلهاین  این  ورن    اند.  و    انکارناپذیرای  مسئله  تاکنونمیالدی    17از 

این    اندسیاری از پژوهشگران بدان پردا یهای که بتحقی  و بررسق است. مسئله  در ور

بزرگ و در   هایودرتالملل در راسیای تحق  اهدا   است که در این مدت حقوق بین

بزرگ نظا     هایودرت ست. حیق در بسیاری از موارد  و رشد یافیه ا   گرفیهشکلآن    هیسا

که حقوق  المللبین آنجا  آن    المللبین   از  دیده   اهدا   ود  و  مناف   با  تعارض  در  را 

کشورهای ودرتمند را    کهایندر    المللبینکناره گرفیه است. بسیاری نیز معیقدند حقوق  

الملل  سفه وجودی حقوق بینبا  ود همراه کند درمانده است. این در حالق است که فل 

و    هادولت جویق  طلبق و ودرتوسیفالیایق  مهار زیاده  المللبیننظا     گیریشکلپس از  

شد این  بزرگ بوده است. در راسیای بررسق مبحثق که مطرح    هایودرت اص     طوربه

مق  مطرح  که  سؤال  نظا     هایودرتشود  گسیرش    گیریشکلدر    المللبین بزرگ  و 

دا  المللبینحقوق   نقشق  مقچه  مطرح  فرضیه  این  ادامه  در  که  رند؟    های ودرتشود 

  نهادسازی    طری   از  دارند   مخیلف  هایتوانمندی  لحاظ  به  که  جایگاهق  به علت   بزرگ

 شکل  در  کلیدی  نقش  هنجار سازیسازی و    عر ووانین  تفسیر  معاهدات   به  دادن  شکل

بزرگ در ایفای   هایودرتهمچنین باید به نقش    .دارند  المللبین  حقوق  گسیرش  و  دادن

تهیه   در  پیامدهای المللبینمذاکرات    نویسپیش نقش  که  دا لق  ووانین  تصویب  و  ق 

ووه    کارگیریبهبرتر برای    هایودرتفرامرزی دارند نیز اشاره کرد. در ادامه باید به اراده  

ق هسیند اشاره  المللبین  هایهایق که ناوض ووانین و کنوانسیونوهریه و مجازات کشور

ضر وصد پژوهش حا به شمار آید.  المللبینتواند عاملق برای گسیرش حقوق  کرد که مق

مؤلفه از  اسیفاده  با  نقش  دارد  به  تاریخق  ارائه شواهد  با  مطرح شد  فرضیه  در  که  هایق 

نظا     هایودرت حقوق    گیریشکلدر    المللبینبرتر  گسیرش  بپردازد.    المللبینو 

  بدین سبب در این  طلبدمقتری  سق تاریخق این مسئله مجال طوالنقپرواضح است برر

است.    شدهتقسیم   به دو دوره کالسیک و مدرن  المللبینتحوالت تاریخق حقوق    مقاله

تقسیم این  و     بندیمبنای  دو   است.   گیریشکلپایان جنگ جهانق  میحد  ملل  سازمان 
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ب به  تاریخ  این  از  بسیاری   زیرا  دالیل  به  میحد  حقوق   جملهمنعد  ملل  سازمان  ایجاد 

و    المللبین سری   رشدی  گذشیه  به  کرد.    جانبههمهنسبت  در   مقالهپیدا  سعق  حاضر 

بر ال  دوره مدرن    را دارد.   کالسیکاز جنگ جهانق دو  یعنق دوره    وبلبررسق مقط   

پیشرو    آوریفنکه   را  ودرتمند  کشورهای  علم  حقوق  ا  درزمینهو  گسیرش  و  یجاد 

نظامق    المللبین نیروی  معنای  به  سخت   ودرت  کالسیک   دوره  در  است   گردانیده 

مقعامل    ترینمهم محسوب  زمینه  این  پژوهش    منظور به  شود.در  مسئله  این  بررسق 

تا    ای گیری از روش کیابخانهیلق و بهرهتحل-توصیفق  رویکردحاضر سعق دارد بر مبنای  

 .دهد توسعه را مربوطه حوزه در دانش و حد توان  ود علم

 المللبین حقوق و سیاست  رابطه چارچوب تئوریک پژوهش؛ تحلیل سیستمی. 1

چ یک  از  است  عبارت  دادهسیسیم  سا ین  مدون  برای  نظری  به  ارچوب  مربوط  های 

مجموعهپدیده  همچنین  و  سیاسق  مجموعه    ایهای  یک  پایه  بر  که  روابط  از  یکپارچه 

 (. 188: 1384مفروض از میغیرهای سیاسق اسیوار است )دوئرتق و فالیزگرا   

 المللبینعناصر سیستمی حقوق  -1-1

 هر سیسیم باز دارای مشخصات چهارگانه زیر است: 

حقوقی: -1-1-1 سیستم  درونداد  یا  از ورودی  ورودی  است  عبارت  سیسیم  های 

مناف   پشییبانق واسیه  صورتهبمجموعه عناصری که   ها وارد سیسیم ها و مخالفت ها  

شود. روابط  برونداد از نظا   ارج مق  صورتبهشود و پس از تبادل محیط و سیسیم   مق

  جامعه  (. 30:  1381های این سیسیم است )ووا    بیشیرین ورودی  دهندهشکل   المللبین

  است  سیال  و  پویا  کامالً  هویت   یک  ق المللبین  حقووق  نظامق  محیط  مفهو   به  المللبین

 عصر  در  جامعه  این.  است   نشده  تثبیت   و  تعریف  آن  محدوده  و  حدومرز  دامنه   هنوز  که

  دولت  محوریت   با  و  اروپا  فرهنگق  –سیاسق  حوزه  به  محدود  الملل بین  حقوق  کالسیک

 است.  گردیده تحول و تغییر دسیخوش نظامق محیط این امروزه ولق بود  ملق

فراگرد:   -2-1-1 یا  ورودیپردازش  تبدیل  عمل  به  سیسیم پردازش   به  روجق  ها 

سازوکارهای  مق  اطالق وجود  است   اهمیت  بیشیرین  حائز  مرحله  این  در  آنچه  شود. 

حقووق   مقالمللبینسیسیم  دادهق  پردازش  فرایند  که  را  باشد  سیسیم  ورودی  های 

مجموعنمایدمق  پذیرامکان این  آیینه  .  شامل  رویهسازوکارها  و  فرایندهای  ها  ها  



74 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

که عمل پردازش را به سرانجا    سازی  سا یارها و نهادهای سیسیم حقووق است تصمیم 

 رسانند.مق

های سیسیم در  ورودی  ی:المللبینها یا بروندادهای سیستم حقوقی  خروجی -3-1-1

عرض زمان  کیفیت  همان  به  پردازش   عمل  باوق  جریان  سیسیم   مین  در  ظهور  و  ه 

تازهنمق هویت  به  و  به  مانند  و  تبدیل  مقای  ارائه  سیسیم  و محیط  کارآمدی  شود. 

 ووق به بروندادهای آن وابسیه است. تأثیرگذاری سیسیم حق 

تأثیرگذار های  زمانق که یک  روجق سیسیم با مؤلفه  بازخورد مثبت و منفی: -4-1-1

مق همان  محیط سیسیمق سازگار  در  افید   به    یکآنعنو بهبعد    مرحلهروجق   ورودی 

م نقش  ایفای  سیسیم   تکامل  و  رشد  راسیای  در  و  کرده  نفوذ  سیسیم  و قکالبد  نماید 

دهد که از هویت سیسیم حقووق را تشکیل مقجزیق    ناپذیربرگشت فرایند    یکآنعنو به

مق گفیه  مثبت  باز ورد  آن  به  مواردیاصطالحاً  در  از  روجق  شود.  بر ق  های  نیز 

سیسیم حقووق با مناف  و اهدا  بر ق از تابعان سیسیم حقووق در تعارض است و یا  

کنند ق سیسیم در برابر آن ایسیادگق مقهمخوانق ندارد  در این موارد معموالً تابعان اصل

نمق  را  آن  سیاست  پذیرو  یا  مق   جانبهیکند؛  پیش  یا  روجق  گیرندر  و  را   موردنظرد 

مق  بازیگنقض  بازیگران مخصوصاً  اگر  است.  منفق  باز ورد  موارد  این  در  که  ان  رکنند 

نظا    حقووق  از  روجق  المللبیناصلق  سیسیم  عالوه   الملل بینهای  شوند   رسند 

بازیگران   توسط  پذیرش سیسیم  کرد.  پیدا  واهند  کارایق سیسیم  و  به حف   مشخصق 

:  1384آورد )دوئرتق و فالیزگرا    وجود مقتعادل آفرین در سیسیم به  نوعق مکانیسم  

192.) 

 المللبینهای سیستم حقوقی کار ویژه -2-1

نظم:    -1-2-1 و  تعادل  حقوق    کارویژه  ترین مهمایجاد  فاصله    المللبینسیسیمق 

وضعیت   از  طری     ومرجهرجگرفین  از  مهم  این  که  است   نظم  و  تعادل  ایجاد  و 

  گیرد. عمال تابعان سیسیم حقووق صورت مقسازوکارها و وواعد حقووق و نظارت بر ا

  سطح   به  دسییابق  یا  تعادل  حف   جهت   تالش  سیسیم   هایویژگق  از  یکق  درهرصورت

 (. 62 :1372 فرانکل ) باشدمق نوین تعادل
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سیسیم حقووق    کار ویژهدومین    های اجتماعی:مشروعیت بخشی به وضعیت  -2-2-1

مشروعیت المللبین وضعیت ق   به  حال  بخشق  در  اجیماعقِ  تثبیت    گیریشکلهای  و 

 اهدا ِ سازگار با سیسیم است. 

بازدارندگی:  -3-2-1 و  بیماری  پیشگیری  تخریب  فقر   عفونق      زیست محیطهای 

شمال   بینجنوب     –شکا   مسلحانه  غیر  مخاصمات  و  تروریسم  المللبینالمللق  ق  

جنایات    کشیارجمعقهای  سالح جامعه   یافیهسازمانو  روی  پیش  تهدیدات  فراملق  

های یک سیسیم حقووق  کارویژه  ترینمهم از    هاآن ق است که پیشگیری و کنیرل  المللبین

 (. 168: 1389رود )آزادبخت  مق به شمار المللبیندر روابط 

و مجموعه ووانین   المللبینهای سیسیم حقوق  های دولیق  درونداد  سیاست طورکلقبه

آن را شکل مق و سازمان  شدهپذیرفیه دهند. سا یارها  دروندادها را دریافت ها  سا یار 

 جمعقدسیه. تصمیمات  آورنددرمقها  کنش  صورتبهرا از صورت وظایف     هاآنکرده و  

  الملل بینهسیند. این بروندادها ممکن است محیط    المللبینبروندادهای سیسیم حقوق  

نظا    درونرا به نحوی تغییر دهند که باعث ایجاد تمایالت همگرایانه و یا واگرایانه در  

 (. 677: 1384شوند )دوئرتق و فالیزگرا    المللبین

  ها واوعیت   و  هاارزش  تالوق  است   افزوده  قالمللبین  حقوق  نظا    بیشیر  پیچیدگق  بر  آنچه

  درون   در  و  مرزها  ورای   در  اجیماعق  حیات  زاینده  دیالکییک  دیگر   تعبیر  به  و

  ق  المللبین  جامعه  ناهمگن  وحدت.  شودمق  نامیده  دولت   که  است   میصلبق  هایسا ت 

 نظا   یک  گیریشکل  مان    دیگر   نمونه  صدها  و  ودرت  به  معطو   اراده  ها  واسیه  تضاد

  های کنش  از  بسیاری  تاکنون  و  است   شده  المللبین  حقوق  در  تأثیرگذار  و  منسجم  حقووق

میان اند.  مانده  وانون  چیرگق  دامنه  از  بیرون  نظا    محیط  واعدهبق  ولق  واوعق  این  در 

سازگار    هاآنودرتمند بسیار مهم است  زیرا اگر این بروندادها با مناف     های مناف  دولت 

  این صورت شود  در غیر  تثبیت آن فراهم مق  درنییجهباشد موجبات اسیقبال و تقویت و  

اگر تابعان    درهرصورتمواجه شده و طرد شوند.    هادولت توجهق این  ممکن است با بق

راضق باشند   واهان حف  وض     المللبینبروندادهای سیسیم حقوق  از    المللبیننظا   

. وضعیت و  باشندمقموجود و اگر ناراضق باشند   واهان تجدیدنظر در وض  موجود  

کند  زیرا تثبیت نظا  و عملکرد  عملکرد دولت هژمون در این میان نقش اساسق بازی مق
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بن دارد.  بسیگق  هژمون  اودامات  به  زیادی  حد  تا  اگر  آن  نظا     هایودرتابراین  بزرگ 

پیشبرد   المللبین تثبیت و  از بروندادهای سیسیم حقووق راضق باشند سعق در حف  و 

نباشد  به هر نحوی    هاآنها و اهدا   رند و اگر مطاب  با مناف   سیاست این بروندادها دا

 ق  واهند شد. الملل بینمان  پیشبرد وواعد حقوق  

 کالسیک المللبینبزرگ در حقوق  هایقدرتعملکرد . 2

نظا     هایودرت که    المللبینبزرگ  کشورهایق  اویصا  ازنظریعنق  و  حجم  نظامق  دی 

و  وسی  توانمندی  تریفزونتر  در  از  را  به ا ییاردارندها  دادن  شکل  در  مهمق  نقش    

حقوق   مق.  اندداشیهکالسیک    المللبینماهیت  سعق  مقاله  این   ترینمهمشود  در 

بر   بیان و سپس  المللشکل دادن و گسیرش حقوق بینبزرگ در    هایودرت  راهکارهای

از طری  ایفای نقش در   -1  در این فرآیند پردا یه شود:  هاآنبه بررسق نقش    آنمبنای  

  -4نهادسازی     -3و عر  سازی     هنجار سازیاز طری     -2معاهدات     نویسپیشتهیه  

همچنین اراده    -5   اندبزرگ منعقد کرده  هایودرتهداتق که  معاهدات صلح و سایر معا

برای    هایودرت کشور  کارگیری بهبرتر  مجازات  و  وهریه  و  ووه  ووانین  ناوض  که  هایق 

الملل به شمار  تواند عاملق برای گسیرش حقوق بینق هسیند مقالمللبینهای  کنوانسیون

 . آید

 معاهدات  نویسپیش از طریق ایفای نقش در تهیه  -2-1

اند.  ق داشیهالمللبینای در شکل دادن به معاهدات  بزرگ همواره نقش عمده  هایودرت

جنگ    هایودرتمخصوصاً   در  را    نویسپیشپیروز  صلح  به    کرده تهیهمعاهدات  و 

کرده   ورده شکست کشورهای   این  صوص  تحمیل  در   نویس پیشاز    توانمقاند. 

هوست میلر( نا  برد که مبنای بحث درباره تشکیل    نویسپیشمشیرک امریکا و برییانیا )

در مورد    1919عهدنامه پاریس    شود بهل ورار گرفت. در این بخش سعق مقجامعه مل

 بسنده شود.  و هوانوردیصنعت هواپیمایق 

 عهدنامه پاریس و پروتکل اصالحی هواپیما -2-1-1

و نقشق که صنعت هواپیمایق و هوانوردی در این جنگ ایفا نمود و    جنگ جهانق اول

میفقین کمی  هاآن   پیروزی  جنگ   از  بعد  بالفاصله  تا  داشت  آن  بر  را  را  سیون  اصق 

عهدنامه تهیه  نماید.  مأمور  این  صوص  در  تالش   نویسپیش ای  به  مزبور  کمیسیون 
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رسید.    میحدهایاالت ثمر  به  انگلیس  و  طر  امریکا  از  که  کمیسیون  این  کار  نییجه 

در    1919اکیبر    13ای بود که در  بود  تنظیم عهدنامه  شدهتهیهجنگ  کشورهای پیروز در  

 کشور رسید. این عهدنامه در بردارنده نکات مهمق است:  27پاریس به امضای 

هوایق  ود )باالی   وبول اصل حاکمیت کامل و انحصاری هر کشور بر ولمرو -

 ولمرو  اکق و دریای سرزمینق(  

 وبول اصل آزادی عبور و مرور در فضای باالی دریای آزاد   -

کشورهای    غیرنظامق در زمان صلح برای هواپیماهای    ضرربقوبول اصل عبور   -

 میعاهد در ولمرو یکدیگر  منوط به رعایت شرایط مقرر در این عهدنامه 

انعقاد معاهدات  اص با کشورهای غیر میعاهد   ممنوعیت کشورهای میعاهد از -

 (. 366 :1392)ضیائق بیگدلق   غیرنظامقاعطای امییازات به هواپیماهای  درزمینه

آن وارد شد؛    به  زیادی  انیقادهای  پاریس   انعقاد عهدنامه  از  بودن    ازجملهپس  محدود 

میعاهد    کشورهای  به  دیگر    همآنعهدنامه  و  زمان صلح   در  امییازات  فقط  شدن  وائل 

دولت  برای  مق اص  بنابراین  جنگ.  فاتح  بزرگ  را  تواهای  عهدنامه  این    درواو ن 

ای علیه آلمان و یارانش دانست. بر این اساس بود که وویق در سیاست میفقین در معاهده

این عهدنامه بپیوندد   مورد طرد آلمان تجدیدنظر شد و به آن کشور پیشنهاد نمودند تا به  

نمایندگان کشورهای    روازاینآلمان عضویت در آن را منوط به تجدیدنظر در آن دانست.  

بار دیگر گرد هم آمدند و پروتکل اصالحق را امضا نمودند )ضیائق    1929عضو در سال  

صنعت هواپیمایق    وراردادهایکه مالحظه شد در مورد    طورهمان  (.366  :1392بیگدلق   

هوا و  و  انگلیس  کشورهای  تهیه    میحدهایاالتنوردی  در  را  سهم  بیشیرین  امریکا 

رسمیت بخشیدن به وراردادها  ها و  آن شکل دادن به کنفرانس  تب بهو  ورارداد    نویسپیش

   روجق   شویممق  میوجه  دهیم  ورار  مالحظه  مورد  را  سیسیمق  رویکرد    ولق اگراندداشیه

  تجدیدنظر   مورد  بنابراین.  نگرفت   ورار  آلمان  چون  بزرگق  ودرت  وبول  مورد  عهدنامه  این

 . شد المللقبین حقووق سیسیم وارد داده  صورتبه مجدداً و گرفت   ورار اصالحیه و

 و عرف سازی  هنجار سازی -2-2

از   مق  ترینمهمیکق  که  نقش  مواردی  حقوق   هایودرت توان  پیشبرد  در  را  بزرگ 

در    هنجار سازیسازی و  رار داد نقشق است که در مورد عر مورد مالحظه و  المللبین
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ها و ودرتق که دارند توانایق  واسطهبهیرا این کشورها  . زدارندعهدهق بر  المللبینجامعه  

 ای ایجاد کرده و توجه سایر کشورها را به انجا  آن رویه جلب کنند. وادرند رویه

 للالمبین تحریم جنگ و نفی زور در روابط  -2-2-1

سال   حقوق     1928تا  توسل  واعده  المللبیندر  ممنوعیت  بر  دائر  وجود    زوربهای 

معاهده نداشت  سال  این  در  به  .  که  شد  امضا  فرانسه  و  امریکا  وزرای  ارجه  بین  ای 

کلوگ«  »برایان  یا  پاریس  رضائق     1معاهده  و  )امیدی  شد  این 107  :1390معرو    .)

وزیران  ارجه    1928اوت    27در    معاهده کوشش  و    میحدهایاالتبه  )کلوگ(  امریکا 

ژاپن    اییالیا   انگلیس   فرانسه   بلژیک   امریکا   آلمان   کشورهای  میان  )بریان(  فرانسه 

تاریخ تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز به    بعدازآنلهسیان و چکسلواکق منعقد شد و  

ایرا معاهده ملح  شدند. دولت  در  این  نیز  ملح     1308فروردین    28ن  معاهده  این  به 

سال   این  در  آلمان  میحدهایاالت شد.  و  فرانسه  برییانیا   تواف     مابینفق  ازجمله    ود 

ابزار    عنوانبهکلوگ را درباره ممنوعیت جنگ و نهق کاربرد زور     -کردند که پیمان بریان

 (.33 :1388سیاست ملق در روابط با یکدیگر رعایت کنند )ساندرز  

بریان    موجب به دولت -معاهده  همه  عرصه    امضاکنندههای  کلوگ  در  که  کردند  تواف  

  الملل بیناین دسیه اودامات را مغایر با حقوق    اجیناب کنند و  زوربه  روابط  ود از توسل

ن دولت در  که  شد  این  نییجه  گرفیند.  میعاهدظر  از   های  ناشق  آثار  که  کردند  موافقت 

نخسیین بار به دنبال را هم به رسمیت نشناسند. از همین رو بود که برای    زوربهتوسل  

جنگ کاسیقممنوعیت  جبران  و  تجاوزکارانه  ملل  های  جامعه  میثاق  در  موجود  های 

زو از  برجسیهاسیفاده  جایگاه  از  نظامق  ووای  و  رضائق ر  و  )امیدی  شد  بر وردار    ای 

ق شنا یه شد تا جایق  المللبینهنجار مهم    یکآنعنو به(. این مسئله همواره  107  :1390

ق یکآنعنو به  این اصل  زوربهکه با انعقاد منشور ملل میحد و تأکید بر واعده من  توسل  

بنابراین باز ورد    (.4  :1395در نظر گرفیه شد )رضائق     المللبیناز »وواعد آمره« حقوق  

  صورت بهمسئله    بزرگ از آن باعث شد که این  هایودرتمثبت این معاهده و اسیقبال  

 المللق درآید.هنجار مهم بین یک

 

 
1. the Treaty of Paris (Briand-Kellogg Pact) 
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 منشور آتالنتیک  -2-2-2

از بنادر نیوفاندلند    دریکق  1آگوسیا   آمریکایق بر عرشه کشیق جنگق    1941اوت    14در  

و    جمهور رئیس روزولت  دالنو  فرانکلین  وینسیون چرچیل    وزیر نخست امریکا   برییانیا  

پذیرفی را  سیاست منشوری  در  مشیرک  اصول  »بر ق  که  ملق  ند  را  هایدولت های  شان 

بودند«اعال  مق  برای جهان  بهیری  آینده  آرزومند  پایه  آن  بر  که  :  1388)ساندرز   داشت 

مهم  (34 اصل  پایه چند  بر  نوینق  نظم  به  میعهد  را  انگلیس  و  امریکا  آتالنییک  منشور   .

احیرا    سرزمینق   تغییرات  یا  ارضق  گسیرش  و  کشورگشایق  به  دادن  پایان    ح  بهکرد: 

تعیین سرنوشت  امنیت اجیماعق  صلح و رهایق از ترس و فقر  آزادی دریاها و تحدید 

دسیورالعمل و راهنمایق جهت ایجاد نظم نوین جهانق    عنوانبه. این اصول  زوربهتوسل  

  امریکا و برییانیا از  1942بعداً در منشور سازمان ملل میحد گنجانده شد. در اول ژانویه  

کشور   22الحاق و مشارکت سایرین شامل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسیق  چین و  

اعالمیه   به  هفیه دیگر  طق  کردند.  اسیقبال  میحد  دو    های  ملل  جهانق  جنگ  پایانق 

های  نظم نوین جهانق را بر اساس ارزش  ق برگزار شد تا المللبینهای  کنفرانس  رشیهیک

بین وواعد  و  رکن  مشیرک  در  رو چ  روزولت   موردتواف المللق حول سه  نهند.  بنا  چیل 

سانفرانسیسکو    50نمایندگق    های أتیه  1945آوریل   در  سر    منظوربهکشور  بر  مذاکره 

امضا شد و   1945ژوئن    26میحد گرد آمدند. منشور ملل میحد در    تدوین منشور ملل

  بخصوص حمایت  المللبینچهار ماه بعد به مرحله اجرا درآمد. اهدافش توسعه حقوق  

اویص پیشرفت  از بروز جنگ و توسعه  است.  از حقوق بشر  جلوگیری  ادی و اجیماعق 

 ساندرز )ق  ل  شد  الملل بینهای  نظا  کامالً جدید حقوق و سازمان  طق مدت یک دهه 

مق  (.35-34  :1388 مشغول جنگ  بنابراین  که  دوره  آن  ودرتمند  کشورهای  گفت  توان 

را   مهم  اصل  چند  داشیند   ورار  هییلر  مقابل  در  یک صف  در  و  بودند    عنوان بهجهانق 

بعدی  المللبینهنجارهای   مراحل  در  و  مواجه شده  اوبال عمومق  با  که  کردند  مطرح  ق 

 رسمیت پیدا کرد. 

 

 
1. Augusta 
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 نهادسازی  -3-2

از    که    ترینمهمیکق  حقوق    هایودرتمواردی  پشییبان  و  حامق  نقش  در  بزرگ 

مق  المللبین ودرت  ظاهر  سازماند  هاآن شوند  و  نهادها  تأسیس  و  حمایت  های  ر 

از    قالمللبین نهادها یکق  ایجاد و گسیرش حقوق    ترینمهماست.  به  که  مواردی است 

شود. همکاری در دا ل نهادها مسیلز  مذاکراتق است که به سازگاری  منجر مق  المللبین

مق رفیارها  تنظیم  و  به    (.  (Herbert, 1996: 228انجامد  میقابل  ذیل   ترینمهمدر 

بزرگ شکل گرفت    هایودرت  وسیلهبه  1945که در دوره وبل از    قالمللبینهای  سازمان

باشند. بدیهق است  مقجامعه ملل    کنگره وین و  هاسازماناین    ترینمهمشود.  اشاره مق

زیاد  سازمان دوره  های  این  در  نیز  این    اندشدهتشکیلدیگری  اهمیت  دلیل  به    دو که 

وج  وسمت  این  در  که  اندکق  مجال  و  دارد  سازمان  سازمانود  دیگر  به  اشاره  ها از 

 شود.  ودداری مق

 کنگره وین و سیستم کنسرت اروپا -2-3-1

ر  تأمین نظم و امنیت د  منظوربهبزرگ    هایودرتسیسیم کنسرت بر اساس تواف  جمعق  

.  گیردهایق شکل مقهای امنییق و یا کاهش چنین هزینهالملل و تأمین هزینهسیسیم بین

در سیسیم اودا  جمعق    هایبنابراین  از طری   نظم  کنسرت   بر  بزرگ    هایودرت مبینق 

 هادولت ق زمانق که  الملل بینهای  همچنین سازمان(.  214  :1384)واسمق     شودمقحاصل  

های  وند. برای مثال بعد از پایان جنگتوانند ایجاد ش مناف  یا مسائل مشیرکق دارند  مق

( در تالش برای حف  صلح در اروپا  کنسرت اروپا  1815-1822)  ناپلئونق  کنگره وین

با    هایودرترا ایجاد کرد.   بزرگ اروپا به این دلیل که هر یک در جلوگیری از جنگ 

بالمآل منافعق    یکدیگر و  از کسب ودرت بیشیر یک دولت  اص  دارای  پیشگیری  در 

در   اروپا  داشیند.  همکاری  به  تمایل  نظا   1815بودند   یک  امّا    چندوطبق     جای بهبود. 

  همکاری کردند )اس. پیس  ایوارهاروپایق برای جلوگیری از جنگ    هایدولت منازعه   

  قالمللبین  هایودرت گیری که در آن  فرایند تصمیم  1به گفیه مک دوگال   (.111  :1384

را   مشیرک  ود  راهمق  وفصلحلمناف   و  ایجاد کنند  رفیار  کنیرل  برای  مؤثری  های 

 . (Scott Henson, 2005: 30)است  المللبین  یک بخش اصلق از حقوق کنندمق

 
1. McDougal 
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بین  طورکلقبه یک  حقوق  چیز   هر  از  وبل  کالسیک  این    جامعه الملل  بود.  دولیق  بین 

المللق کالسیک  شد. جامعه بینالحقوق تشکیل مقی حاکم و میساویهاجامعه از دولت 

اروپایق )آلمان  فرانسه  انگلیس    های دولت در طول این دوره تحت تسلط تعداد کمق از 

حکومت   نوعق  که  داشت  ورار  روسیه(  و  عنوان  المللبیناتریش  با  نخست  را  عملق  ق 

بدین    (.224  :1379)دومینیک   س و سپس کنسرت اروپایق به وجود آوردند  اتحاد مقد

ت این دوره  مهم  این  ترتیب مسائل  از    هسیهوسط  میشکل  به  هادولت کوچک  شکل    که 

بزرگ در   هایودرتق عملق  المللبینشد. این حکومت  یافت  حل مقکنگره تشکیل مق

در سراالمللبینروابط   نسبق  آرامش  ورن  این شرایط   موجب یک  تما   سر جهان شد. 

 (. 30: 1379)دومینیک  الملل بسیار مطلوب و مساعد بود برای توسعه حقوق بین

 های نشست   از   پس  اروپایق  هایودرت  نمایندگان  گردهمایق  ترینمهم  وین  کنگرة

  1919  یورسا  صلح  معاهدات  باید  را  آن  یبعد  نمونه  که  آیدمق  حساببه  1648وسیفالیا  

در  کنفرانس  و زاده     دانست   1945  یالیا  تدوین   (.62  :1390)نقیب  کنگره وین فکر  در 

در کنگره موف  شدند تا    کنندهشرکت   های دولت تا حدی تحق  یافت و    المللبینحقوق  

   ریدوفروش ق  من   الملل بینهای  رود انه  نظا بهق  مقررات مربوط  با تصویب معاهدات

را تدوین کنند. به همین جهت از این زمان به بعد  مرسو  شد    ها دیپلماتبرده و وض   

المللق ادواری برای تدوین مقررات برپا شود تا کشورهای جهان در های بینکه کنفرانس

ا یالفات    آمیزمسالمت   وفصلحل وق جنگ در زمین و دریا   حقبهولمرو مسائل مربوط  

حقوق  المللبین وحدت  معنوی   دمات ق  صالمللبینق   مالکیت  از  حمایت  وصق  

پسیق و مخابراتق دور  آیین دریانوردی و هوانوردی و سایر مسائل اجیماعق که ضامن  

جامعه   مشیرک  سازند  المللبینمناف   منعقد  عامه  معاهدات  و  بنشینند  گفیگو  به  بود  ق 

 در  قالملل بین  یمعیارها  تدوین  و  دوسیقهمنوع  فلسفه  مثالً(.  259  :1389)میرعباسق   

و  ورن   وین  کنگره  در.  رسید  زمان   آن  ودرتمند  هایدولت   تصویب   به   بیسیم  نوزدهم 

(.  1348  :1383دهند )بیلیس و اسمیت     پایان  برده  تجارت  به  پذیرفیند  بزرگ  هایودرت

سال   در  بروکسل  کنوانسیون  سرانجا   و    1980و  )مصفا  کرد  منسوخ  را  برده  تجارت 

مق  (.265  :1387ابراهیمق    ترتیب  حقوق  بدین  دوران  گفت  کالسیک     المللبینتوان 
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آن دول   ارادهعموماً بازتابق از    المللبینبزرگ اروپایق و حقوق    هایودرت  سلطهدوران  

 .ودرتمند بود

 المللبینو حقوق  جامعه ملل -2-3-2

هوست میلر( مبنای بحث درباره تشکیل    نویسپیشمشیرک امریکا و برییانیا )  نویسپیش

کمیسیون   گرفت.  ورار  ملل  از    ایویژهجامعه  پاریس    19مرکب  صلح  کنفرانس  عضو 

تحت سرپرسیق رییس جمهور وودرو ویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ملل را تهیه  

مورد تأیید تما  اعضای کنفرانس صلح پاریس ورار    1919آوریل    28میثاق در    نماید  این

ماده اول آن جزو پیمان ورسای در آمد. با تصویب پیمان ورسای  جامعه    26گرفت و  

  جامعه میثاق    (.61  :1382عضو تشکیل شد )آوایق     49رسماً با    1920ژانویه    10ملل در  

معاهدهم حیات  در  اساسق  تحول  یک  به  المللبینسازی  لل  که  میثاق  آورد.  وجود  به  ق 

نمود    بینقپیشق را  المللبینملل بود  نظا  دادگسیری میمرکز    جامعهوانون اساسق    منزله

سال  14)ماده   در  بعداً  که  تنظیم    1920(   به  آئین  اصق  دائمق    اساسنامهبا  دیوان 

  بینق پیشمنیهق شد. همچنین میثاق با    1992تأسیس آن در سال  ق و  الملل بیندادگسیری  

نظا    ایجاد  جهت  در  شورا   و  تحول    گذاریوانونمجم   راسیای  در  گامق  اجرایق   و 

 24بر اساس ماده    ایجادشده  نظا  هماهنگق  عالوهبهق برداشت.  المللبینمعاهده سازی  

نهادهای   کلیه  و  ملل  جامعه  و  المللبینبین  موجود  جهت  ق  در  گامق    توسعه آتق  

ملل    جامعهق بود. تأسیس پنج کمیسیون مشورتق و دائمق از طر   المللبین  گذاریوانون

تسلیحا و  نظامق  مسائل  به  سرزمینناظر  نظامق   هوانوردی  و  بحری  تحت  ت  های 

اجیماعق و عمومق  موج تریاک و مسائل  واچاق  مواد مخدر   پیشرفت و  نمایندگق   ب 

وانون   فعالیت رزمینهدتوسعه  است.  گردیده   سانبدینکه    گذاریوانونهای  های مخیلف 

 .زیر نظر جامعه ملل آغاز شد

. کافق است اشاره شود  وابل احصاء نیست   سادگقبهاز تنوع بسیاری بر وردار است و   

سال بین  از    1946-1919های  که  اکثر  و  صدهفت بیش  و  منعقد  چندجانبه   هاآن رارداد 

تحوالتق    ترینمهمها  یکق از  شد. عالوه بر این  االجراالز  ضا  حداول بین تعدادی از اع

اول    موجب بهکه   )ماده  14  هیاعالمبند  ویلسون  در  1918ژانویه    8ای  معاهدات    نهیزم( 

انیشار معاهدات در   امر    جامعه  ر انهیدبایجاد شد  ثبت و  این  ملل بود که در راسیای 
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جلد   205در    هاآن ق را که مین  المللبینسند    4/ 834ملل در زمان حیات  ود    جامعهدبیر  

)میرعباسق    است  رسانیده  ثبت  به  گردیده   توسعه   (.54  :1379منیشر  و  تحول  این  امّا 

سازی هم چشمگیر بوده است.  لکه در ابعاد کیفق و ودرت معاهدهدر بعد کمّق  ب  تنهانه

مجم  که میشکل از نمایندگان کل کشورهای عضو بود  توانست    واسطهجامعه ملل با  

سال   داوری  عمومق  پیمان  آن   بارز  مثال  که  برساند  تصویب  به  را  معاهده  چند  طرح 

که ساز  1928 مالق  و  اویصادی  منوال سازمان  همین  بر  به  بود.  وابسیه  ملل    جامعهمانق 

همه   از  کرد.  وض   را  نمونه  دوجانبه  وراردادهای  جدی  العادهفوقتالش    ترمهمبود     

حقوق   تدوین  کنفرانس  ابیکاری  و  که 1927-1930)  المللبینکارشناسانه  است  الهه   )

ای را از کارشناسان تأسیس کمییه 1924در  کهچنانت پذیرفت. زیر نظر جامعه ملل صور

حقوق   مقررات  تدوین  مأمور  را  آن  و  از    الملل بینکرد  صورتق  کمییه  این  نمود. 

نظر   و  واهان  کرد  پیشنهاد  کشورها  به  را  تدوین  وابل  از    هاآن موضوعات  پس  تا  شد 

  : 1379)میرعباسق     تسلیم نمایدملل    جامعهبررسق  گزارش نهایق تهیه کند و به شورای  

56.) 

  از   ایسابقهبق  و  باشکوه  یدورنما  بود   پابرجا  که  زمانقمدت  در  ملل   الصه آنکه جامعه

  و   کرد  عرضه  انی جهان  به  بود   شده  دهیدم  آن  در  المللقبین  روح  که   را  قمشیرک   جامعه

 جامعه  مقر  ژنو   بعد  به  آن  از  و  نمود  بندیپا  ملل  حقوق  اصول   به   یاری ا ی  طور به  را  هاآن 

  توسعه   لی وب  از  مثبیه  ق حقوو  ینهادها  زمان   نیا  در.  گشت   قپلماسید  جهان  یخت یپا  ملل 

   ل    هیاول  ریزیطرح  و  المللق بین  یدادگسیر  یق شکوفا  جنگ   از  ی ریجلوگ   یهاراه

 کرد.   شرفت یپ ایمالحظهوابل  طوربه قعموم سالح

بزرگ را در نظر داشت.    هایودرتق نقش  المللبینی  ها سازمانهمچنین باید در مورد  

سازمانق واوعق بود. ارکان   اتحاد مقدس   بر ال مثالً در مورد جامعه ملل باید گفت که  

اش عبارت بودند از مجم  و شورا و دبیر انه دائمق. شورا مرکب بود از اعضای  سیاسق

 واسطهبزرگ آن زمان عضو دائمق شورا بودند. به    هایودرت. تما   غیردائمقدائمق و  

آراء    اتفاق  اصل  با  همراه  و  دائمق  مطمئن  توانمقبزرگ    هایودرتاین عضویت  سیند 

ر بدون  بود  نخواهد  وادر  که شورا  کند  هاآن ضایت همگق  باشند  اتخاذ  نفوذ  تصمیمق   .

در    هایودرت  کنندهکنیرل   کنار    توجه بقملل     جامعهبزرگ  در  آن   وانونق  سا ت  به 
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نم از  بر ق  ک رهبری  ملل  مقایندگان  میوسط عمل  و  عادی وچک  امور  در  مجم   کرد. 

بزرگ  هایودرتمناف  حیاتق  کههنگامقتوانست مثل یک پارلمان واوعق عمل کند  ولق 

 جامعههای عظیم  شد. در بحرانرهبری ملل کوچک و میوسط میووف مقدر میان بود   

رهبری   در  شدمق  گرجلوهبزرگ    هایودرتملل   که  سیاسق  ا یالفات  در  که  زمانق   .

با  ط و    درجه از دول کوچک  مشق  اول اهمیت ورار داشت میان  ط و مشق بر ق 

پیروز    بایست مقبزرگ بود که    هایودرتکرد  سیاست  ملل دول بزرگ ا یال  بروز مق

مق مورد  این  در  اییالیاشود.  جنگ  از  حبشه    توان  یاد    عنوانبهو  )نمونه     بهزادیکرد 

1364: 44 .) 

 اندبزرگ منعقد کرده های قدرتمعاهدات صلح و سایر معاهداتی که  -4-2

  ها دولت   میقابل  تکالیف  و  حقوق  معین  و  مشخص  تدوینِ  درصدد  ق المللبین  معاهدات

 ترینمهم و بارزترین (. معاهدات162  :1385باشند )پورهاشمق   مق  مخیلف   یهادرزمینه

 موضوع نهیزم در چند کشور یا دو نوشیه تواف  جهینی که هسیند المللنیب حقوق منب 

 (.508 :1394هسیند )ایزدی    اص

 الملل بینمعاهده وستفالی و حقوق  -2-4-1

 درنییجه وسیفالیا    یهاعهدنامه   از  بعد   یامروز  صورتبه  المللبین  روابط  اساسق  یهاپایه

  نهاده   بنیان  1648  سال  پروتسیانها درها و  ه بین کاتولیکسال  30های مذهبق  پایان جنگ

  مسیقل   رسماً   و  عمالً  هادولت    (. مطاب  با ورارداد وسیفالیا53  :1380شد )ملک محمدی   

مساو و  طبعاً  پس   زان.  شدند  شنا یه   یو    و   توسعه  از   نیز  هادولت تکالیف    تعهدات 

  ی دارا دولت  چند وجودکه   کرد  ادعا  توانمق یعنق شد؛  بر وردار  یامالحظهوابل افزایش

است    المللبینحقوق    یوجود  علت  و  واوعق  یمبنا   یکدیگر    کنار  در   حاکمیت 

دیگران    و  و   گیریشکل  از  بعد  تدریجبه  آنچه(.  78  : 1394)فیروزآبادیان  اسیقالل 

 اشکال  در  که  است   دیگر  هایحاکمیت   به  توجه  مسئله  آمد   وجود  به  هادولت حاکمیت  

  جامعه   مناف   رعایت   و   ارجیان  حقوق  رعایت   دیگر   هایدولت   حقوق  گوناگونِ رعایت 

  نمایانگر  که  الملل بین حقوق  کلق وواعد مطاب   شکلق  به باید دولت  نمودار شد؛ المللبین

)دومینیک     صالحییش  اعمال  به  است   المللقبین  جامعه  اساسق  مناف  :  1379بپردازد 

114.) 
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الملل  بین  حقوق  و  روابط  در  و  بازگشت   اروپا  به  مجدداً  صلح  وسیفالق   صلح  جهینیدر  

بار  اروپا ویرانق  سالهسقهای  جنگ.  گذاشت   یجا  بر  مهمق  تأثیرات به  های بسیاری را 

آن   به  وراردادهایق  امضای  با  که  داشیند  را  جدیدی  نظا   انیظار  اروپایق  دول  آورد. 

  درهرصورت ق شکل گرفت.  رسمیت دهند و این نظا  جدید در سایه وراردادهای وسیفال

ووانین   که  داشت  توجه  از    المللبینباید  گسیرش    معاهدهمنبعث  جهت  در  وسیفالق  

  سلسله مراتبق   به  نظم  این  (.66  :1380بزرگ بوده است )ثابت ود      هایودرتسیاست  

  میزان   به  ترکوچک  های ودرت  و  هر   یباال  در  بزرگ  هایودرت  آن  در  که  انجامید

 ودرت  اساس چند  همین  بر.  گرفیند  ورار  آن  پایین  و  میانق  یها وسمت   در   ود   ودرت

و  تبدیل  جهان  ودرت  کانون  به  اروپایق ورار  هر    یباال  در  شدند    این .  گرفیند  ودرت 

را  و  ایران  چین   یامپراتور  نظیر  غیراروپایق  هایودرت  توانسیند  هاودرت   به   عثمانق 

بود    اروپایق  نظمق  وسیفالیایق  نظم  سانبدین.  کنند   ویش  ودرت  مقهور  یا  رانده   حاشیه

  ی کشورها   یافین  ودرت  درواو (.  1  :1390یافت )نقیب زاده     یتسر  جهان  سراسر  به  که

  اجیماعات   در  اروپایق  یفقط کشورها  و  عمالً  شد  موجب   برجهان  تسلطشان  و  اروپایق

در  نموده  شرکت   گردیدهمق  تشکیل  اروپا  در  عمدتاً  که  قالمللبین   سرنوشت   مورد  و 

  در   معاهدات بود   و  هاپیمان  عقد  صورتبه  که   تصمیمات  این.  کنند  ی گیرتصمیم  جهان

  الملل بین  حقوق  تحوالت  ترتیب   بدین.  است  کالسیک   الملل بین  حقوق   گذارپایه  حقیقت 

 (. 70 :1374گرفت )مدنق   صورت اروپایق یکشورها  همین توسط دوره این در

.  است  شده  دانسیه  اروپا  در  ووا  موازنه  سرآغاز(  1648)  وسیفالق  صلح  ورارداد  انعقاد 

  ی مساعد  شرایط   اندداشیه  وجود  ودرت  محلق  و   عمومق  توازن  که  جا  هر  گفت  توانمق

 دارد؛  بسیگق  هاآن   به  قالمللبین  نظم  که  نهادهایق  سایر  آن   تحت   که  است   شدهفراهم

 (. 94 :1380اند )طیب  یافیه عمل ودرت  الملل بین حقوق  و مانند دیپلماسق

موافقینامه جمعق دانست که مبنایق برای    یکآنتو معاهده صلح وسیفالق را مقهمچنین  

حقووق    وفصل حل و  از ص المللبینا یالفات سیاسق  برآمده  وواعد  اروپا شد.  در  لح  ق 

دوره سال در سراسر  که  اصلق  وبیشکم  1815  تا  1648های  وسیفالق  ماند   ترین  معیبر 

مانند رعایت  گرفت برمقق را در  المللبینق و حقوق  المللبینمسائل روابط   معاهدات    

و    بودن جنگ بدون دلیل مشروع  غیروانونق   آمیزمسالمت های  درگیری با راه  وفصل حل
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مقرراتق درباره وض  دول   1648(. همچنین در کنگره  56  :1380)ملک محمدی     غیره

جنگ    طر بق کشیقدر  توویف  موارد  تعیین  و  محصوالت  دریایق  و  تنظیم هاآن ها    

و   جنگق  واچاق  و  دریایق  محاصره  درباره  سفیران مقررات  مزایای  و  وظایف  تعیین 

 وسیفالق  عهدنامه کننده (. در ادامه دول امضاء817 :1377هایق ریخیه شد )ذوالعین  طرح

دوسیانه  پیدا  ا یالفق  اگر  و  بکوشند  صلح  حف   یبرا  کردند  تعهد .  کنند  حل  کردند 

است    المللبین  حقوق  ه یپا  و  اسیقالل  و   حاکمیت   اصل  نییجه  که  ها دولت   مساوات  اصول

 (.66 :1374پذیرفیه شد )مدنق  

 1899کنفرانس الهه  -2-4-2

 امپراتور   الکساندر  مرگ  با  بود   سیاده یبازا  ت یفعال  از  1822  سال  از  که  مقدس  اتحاد 

  و   هاکنفرانس   1914  سال  تا  سال  آن  از .  دیگرد  محو   کامالً  1825  سال  در  هیروس

 آورد  وجود   به  را  ینماد  و   شد  لی تشک  اروپا  در  یمحدود  ای   گسیرده  شیکماب  یها کنگره

اروپا»  به  که دولت   .است   معرو   «یقاتفاق  دوران  این  بزدر  با های  ودرتمند  و  رگ 

کنفرانس بی  هایقبرگزاری  روابط  و  کرده  رسیدگق  دوران  ود  و مشکالت  مسائل  ن  به 

مق نظم  وواعدی  ایجاد  با  را  در  ود  مثال  برای    شنهادیپ  به  بنا   1899  مه  ماه  18  دادند. 

 الهه  شهر   در  صلح  یهاکنفرانس  به  معرو   کنفرانس  نی اول  ه یروس  امپراتور  دو   یکالین

 هیروس  منظور   نیبد  و  بود  صلح  حف   آغاز   در  کنفرانس  هد .  دیگرد  لیتشک  هلند

 محدود  شیآزما  طوربه  قتعرض  و  قجنگ  حاتیتسل  بردن  کار  به  و  دیتول  تا  نمود  شنهادیپ

  جنبه   شیریب  ابیدا  در  کنفرانس .  گردد  برورار  قهمگان  و  قجهان  صلح  آن   درنییجه  تا  شود 

  تواف    ق اساس  مسئله  سه   یرو  و  دیگرد  رهیچ  آن  جنبه حقووق  بعداً  قول  داشت   قاسیس

 :شد

  از   یری جلوگ   ی برا  دارصالحیت   مرج    عنوانبه  یداور  دائمق  وانید  سیتأس -1

 . یداور و یگریانجیم  قاصالح اودامات  راه از جنگ

 . قنیزم جنگ  یهاعر   و نیووان میتنظ و هیته -2

 (. 178 :1374)مدنق   یقایدر جنگ  به ژنو  1864 عهدنامه شمول -3

و   وواعد  تنظیم  کمیسیون  اسلحه   تقلیل  کمیسیون  داد:  تشکیل  کمیسیون  سه  کنفرانس 

ق. کمسیون المللبینرسو  جنگ زمینق  کمیسیون تدوین وواعد مربوط به حل ا یالفات  
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دو  دو ورارداد تنظیم کرد: یکق مربوط به حمایت از نظامیان مجروح و مریض در جنگ  

وربانیا شامل  آن  مقررات  که  مقزمینق  نیز  دریایق  جنگ  به  گرن  مربوط  دیگری  و  دید  

جنگ بر  وواعد  که  بود  زمینق  بروکسل    اساسهای  )ذاکر    1874اعالمیه  گردید  تنظیم 

 (. 190 :1369حسین  

  شهر   در  1907  ژوئن  15  از  هیروس  امپراتور  دعوت  به  بنا  زین  الهه  صلح  کنفرانس  نیدوم 

هد    .داشت  ادامه 1907 اکیبر 18 خی تار تا و شد لیتشک جهان کشور 44 شرکت  با الهه

سال   مصوب  الهه  کنوانسیون  و    1907کار  بشردوسیانه  حقوق  مالحظات  کردن  وارد 

(.  265  :1387ها بود )مصفا و ابراهیمق   ش حف  حریم حقوق بشر به حوزه جنگگسیر

ژنو    حقوق.  است   شدهتشکیل  الهه  و  ژنو   حقوق  از  سنیق  طوربه  جنگ  م درک حا   حقوق

  مجروحان   زندانیان   اسرا   وضعیت  از  حمایت   برای  هک   است   معاهدات  از  ایدسیه  شامل

  : 1396)اسمعیل زاده مالباشق و دیگران   ادامه مبارزه نیسیند    به  وادر  هک   است   و بیمارانق

 دیجد  معاهده  زدهیس  اول   کنفرانس  یکارها  لیتکم  بر  عالوه  الهه   دو   کنفرانس(.  543

  امور    ریسا  و  وواعد  نی ا  میتنظ  در.  دیرسان  امضاء  به  را  طرفق بق  و  جنگ  وقحقبه  مربوط

  کشورها   ندگانینما  ن یب  در  بشردوسیق  و  ق واهیآزاد   روح  کی  کنفرانس  نیا  در

  الملل نیب   روابط  خیتار  در  قعنیآن     از  وبل  المللقبین  ی کنفرانسها  در  که   بود  فرماحکم

 (.178  1374نداشت )مدنق   سابقه

مق  طورهمان  مالحظه  دو    شودکه  نیکالی  ابیکار  به  الهه  روسیه   امپراتورکنفرانس 

کنفرانس و مبیکر وض  وواعد حقووق و ورارداد همان  برگزار شد و گردانندگان اصلق 

توان به  (. بنابراین مق190   1369ر حسین   کشورهای بزرگ دریانورد اروپایق بودند )ذاک 

شک  هایودرت نقش   در  و  بزرگ  مجام   این  به  دادن  نقش    هاگردهمایقل  در    هاآن و 

برد.    المللبینپیشبرد حقوق   بیشیر در    هایودرت نقش  پق  حقوق    گیریشکلبزرگ را 

ها و یا حوادث مهم نبال جنگبینیم که غالباً به دهایق مقدر مجام  و کنفرانس  المللبین

از وواعد این رشیه از حقوق را   جهانق تشکیل یافیه و دول با تنظیم وراردادهایق بعضق

   1815  کنگره وین  1648کنگره وسیفالق    ازجملهاند.  ورار داده  موردتواف وان کرده و  عن

آن تأثیر مهمق در    نظایرو    1945  کنفرانس سانفرانسیسکو  1919کنفرانس صلح پاریس  

 (.65 :1374اند )مدنق  داشیه المللبینتطور حقوق 
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شد    طورهمان مالحظه  نظا     هایودرتکه  دوره    المللبینبزرگ  در  مخیلفق  طرق  به 

گسیرش حقوق   و  ایجاد  راسیای  در  وسمت  بوده  آفریننقش  المللبینکالسیک  در  اند. 

ها   بزرگ ورودی  هایودرتروابط بازیگران حاکم بوده و  اعظم این دوره موازنه ووا بر  

اداره  ود  الملل را میفقاً تحت کنیرل و   روجق و باز ورد سیسیم حقوق بین  پردازش 

بنابراین   بودند.  داده  بین  گیریشکلورار  حقوق  وواعد  گسیرش  اراده  و  بازتاب  الملل 

  طور بهشود  میف  بود. در بخش دیگر مقاله سعق مق  صورتبهبزرگ آن دوره    هایودرت

در   انگلسیان  برتر  ودرت  نقش  به  که   اص  شود  پردا یه  کالسیک    صورت بهدوره 

 بود.  شدهشنا یههژمون 

 المللبینپیشبرد حقوق  ی انگلستان وهژمون. 3

به    معنای رهبری  ایواژهریشه هژمونق  به  در روابط  گرددبرمق  1یونانق  یک    المللبین. 

از   گروهق  رهبر  مفهو     تریناصلق.  (Griffiths, 2005: 63)  است   هادولت هژمون  

روابط   ادبیات  در  سیسیم    المللبینهژمونق  در  ودرت  تعادل  نشان   المللبینعد   را 

در  مق که  مق  قدولی آندهد   که  است  ودرتمند  را چنان  سیسیم  این  بر  رهبری  تواند  

کند   دغدغه  (.(Antoniades, 2008: 3اعمال  از  با  یکق  که  سیاسق  دانشمندان  های 

رواب  تحلیل  به  سیسیمق  نظم  مق  المللبینط  رویکرد  موضوع  است.  المللبین پردازند   ق 

عامل  درواو  و  نظم  موجد  که  است  ودرت  این  و    تداو    است  نظم  روازاینآن    

اساس    باشد. برمق  المللبینبرتر و مسلط در نظا     باودرتق در ارتباط مسیقیم  المللبین

مبنای اساسق هر اودا  است. بدین ترتیب  نظمق که   طلبقمنط  بازیگر  ردمند  منفعت 

نظا    در  مسلط  مق  المللبینودرت  تأمین  ایجاد  به   کنندهکند   و  بوده  ودرت  آن  مناف  

حامق نظم موجود  ودرت برتر جهانق است که آن را ایجاد کرده    ترینمهمهمین دلیل   

 (. 786 :1386است. آن ودرت برتر هژمون نا  دارد )جمشیدی  

تار  حالتابه در  هژمون  ودرت  لیدو  اویصاد  ظهور  یخ  براندپیداکردهبرال  ورن  ییانی:  در  ا 

دوره    عنوانبههای میانق تا پایانق ورن نوزدهم  . سال1945ا پس از سال  یکهم و آمرنوزد

برییانیایق   صلح  یا  برییانیا  هژمونیک  است   شدهشنا یههژمونق  ثبات  دوره  این  در   .

 
1. Leadership 
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ق لیبرال وابلیت تحق  دارد. در  المللبیناست. ثبات هژمونیک در بسیر اویصاد    شدهتجربه

اویصاد    صورتبهانگلسیان    19نیمه دو  ورن   آزادسازی    المللبینهداییگر اصلق فرایند 

مق نقش  )ونبرلو   ایفای   نظا   ثبات   یکهژمون  ثبات  هینظر  اساس  بر(.  880  :1385کرد 

 نظا    گران یباز  ترینمهم  انیم  تعامل   وواعد  بیواند  ه ک است    مسلط  دولت  ازمندی ن  المللبین

هژمون منابعش را صر     در این راسیا  (.792  :1386ند )جمشیدی   ک   اجرا   و   فیتعر  را

ری  ایجاد کاالهای عمومق صورت  کند. این کار از طق مقالمللبینایجاد ثبات در سیسیم  

شود هژمونق انگلسیان و اوداماتق که  در ذیل سعق مق(Destradi, 2008: 10) دپذیرمق

حقوق   پیشبرد  راسیای  در  هژمونق  نقش  و  والب  است    المللبیندر  داده  انجا  

که    موردبررسق است  بدیهق  گیرد.  هژ  هایودرتورار  مخصوصاً  پس بزرگ  در  مون  

  جدا از مسئله و درهرصورتاندیشند  ولق  دهند به مناف   ود مقاوداماتق که انجا  مق

نقش زیادی در ارائه    هژمون دولت  اند.  را نیز پیش برده  المللبینهدفق که دارند  حقوق  

 دارد. المللقبینورودی  پردازش   روجق و باز ورد مسائل حقووق 

 در راستای منافع هژمونی انگلستان  المللبین پیشرفت حقوق  -3-1

  الملل بینکند. حقوق  را با وضعیت دشواری روبرو مق  ئقهکشورهای فا  المللبینحقوق  

  ق و آرامش و ثبات ناشق از المللبین   نظم دهقهای ودرتمند ابزار  وبق برای  به کشور

از طری   پیشنهاد مق  تسلطشان اودا   که  باالی مشروعییق  میزان  دلیل  به  کند  مخصوصاً 

پذیرفین مشکالت و موانعق    اشکال حقووق در بردارد. به دست آوردن این مزایا مسیلز 

توانند در یک   به آن است. ووانین جدید فقط مقباشد: وجود وانون نیازمند احیرانیز مق

حقوق    نهیزم طب   زیرا  بیایند   وجود  به  انگاری  لحاظ  کشورها    المللبینمساوات  به 

کنند. باید و در این رابطه این کشورها به هژمون فشارهایق وارد مق  اندحقووق مساوی

به سیاست چر ش داشیه باشد  یعنق از   المللبینتوجه داشت که هژمون اگر از حقوق  

در کناره  المللبینحقوق   آرامش(  و  تثبیت  )تنظیم   دارد  که  اهدافق  تما   کند   گیری 

 (.(Krisch, 2005: 379گیرد معرض  طر ورار مق

کیندلبرگر  ورای  نفوذ    1چارلز  در  به  رسمق  امپراتوریانگلسیان  و  نوزدهم  ورن  در  اش 

ودرت   نحو  از    میحدهایاالتهمین  مسئله    1945پس  این  و  است  دانسیه  هژمونیک  را 

 
1-Charles Kindelberger 
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که   صورتبه  بعدازاین درآمد  هژمونیک  دولت  عملکرد  در  نهفیه  ودرت  عمده  عامل 

اویصاد    ظاهربه نظا   یک  یک  المللبینبرای  و  است  سیسیم ضروری  امنیت  و  لیبرال  ق 

بین  ازجمله سلسله کاالهای عمومق   لمللق و  ابازارهای به نسبت باز  ارز تجاری باثبات 

 (. 138 :1387ای فراهم آورده است )آجورلو و اعیبار   یک نیروی بازدارنده هسیه

  مشخصه  هادسیورالعمله حف  عالوه کلق بکه   شروع کرد  طورایندر مورد انگلیس باید 

بینسیاست  حقووق  انگلیس های  بنابراین  است.  بوده  نوزدهم  ورن  در  انگلیس  المللق 

  19است. همچنین در سراسر ورن    شدهشنا یهمداف  تقدس و حرمت وراردادها    عنوانبه

توافقات مربوط به حکمیت بوده است و   از هر کشور دیگری طرفدار  این کشور بیش 

به    درنهایت بنابراین عامل اصلق در پس احیای داوری و حکمیت بوده است که   منجر 

همچنین   است.  شده  بیسیم  ورن  اوایل  در  داوری  دائمق  دیوان  یک  برییانیا  تشکیل 

وی دریایق  ود دسیور  غو کرد و آنگاه به نیرل  1807داری را در ولمرو  ود در سال  برده

 ها آنهای مظنون به اشیغال در تجارت برده را میووف سازند و به تفییش  داد که کشیق

دی علیه کشوری را  های اویصا  دولت برییانیا انجا  تحریم1815وین    کنگره بپردازند. در  

برده لغو  از  دکندمقداری  ودداری  که  پیشنهاد  موافقینامهاد. سپس مجموعه   از  ای  های 

ابل بازدید و  منعقد سا ت  که در هر مورد  حقوق میق  ها دولت دوجانبه را با بسیاری از  

کشیق برای  را  کشیقتفییش  و  دولیق  را  های  صوصهای  دیگر  طر   پرچم  که  ق 

برییانیا به  با توجه به اینکه در آن دوران    (.1387داشت )فن گالن   اند  مقرر مقبرافراشیه

بیشیر این    لحاظ نیروی دریایق بر سایر کشورها غلبه داشت  این کار به سیادت و تسلط

 شد. کشور بر دریا منجر مق

حقوق  طورکلقبه کامل  و  منصفانه  اجرای  در    الملل بین   است.  بوده  انگلیس  نف   به 

ووی در حیطه    هایدولت در میان    المللبینوق  حقبههای مخیلف  یک تمایل کلق  دوره

برای   وانونق  ح   یک  از  اروپایق  کشورهای  است.  بوده  شای   معامله  مقررات  و  وانون 

مسیعمرهمعامله   تشکیل  برای  آزاد  تجارت  ول و  در  اسیفاده  هایق  غیراروپایق  مروهای 

نیز    دادوسیداز  برای محرو  نمودن سایر اروپائیان    المللبیناند  هرچند از حقوق  نموده

نمودهاسیف با حاکمان  اده  ورارداد  همچنین  اروپایقاند.  دسیرسق  باعث  به  غیراروپایق   ها 

های  بازارهایشان  صوصاً در شرق و ظهور ودرت نامیقارن شده است.  صوصاً  کشور
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از   امریکا  و  موفقیت   وراردادهااروپایق  تثبیت  نظامقبرای  به  های  دسیرسق  در  شان 

اند. این وراردادهای نابرابر  حقوق وسیعق ین  ژاپن و تایلند اسیفاده نمودهبازارهایق در چ

برای   به    هایودرترا  و  برداشیه  در  ام  هاآنغربق  تفوق  این  از  تا  است  داده  را  کان 

دهه  شاناویصادیهای  نظا   توسعه  برای  این   از  فراتر  ولق  نمایند.  اسیفاده  مخیلف  های 

آزاد در ورن   نف     طوربه   19تجارت  به  برییانیا بوده    هایودرت اصق  غالب مخصوصاً 

وسیعق از تجارت آزاد حمایت کرده و آن را توسعه داده   طوربه  19است. برییانیا در ورن  

ولق باید توجه    (.23  :1383است. این اودامات برای ایجاد نظم ضروری است )آیکنبری   

حقوق   اجرای  پق  در  همیشه  ودرتمند  کشورهای  با  اندنبوده  الملل بینداشت  که  آنجا    

کناره   آن  از  بوده   تضاد  در  و مصالح کشورشان  در طول ورون گذشیه   اندگرفیهمناف    .

  عرصه کشورهای ودرتمند اروپایق معیارهایق و اسیانداردهایق را برای ورود کشورها به  

کرده  عنوانبهق  المللبینروابط   میمدن  مشخص  برای    اندشرکای  بود  این مسیمسکق  و 

. در  اندداشیه نرا    هاآن  موردنظرد الت در این کشورها  زیرا بسیاری از کشورها شرایط  

مق  دوره نیز  غیر  حاضر  اسیبدادی   کشورهای  امروزه  دید.  را  مشابهق  اعمال  توان 

 د الت کشورهای برتر و هژمون هسیند.حقوق بشر مسیعد    کنندهدموکراتیک و نقض  

و ودرتمند  مق  کشورهای  سعق  هژمون  واوعق بخصوص  حقوق  در  را  تغییراتق  کنند 

توان در  کنند. مق  سازیسادهای مناف   ود  به وجود آورند و شرایط را در راسی  المللبین

برای مبارزه    19که انگلیس در ورن    طورهماناین مورد از مدا الت بشردوسیانه نا  برد.  

ممنوعیت   و  دریایق  دزدی  ووانین فروشقبردهدر  با  از  مجددی  تعریف  برای  تالش    

فراهم کردن این امکان برای ناوگان انگلیس بود که سیادت    درصدددریایق داشت  زیرا  

 (. (Krisch, 2005: 384پلیس در دریاها تثبیت کند  یکناعنو به ود را 

تالش  درهرصورت از  برای  یکق  که  دیدگاه    تر فراخهایق  منظور    گرایانهواو سا ین  و 

ق صورت گرفیه است نظریه »ثبات  المللبینسا ین گوناگونق اویدار هنجارها و نهادهای  

رابرت کوهن به وول  که  بر چیرگق« است  که   مبینق  ودرت  سا یارهای چیرگق محور 

باشند بیش ا بقیه سا یارها موجب توسعه رژیم تحت سلطه یک کشور  ودرتمند   هایز 

لییر   )لینک  شوندرعایت مق   وبقبهدوی  است و  شوند که وواعدشان نسبیاً  ق مقالمللبین

کوهن  نمونه  (.61  :1386 که  نظریه  این  ودیمق  است صلح    شاندربارههای  کرده  بحث 
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های پس از جنگ جهانق دو  است.  سال  آمریکایق ه سده نوزدهم و صلح  برییانیایق میان

ارهای نظم سده نوزدهم که با افول نسبق ودرت دولت انگلسیان از  کاهش رعایت هنج

لییر    )لینک  کرده است  تأیید  نظریه را  این  بود ظاهراً  نوزدهم همراه   :1386اوا ر سده 

انگلسیان (.62 جهانق  برتری  نوزدهم  سده  میانه  پایه    در  کشور  آن  دریایق  ودرت  بر 

که  مق ای  درنییجهگرفت  برای  انگلسیان  توازن ودرتِ  توانایق  در  توازن بخش  نقش  فای 

از   از چالش هر یک  اروپا  اویصادی   هایدولت سیال  امان بود. هنجارهای  اروپا در  واره 

لیبرالق )تجارت آزاد  معیار طال  جابجایق آزاد سرمایه و افراد( با دامنه پیدا کردن اعیبار 

گرا فراهم سا ت که  ورار گرفت و نوعق ایدئولوژی جهانگسیرده  موردپذیرشانگلسیان 

  گونه هیچ  کهدرحالقنمود.  نای هماهنگق مناف  در  ود باز مقمب  عنوانبهاین هنجارها را  

بین از سیاست بدین   المللقنهاد  اویصاد  ایدئولوژیک  رسمق وجود نداشت  ولق جدایق 

مق لندن  که  بود  همچون  تمعنق  سامان  کنندهادارهوانست  وواعد  و  این  اساس  بر  دهنده 

در   انگلسیان  دریایق  ودرت  و  شود  نمایان  تنفیذ    عنوانبهصحنه    زمینهپسجهانشمول 

ا تاریخق  این سا یار  بماند.  باوق  بالقوه  تا جنگ جهانق کننده  نوزدهم  آ ر سده  رب   ز 

نسبق دچار افت شد و نخست    طوربهدو  دگرگون شد. طق این دوره  ودرت انگلسیان  

ودرت    شدنمطرحبا   افزایش  با  سپس  و  آلمان  آن    میحدهایاالت چالش  بالمنازع  برتری 

س با  رفت؛  میان  از  دریاها  در  امپریالیسمکشور  گری   حمایت  برآوردن  و ر  تازه    های 

و    درنهایت  دیرهنگا   تالش  و  شد  میزلزل  اویصادی  لیبرالیسم  طال   معیار  برچیده شدن 

روابط   سا ین  نهادینه  جامعه  المللبینناکا   طری   ودرتق از  حمایت  مورد  نه  که  ملل 

که هر    مسلط ورار گرفت و نه ایدئولوژی رایجق از آن پشییبانق کرد به جهانق راه برد

در مقایسه    آمریکایقبود. صلح    یافیهسازمانهای ودرت رویب  چه بیشیر در والب اردوگاه

ق رسمق بیشیری به وجود آورد )لینک لییر   المللبینبا دوره چیرگق انگلسیان  نهادهای  

1386: 63 .) 

گفت کشورهای ودرتمند به دالیل زیادی موجد  حامق و    توانمقبنابر آنچه مطرح شد  

بین حقوق  همواره  اندبودهالملل  پشییبان  بزرگ  کشورهای  مناف   اص  اگرچه   مدنظر. 

حقوق   ولق  است   این    پیشبهبرای    الملل بینبوده  حمایت  نیازمند  همواره  شدن  رانده 

اگر  روجق سیسیم حق که  است  مطلب صحیح  این  است.  بوده    الملل بینوق  کشورها 
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گرفیه   نادیده  کشورها  این  از سوی  نباشد  ودرتمند  کشورهای  و    شود مقمورد رضایت 

نظر   به  صحیح  نیز  مطلب  این  ولق  شود   نقض  است  برای    رسدمقممکن  حقوق  که 

که   پیشبه بگیریم  نظر  در  را  مسئله  این  است  کافق  است.  ودرت  نیازمند  شدن  رانده 

بین حقوق  از  ودرتمند  حقووق  کشورهای  وواعد  صورت  آن  در  نکنند   حمایت  الملل 

 که ودرت اجرایق ندارند  واهند بود.  اعیباربقای از وواعد مجموعه

 گیرینتیجه 

این    طوربه  در  وراردا  مقاله الصه  دوره  از  وسیفالق  که  پایان   1648د  تا  و  شد  شروع 

و    گیریشکلبزرگ در    هایودرت به نقش    برگرفت را در    1945جنگ جهانق دو  یعنق  

مخیلفق    هایین میان کشورهای ودرتمند با شیوهاشاره شد. در ا  المللبینپیشبرد حقوق  

هنجار معاهدات     نویسپیشمانند تهیه    هاآن مبادرت به این اودا  کردند که به بر ق از  

نهادسازی     سازی سازی   عر   وراردادهای    معاهداتو  و  شد.  المللبینصلح  اشاره  ق 

ت گرفیه بسیار  مسلم است که نقش ودرت در شکل دادن و حمایت از اوداماتق که صور

مق مثالً  است.  این  توامهم  به  سازمانن  ایجاد  که  کرد  اشاره  ق  المللبینهای  موضوع 

دیر  منظوربه آرزوی  از  جهانق  صلح  و  امنیت  نظم   و  تأمین  نویسندگان  از  بسیاری  ینه 

که  سیاست  زمانق  تا  امر  این  ولق  است.  بوده  جهان  در  ووت  جمهوررئیسمداران 

ودرت  میحدهایاالت پشیوانه  با  را  آن  ویلسون   عمل    همیحدایاالت   و  ظهور  منصه  به 

به ودرت  بود. همچنین مق  ماندهباوقآرزو    نرسانده بود صرفاً در حد یک   عنوانبهتوان 

تضمین   و  کنفرانسپشیوانه  در  که  حقووق  وواعد  مجام   اجرای  و  بین  المللبینها  ق 

اشاره کرد. واضح است که اگر کشورهای ودرتمند   رسیدبزرگ به انجا  مق   هایودرت

نداشیند حقووق  وواعد  اجرای  برای  کافق  ودرت  و  اجرا    اراده  مرحله  به  وواعد  این 

  20و    19توان از ودرت ناوگان دریایق برییانیا در طق ورون  مق  مثالعنوانبه .  آمددرنمق

راده و ودرت نظامق برییانیا  گفت اگر ا  بایدداری اشاره کرد.  برای اجرای واعده من  برده

عم مرحله  به  مهم  این  نبود  حقووق  واعده  این  شدن  پشیوانه  همچنین آمددرنمق لیاتق   .

عر مق به  مهم  توان  هنجارهای  و  توسل  المللبینها  من   مانند    وفصل حلو    زوربهق 

توسط    آمیزمسالمت  که  کرد  اشاره  با حمایت    شدهمطرحبزرگ    هایودرتا یالفات  و 

آمره    عنوانبهکشورها    سایر بنابراین  المللبینوواعد مهم و حیق وواعد  ق شنا یه شدند. 
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بین  هایودرت نقش   حقوق  گسیرش  و  ایجاد  در  مس بزرگ  آشکار  ئلهالملل  و  مهم  ای 

پردا ت.  است.   مقط   این  در  انگلسیان  هژمونق  مسئله  به  باید  با  همچنین  کشور  این 

ناوگان دریایق ودرتمند  ود مناط  بسیاری از جهان را تحت سیطره و نفوذ  ود داشت  

مناف     بامالحظهرفت. این کشور  اویصاد آزاد در دنیا به شمار مق   و هداییگر اصلق جریان

همواره   است.    کنندهتثبیت    ایجادکننده ود  بوده  حقووق  وواعد  حامق    که طوریبهو 

ودرت هژمون افول   که هنگامقداده است در مواوعق از تاریخ معاصر و    تحقیقات نشان

وواعد حقووق از  و کاهش عمل به    الملل بیندر روابط    نظمقبقپیدا کرده است  شاهد  

  های ودرتایم. همه مواردی که مطرح شد نمایانگر نقش ودرت و  جانب کشورها بوده

. کما اینکه نشان داده شد که است در دوره کالسیک    الملل بینبزرگ در پیشبرد حقوق  

 .اندبزرگ همواره مناف   ود را در این موارد لحاظ کرده هایودرت
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 . 259-277 صص  4 شماره  38  دوره  سیاست فصلنامه

 . تیراژه  نشر: تهران   المللبین  حقوق بر درآمدی   (1380) حمیدرضا محمدی  ملک

   تهران: نشر میزان. الملل عمومیحقوق بین (  1389میرعباسق  باور )

  نشر : تهران   امروز تا وستفالی از المللبین  روابط و دیپلماسی تاریخ  (1390)  احمد  زاده نقیب
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