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Political and Legal Obstacles to the Harmonization of 

National Criminal Law Systems 

 

Abstract  
The expansion of international protection of human rights norms and the birth 

of new forms of crime have led to profound changes in various areas of 

criminal law. Regulation and ratification of international documents with the 

aim of eliminating the legal vacuums and promoting harmonization in the 

national criminal law systems and in order to create and promote effective 

criminal responses to such crimes has replaced the classical Criminal law 

mechanisms. However, the actions of some states in absorbing and integrating 

the acts determined in international documents have not been in line with the 

purposes of these documents in the global confrontation with the violation of 

international norms. Using descriptive and analytical method, this study seeks 

to investigate the obstacles to this alignment in both political and legal fields. 

The findings show that the structural changes of the UN in promoting the 

decisive role of states, increasing convergence at the regional level 

consequently increasing the influence of policy-making in the international 

arena, the flexibility of national criminal law systems with the international 

documents and the maximum use of reservation right will be effective in 

increasing alignment in the agreed areas and reducing the complexities arising 

from these obstacles. 

Keywords: Harmonization, Globalization, Barriers of Harmonization,  

International Documents, Globalization of Criminal Law.

                                                                 

 Corresponding Author: atefe.sheikheslami@gmail.com 

Seyed Ebrahim ghodsi 
Associate Professor in Criminal Law and 

Criminology, Mazandaran University, 

Babolsar, Iran 

  

Atefeh Sheikheslami  
PhD Student in Criminal Law and 

Criminology, Mazandaran University, 

Babolsar, Iran 



 ---------پژوهش حقوق کيفری--

 860-028، 8022 ، تابستان93، شماره 3دوره 
jclr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/jclr.2021.51996.2112 

 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
ت: 

یاف
در

خ 
اری

ت
51/

75/
49

11
 

   
   

 
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
50/

75/
41

77
 

 
   

  
59

12
-

92
02

 
IS

SN
:

 
   

   
   

   
  

51
02

-
25

51
 

eI
SS

N
:

 
 

 ملّي کیفری هاینظام سازیآهنگهم حقوقي -سیاسي موانع

 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه ،شناسیجزا و جرم حقوق دانشيار گروه قدسی ابراهیم سید
  

 انایر بابلسر، مازندران، شناسی، دانشگاهجرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی  اسالمیشیخ عاطفه

 چکيده
 مقابله یجهان هایضرورت و بزهکاری نو اشکال تولّد بشری، حقوق هنجارهای از المللیبین حمایت گسترش

 تنظیم. اندهشد منجر کیفری حقوق مختلف هایحوزه در عمیقی تحوّالت به المللیْبین اسناد پرتو در آنها با
 ایراست در و ملّی کیفری هاینظام در هماهنگی ارتقاء و خأل رفع هدف با المللیبین اسناد تصویب و

 شده یسنّت کیفری حقوق کارهایساز جایگزین مذکور جرایم برابر در کیفری هایپاسخ سازیهماهنگ
 و هدف با سوهم المللیبین اسناد  مقرّرات و قواعد ادغام در هادولت برخی عملکرد حال، این با. است

 وانعم اویواک درصدد توصیفی -تحلیلی روش از گیریبهره با پژوهش این. است نبوده اسناد این چهارچوب
 پژوهش این هاییافته. است کیفری حقوق شدن جهانی بستر در حقوقی و سیاسی حوزۀ دو در سوییهم این

 با لی،الملبین مشترک اصول حول ملّی، کیفری هاینظام سازیهماهنگ در سیاسی موانع که دهندمی نشان
 ارتقاء در متّحد ملل سازمان ساختاری تحوّالت .هستند روبهرو حقوقی مالحظات به نسبت بیشتری پیچیدگی

 در ذاریتأثیرگ افزایش نتیجه در و ایمنطقه سطح در گراییهم افزایش و کشورها کنندگیتعیین نقش
 سنادا در مقرّر اعمال برابر در ملّی کیفری هاینظام پذیریانعطاف المللی،بین عرصۀ در گذاریسیاست

 وافقت مورد هایحوزه در سوییهم افزایش در اسناد این در مقرّر شرط حقّ از حداکثری هاستفاد و المللیبین
 .بود خواهند مؤثّر موانع این از ناشی هایپیچیدگی کاهش و

 شدن جهانی المللی،بین اسناد سازی،هماهنگ موانع شدن، جهانی سازی،هماهنگ ها:کليدواژه
  کیفری. حقوق
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 مقدّمه
های مختلف اقتصادی، سیاسی و ایند جهانی شدن و تحوّالت ناشی از آن در زمینهتوسعۀ فر

های ارتکاب جرم و ظهور اشکال نو فرهنگی ابعاد منفی خود از جمله تحوّل در روش
بزهکاری را نمایان کرده است. جهانی شدن بزهکاری از جمله قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، 

یاء تاریخی و فرهنگی و ... و ارتباط این جرایم با سایر جرایم قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق اش
 تر نمودن ضعف سازکارهای تقنینی و حمایتیفراملّی از جمله پولشویی و فساد، با پررنگ

انگاری آنها در هر دو عرصۀ داخلی و جرایم، پاسخ کیفری و جرمداخلی در مقابله با این 
 ی کرده است.های متفاوتالمللی را وارد حوزهبین

شدن جرمْ همگام با توسعۀ فرایند جهانی شدن و به دلیل نقض نظم، امنیّت، صلح جهانی 
المللیْ حقوق کیفری و سازکارهای سنّتی آن را به سمت جهانی شدن سوق داده و رفاه بین

های اخیر و در پاسخ به ضرورت تحوّل است. روند جهانی شدن حقوق کیفری در دهه
های مرتبط با نقض هنجارهای حقوق بشری و یا مدیریّت جرایم ری در حوزههای کیفپاسخ

کیفری  هایسازی نظامالمللی و هماهنگهای بینفراملّی، به ویژه در قالب اسناد و کنوانسیون
مورد توجّه قرار گرفته است. مراد از  8ملّی، در پرتو یک سلسله اصول مشترک

ها نسبت به یکدیگر متفاوت باقی ملّی )داخلیِ( دولتمقرّرات »سازی این است که هماهنگ
 هم نزدیک شوند که با هم سازگارگونه بهمقرّرات آن شود که اینمانند، لیکن تالش میمی

سازگاری میان مقرّرات ملّی در پرتو اصول هماهنگ (. این 862: 8279مارتی، )دلماس« شوند
جرایم، ناامن نمودن کلّیّۀ کشورها در های ارتکاب این المللی با هدف افزایش هزینهبین

 افته است.پیش ضرورت و اهمّیّت ی ازکیفرمانی بزهکارانْ بیش ارتکاب آنها و پیشگیری از بی
جرایمْ مؤثّر در پیشگیری و مبارزه علیه این  3المللیبینلزوم اتّخاذ یک سیاست جنایی 

الت اسناد که رساین المللی نموده است. تصویب اسناد بینها را ناگزیر به الحاق و دولت
انند توهای حقوقی ملّی است میسازی و نزدیک کردن هرچه بیشتر نظامعمدۀ آنها هماهنگ

ها و پر در ارائۀ راهکارهای حقوقی مناسب در حل و فصل هماهنگ مسائل جدید دولت

                                                                 

شناسی، به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست هفتم، (، تقریرات جرم8268حسین )نجفی ابرندآبادی، علیبنگرید:  .8
 .lawtest.irپذیر در دسترس شناسی )جهانی شدن جرم(.تقریرات درس جرم

شمارۀ  حقوقی، تحقیقات مجلّۀ ،«متّحد ملل سازمان ییجنا سیاست» (،8271حسین )علی ابرندآبادی، نجفیبنگرید: . 3
81. 
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های حقوقی ملّی نزدیک کردن نظامهای احتمالی در حقوق داخلی و در نهایت کردن خأل
انگاری در حقوق (. تحوّالت مفهوم جرم39: 8261گذار باشند )نجفی ابرندآبادی، تأثیر

المللی ای بینهترین نتایج تصویب کنوانسیوناز مهمکیفری ملّی در بستر جهانی شدن جرمْ 
واقع، ادغام قواعد و مقرّرات  آور در سطح ملّی و فراملّی بوده است. دربه ویژه اسناد الزام

سازی و نزدیک کردن سیاست با هدف هماهنگ 8های کیفری داخلیالمللی در نظاماسناد بین
های ظامن های داخلی در مقابله با جرایم فراملّی منجر به تحوّالتتقنینی ملّی و رفع خأل 3جنایی

 شده است.کیفری ملّی در حوزۀ سیاستگذاری و قانونگذاری 
در توضیح و روشن نمودن مقرّرات و مفادّ  2المللیوجود اینکه حقوق کیفری بین امّا با

ر اصول و ب ای جز تکیهاسناد چاره انگاری اعمال مقرّر در اینالمللیِ مرتبط با جرماسناد بین
را است. زیرو بهزمینه روهایی در این های حقوقی ندارد، همچنان با چالشاستانداردهای نظام

سازی اصول کلّی المللی در نزدیکهای بینسازی و تالشبه رغم درک ضرورت هماهنگ
بت به تر نسها گاه خود را در سطوح باالتر و عمیقزمینه، برخی دولتحقوق کیفری در این 

                                                                 

، دیباچه در: فلچر پی، جرج، «حقوق کیفری در آغازه هزارۀ سوّم»(، 8264حسین )بنگرید: نجفی ابرندآبادی، علی .8
سالمی ا، برگردان سیّدمهدی سیّدزاده ثانی، چاپ چهارم، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم مفاهیم بنیادین حقوق کیفری

 رضوی.

 ،است المللیداخلی از اسناد بین های کیفرینظامپژوهش بر بررسی موانع تأثیرپذیری با توجّه به اینکه تمرکز این  .3
یی، یعنی مورد نظر قرار گرفته است. مفهوم مضیّق سیاست جنا است جنایی یعنی سیاست کیفرییق سمفهوم مضیّ بیشتر

ا از قلمرو شود و بنابراین تدابیر ماهیّتاً پیشگیرانه رال حقوق کیفری علیه جرم و مجرم میسیاست کیفری عمدتاً شامل اِعم
کند. درحالی که سیاست جناییْ راهبردی افتراقی است که در جزمیّت حقوق کیفری محصور نیست و خود خارج می
جرم و واکنش کیفری، یعنی انحراف، هایی فراتر از تری به نام سیاست عمومی یک دولت در حوزهدر قلمرو وسیع

آبادی، جفی ابرندشود )نک. نهای غیرکیفری و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و... واقع میپیشگیری، پاسخ
، یدرآمدی بر سیاست جنای، کریستین، الزرژ، دیباچه در؛ از سیاست کیفری تا سیاست جنایی، (8269) حسینعلی

حسین نجفی های بزرگ سیاست جنایی، برگردان علی(، نظام8261ی، دلماس مارتی )ر؛ می87-88میزان،، صص. 
(، مدخل سیاست جنایی، در: نیازپور، 8261حسین )و نیز نک. نجفی ابرندآبادی، علی 89-88ابرندآبادی، میزان، صص. 

 امیرحسین )به کوشش(، دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، تهران، میزان.(

المللیِ تهدیدکنندۀ نظم، امنیّت، صلح و سالمت جهانی به ویژه در پرتو جهانی ل و موضوعات جدیدتر بینتوسعۀ مسائ .2
ر پرتو های مقابله با این دسته از جرایم دشدن جرم و تولّد و توسعۀ جرایم فراملّی و متقابالً ضرورت فراملّی شدن سیاست

عۀ الملل کیفری و توسالملل و حقوق بینکالسیک حقوق جزای بینها، در درنوردیده شدن مرزهای همکاری میان دولت
المللی ای از حقوق که تمام مسائل کیفری مطرح در سطح بینبه عنوان شاخه»المللی قلمرو موضوعی حقوق کیفری بین

دالت کیفری، رسالۀ سازی عای(، منطقه8261نک. فرجی، محمّد ) تأثیر قابل توجّهی داشته است.« بخشدرا سامان می
 .41فرد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، ص. دکتری، به راهنماییِ بهزاد رضوی
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اند. المللی متمایل نشان ندادههای بینشان با اسناد و کنوانسیونگرایی نظام کیفریهم
تقالل ها در نقض اسظات سیاسی، موانع حقوقی، موانع فرهنگی، به ویژه حسّاسیّت دولتمالح

فرهنگی، مالحظات مذهبی و ایدئولوژیک )برای نمونه اصل چهارم قانون اساسی ایران در 
در  8با موازین اسالمی و نیز جایگاه قاعدۀ نفی سبیل و مقرّرات قوانین لزوم انطباق کلّیّۀ

ه ها در این زمینه هستند. امّا با توجّه بروی دولتترین موانع پیشایران( از مهم سیاست جنایی
کنندۀ آن در نوع رویکرد نظام حقوقی داخلی به اهمّیّت مالحظات سیاسی و نقش تعیین

های حقوقی و پذیری نظامالمللی و تأثیر آن در انعطافهای مقتضی در برابر مسائل بینپاسخ
های کیفری ملّی، تمرکز این پژوهش بر دو حوزۀ موانع سیاسی سازی نظامه هماهنگدر نتیج

رو، و حقوقی بوده و پرداختن به سایر موانع خود موضوع پژوهش مستقل دیگری است. از این 
ن ها در کیفیّت همسویی با این اسناد، به دنبال یافتبا مالحظۀ ضرورت ارزیابی عملکرد دولت

المللی در سویی با اسناد بینهای اصلی هستیم که چرا سرعت و کیفیّت همرسشپپاسخ این 
سازی های کیفری ملّی متفاوت است؟ و اصوالً موانع سیاسی و حقوقی هماهنگنظام
تن المللی چه هستند؟ تا از رهگذار یافهای کیفری ملّی در برابر اعمال مقرّر در اسناد بیننظام

ابر های کیفری ملّی در برسازی نظامناسی موانع مؤثّر در روند هماهنگشپاسخ آنها به آسیب
 المللی بپردازیم.اعمال مقرّر در اسناد بین

های کیفری ملّی جایگاه بارزی در سازی نظامواکاوی موضوع موانع هماهنگ
های مرتبط در شده در حوزۀ جهانی شدن حقوق نداشته است. پژوهشهای انجامپژوهش

 3های جهانی شدن و نیز موانع جهانی شدن حقوق بشرحوزه نیز متمرکز بر پیچیدگیین ا
 سویی با اعمال مقرّر درهای کیفری داخلی در هماند و مالحظات سیاسی و حقوقی نظامبوده

قابل  ثحی پژوهش از ایناند. اهمّیّت و ضرورت این المللی مورد توجّه قرار نگرفتهاسناد بین
 توجّه است.

درصدد بررسی  ایتحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی
و  المللیها در عملکرد مورد انتظار جامعۀ بینها و موانع زیربنایی پیش روی دولتچالش

المللی در حقوق داخلی است. رویکرد سویی با اسناد بینمجامع حقوق بشری در هم
                                                                 

 «.وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیال»سورۀ نساء  848. آیۀ 8
ای جهانی شدن، برگردان: صادقی، احمد، سیاست خارجی، هها و تناقض(، پیچیدگی8271بنگرید: ان روزنا، جیمز ). 3

مۀ نا، پایانشدن حقوق بشر ررسی موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی(، ب8213؛ سیرغانی، محسن )13شمارۀ 
 کارشناسی ارشد، به راهنماییِ باقر میرعبّاسی، دانشگاه آزاد اسالمی )تهران مرکز(.
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به ویژه آثار و مظاهر آن در حوزۀ  سازیهای کیفری ملّی بر وزن جهانیسازی نظامآهنگهم
سیاستگذاری و حقوق کیفری، تضعیف اصل حاکمیّت، به ویژه در پرتو شرایط داخلی و 

ز های حقوقی داخلی االمللی و نظامای حاکم، و تعارض میان اصول حقوقی اسناد بینمنطقه
های های کیفری ملّی در حوزهسازی نظامهای پیش روی هماهنگترین چالشجمله مهم

 گذاری و آیین دادرسی کیفری هستند. بررسی و واکاوی اینانگاری، کیفرمختلف جرم
ده پژوهش انجام ش ها در دو بستر موانع سیاسی و حقوقی به ترتیب در دو بخش اینچالش
 است.

 های کيفری ملّیمسازی نظاآهنگهم . موانع سياسی8
یر المللی، تحت تأثهای کیفری ملّی در برابر اعمال مقرّر در اسناد بینسازی نظامهماهنگ

هیّت و ها به ماها، سمت و سوی متفاوتی یافته است. رویکرد دولتمالحظات سیاسی دولت
 هایی را در خصوص سازکارهای این فرایند به ویژه اسنادروند جهانی شدنْ حسّاسیّت

المللی و خوانش سیاسی از اهداف آنها در بستر جهانی شدن حقوق کیفری به همراه داشته بین
للی، المگذاری بینها در عرصۀ سیاستکنندگی دولتاست. نابرابری در نقش تعیین

داری و تأثیر آن در نظم و ثبات سیاسی، نقض های نظام سرمایهجویی کشورها و قدرتسلطه
ر فرایند سیاستگذاری حقوق داخلی و به چالش کشیده شدن اصل برابری استقالل سیاسی د
 سازیآهنگها هستند که رویکرد به موضوع همچالشترین این ها از مهمحاکمیّت دولت

سازی قرار داده است. در بخش یکم این پژوهش به های کیفری ملّی را بر وزن جهانینظام
های کیفری ملّی بر وزن سازی نظامآهنگویکرد همبررسی این موانع در دو قسمتِ ر

 ها پرداخته شده است.و تضعیف اصل حاکمیّت دولت سازیجهانی

 سازیهای کيفری ملّی بر وزن جهانیسازی نظامآهنگ. رويکرد هم8-8
ناپذیر، با آثاری چون کاهش به عنوان جریانی اجتناب« جهانی شدن»در مقابلِ فرایند 

ا در هسازی هرچه بیشتر ملّتاقتصادی و نیز نزدیک -ها و تضادهای فرهنگیدیّتمحدو
 Globalizationبه عنوان برداشتی منفی از مفهوم « سازیجهانی»های مختلف، اصطالح زمینه

ه داری آن را بای است که نظام سرمایهسازیْ پروژهنیز طرح شده است. بر این اساس، جهانی
انبۀ خود جۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر جهان و در راستای تأمین منافع همهمنظور سلط

طبق این نگرش، ممکن است رویکرد متفاوتی به مقولۀ  طرّاحی کرده و بکار گرفته است.
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 سازی معطوف شود که محورهای کیفری ملّی با تکیه بر مفهوم جهانیسازی نظامآهنگهم
 اشکال جهانیِو در مقابل، تقویّت قدرت های محلّی و ملّی رتقدآن نابودی و یا تضعیف 

 است. ادارۀ امور
داری و در صدر آن آمریکا است که نظام سرمایهای بر این اساس، جهانی شدنْ پروسه

لی الملهای بینآن را طرّاحی کرده و با ابزارهای قدرت به ویژه اِعمال فشار از طریق سازمان
ول داری را دامن زده و با گسترش اصکه سیاست مبتنی بر غلبۀ سرمایه بَرد، روندیپیش می

ضع المللی به دنبال تقویّت مواها و ابزارهای بینکارهای امپریالیستی در قالب سازمانو ساز
گرایی در بستر اقتصاد سیاسی را منظر، استیالء و تفوّقداری است. از این جهان سرمایه

المللی یک قدرت سیاسی در عرصۀ سیاستگذاری و در راستای حفظ توان به رهبری بینمی
منافع و امنیّت ملّی آن تعبیر کرد. نحوۀ تغییر توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوّم، جنگ 

ر آن در المللی آمریکا، تأثیسرد و فروپاشی بلوک شرقْ در افزایش قدرت جهانی، نفوذ بین
ل المللی و نیز تحوّالت نظام اقتصاد سیاسی تأثیر قاببینهای های سازماندهی به سیاستجهت

امنیّت  شورای های شمال، قدرتسابقۀ قدرتتوجّهی داشته است. تسلّط نظامی و سیاسی بی
ند و کسازمان را تعیین میهای این سازمان ملل متّحد که حقّ وتوی اعضای دائم آن اولویّت

بین  هایالمللی از سوی سازمانایجادشده در سطح بین افزایش دامنه و نفوذ قواعد و مقرّرات
به  های بزرگ منجرالمللی به ویژه سازمان ملل متّحد و تأثیرپذیری آنها از سیاست قدرت

ها شده است، به ویژه در سازی در برخی دولتتقویّت رویکرد جهانی شدن بر وزن جهانی
در بستر جهانی شدن جرم و حقوق کیفری زمینۀ سازماندهی قوانین و سیاستگذاری داخلی 

 شود. یداری ارزیابی و سنجیده مکه در برخی کشورها با الگوهای استثمارگرایانۀ نظام سرمایه
ن کنندگی آن و آثار متقابل جهانی شدنقش آمریکا در ارتقاء اقتصاد بازار در جهان، تعیین

ویّت رویکرد جهانی شدن با تق 8کشور،بر افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی این 
تر برانگیزهای مختلف را چالششدهْ، موضوعات پیشِ روی جهانی شدن در حوزهآمریکایی

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی میثاق بین 3مادّۀ  8کرده است. در واقع، به رغم تأکید بند 
لی ود در سطح داخهای خگیریها موظّفند در اقدامات و تصمیمو فرهنگی که طبق آن دولت

های الزم را در راستای عدم نسبت به آثار فرامرزی و منفی آنها توجّه کنند و مراقبت
مندی سایر کشورها از حقوق اقتصادی، اجتماعی و ها بر بهرهتأثیرگذاری منفی این سیاست

                                                                 

1. See: Kirshner, Jonathan (2008), “Globalization, American Power, and International 
Security”, Political Science Quarterly, Vol. 123, No.3. 



 1011تابستان |  53شماره | سال نهم | پژوهش حقوق کیفری | 111

 

 

این  (، اثر فراسرزمینی قوانین ملّی862: 8261فرهنگی به عمل آورند )جاوید و نیاورانی، 
ها و حریمالمللی و تعیین تبین کشور در پرتو قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی آن در عرصۀ

 جویی در این زمینه تأثیرگذار بودهضمانت اجراء در نقض این قوانینْ در غلبۀ مفهوم سلطه
ذاری در گبدون نیاز به تسخیر سرزمین یک کشور یا سرمایه»صورت، است. چراکه در این 

توان از طریق فقط صادر کردن سیستم قضایی، که تمامی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آن می
گردد، قالب و ساختار فرهنگ و اقتصاد کشور دیگری سازمان اجتماعی کشور از آن متأثر می

(. بدین ترتیب، بسط و توسعۀ این نگرش نه تنها با 823: 8271مارتی، )دلماس« را تعیین نمود
های حاکمیّتی، سیاسی و اقتصادی به حوزۀ داری در حوزهغلبۀ مواضع نظام سرمایه تمسّک به

فرهنگ و سیاستگذاری داخلی نیز تسرّی یافته است، بلکه حوزۀ جهانی شدن حقوق کیفری 
 رو کرده است.هایی روبهالمللی را نیز با چالشو سیاستگذاری بین

گرایی و اتّحاد در مدیریّت ای با شعار همپروسهمنظر، جهانی شدن حقوق به عنوان از این 
 تر و نقض استقالل سیاسی درجرم ولی با هدف اصلیِ کنترل عملکرد کشورهای ضعیف

شود. به ویژه با الزامی شدن اجرای قوانین فرایند سیاستگذاری حقوق داخلی قلمداد می
و  دارهتهای جی چون سیاستگذاریآور، مالحظاتالمللی الزامالمللی در پرتو اسناد بینبین

اسناد در  برداری اقتصادی و سیاسی به نفع کشورهای قدرتمندْ رسالت و کارکرد اینبهره
المللی و مدیریّت فراملّی جرایم جهانی را مورد تردید صیانت از نظم، صلح و امنیّت بین

وی نقش همۀ کشورها در تدوین های بزرگ و عدم تسااند. تأثیر اِعمال نفوذ قدرتدادهقرار 
 گیری وکارهای مذکور در سازمان مللْ در درک شکلها و سازو تنظیم قوانین، سیاست

 دیدگاه بااهمّیّت است.تقویّت این 

گرایی اخالقی سازمان ملل و رویکرد گزینشی آن در مواجهه با از یک طرف، نسبیّت
کشی و نیز اتّهامات در زمینۀ حمایت سلمسائل حقوق بشر و اعمالی چون تروریسم و ن

 هایاعمال از زمان تأسیس، تحت تأثیر اِعمال فشار قدرتسازمان از این گاهِ این بهگاه
(. از طرف دیگر، سیاسی ,Gold :2005 216-217مورد انتقاد قرارگرفته است ) 8بزرگ،

قوق و مناسبات سیاسی در شورای حاثر شدن آنها در پرتها و در نتیجه بیگیریشدن تصمیم
ل شورا، منجر به تضعیف کلّ نظام حقوق بشر سازمان ملبشر این سازمان، با تقلیل اعتبار این 

                                                                 

 صلنامۀف،  «میانمار در کشینسل قبال در متّحد ملل سازمان عملکرد تبیین» (،8261رؤیا ) سلیمی، و نوذر بنگرید: شفیعی، .8
 .8شمارۀ  نهم، سال ،اسالم جهان سیاسی هایپژوهش
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سازمان و (. ایجاد شکاف میان اهداف و عملکرد این Short, 2008: 147-148شود )می
 8وارد نقض حقوق بشرهای خود برای جلوگیری از متبلور عدم توانایی آن در تحقّق وعده

المللی سازمان ملل در تحکیم صلح و امنیّت بیندر سست شدن باورها به اهداف و توانایی 
 تأثیرگذار بوده است.

 المللیانتقادات بر چارچوب و عملکرد شورای امنیّت سازمان ملل در فقدان نمایندگی بین
و  رکز شورا بر منافع استراتژیکها و طرح اتّهاماتی مبنی بر تمواقعی از سوی تمام کشور

(. به ویژه Rajan, 2006: 3زمینه قابل توجّه است )های سیاسی اعضای دائم در این انگیزه
ای کنندۀ اعضای دائم شورانتقاد به دموکراتیک بودن سازمان ملل به دلیل قدرت تعیین

ها و فع تمام ملّتطرفی، لحاظ نمودن مناو تأثیر آن در تضعیف حفظ سیاست بی 3امنیّت
گیری و تقویّت رویکرد المللیْ در شکلاستقالل این سازمان در برابر مسائل بین

 سازی مؤثّر بوده است.های کیفری بر وزن جهانیسازی نظامآهنگهم
ترین ابزار سیاستگذاری و هنجارسازی در عرصۀ المللی که مهمرو، اسناد بین از این

قوقی های حسازی نظامآهنگکار همشوند پیش از آنکه به عنوان سازب میالمللی محسوبین
المللی مورد پذیرش قرار گیرند، به عنوان اهرمی که در در مدیریّت نقض هنجارهای بین

توان که می به طوری شوند،داری قرار دارد قلمداد میخدمت اغراض و منافع نظام سرمایه
قوقی های حاسناد در نظاموانع و مالحظات سیاسی در تأثیرپذیری از این ترین میکی از مهم

داری و در نتیجه مقاومت داخلی را برآورد اسناد مذکور به عنوان ابزار و اهرم نظام سرمایه
  2.سویی با آنها در حقوق داخلی دانستدر هم

                                                                 

 ید به:خصوص بنگر در این. فاجعۀ دارفور و یا فاجعۀ بالکان و رواندا در اواخر قرن بیستم در مثل عدم پاسخ مؤثّر .8

De Waal, Alex. (2007), “Darfur and the failure of the responsibility to protect”, 
International Affairs, 83: 6; Arie, E.C. (2015), “A Bystander to Genocide: Revisiting 
UN Falure in the BALKANS and RWANDA”, European Scientific Journal, edition 
vol.11, No.11.  
2. Creery, Janet. (1994), “Read the fine print first: Some questions raised at the 
Science for Peace conference on UN reform”, Peace Magazine, p. 20, Retrieved on 
2007-12-07. 

جهت و به عنوان نمونه، واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مخالفت با تصویب الیحۀ الحاق از این  .2
وه ویژۀ رالمللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم که در تأمین نظر گدولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین

پخت  هایما چه کار کنیم که کنوانسیون»( ضروری بود قابل توجّه است؛ اظهاراتی از جمله اینکه FATFاقدام مالی )
 ها و معاهدات یعنی برگشت به گذشته و دستکنوانسیوناین »و نیز « و پز استکبار جهانی در مجلس تصویب نشود

دنِ اسناد و ورزانۀ تنظیم شخوانش مبتنی بر غرضالیحه، مبیّن ت با تصویب این ، در مخالف«های انقالبیبرداشتن از ادّعا
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این  لمللی نیز در تقویّتادر این میان، موضع دوگانۀ برخی کشورها در برابر اسناد بین
رویکرد قابل توجّه است. رویکردی که طبق آن، برخی کشورها مثل آمریکا به عنوان 

کنندگی و نفوذ باال و یا قائل بودن نقش و به رغم نقش تعیین 8المللاستثنائی بر حقوق بین
رغم مشارکت توانند حتّی به می 3اصلی در تدوین استانداردهای جهانی حقوق بشر برای خود

المللی دست به غربال آنها در حقوق داخلی زنند و اسناد و اثرگذاری در تنظیم اسناد بین
المللی را که در خدمت اهداف خود هستند انتخاب کنند و سایر موارد را نادیده گیرند و بین

در اسناد ها و اصول حقوقی مقرّر زنی سیاستپس 2یا حتّی آنها را رد کنند و تصویب نکنند.
المللی در حقوق داخلی با توجیهاتی از قبیل استحکام و انسجام کافی حقوق داخلی در بین

دبینی و المللی، منجر به بالمللی، عالوه بر تضعیف نظم و امنیّت بینبرخورد با مسائل بین
 دالمللی مقرّر در اسناهای بینتر در قبال سیاستافزایش نارضایتی کشورهای ضعیف

 8616المللی خواهد شد. به عنوان نمونه، عدم تصویب کنوانسیون حقوق کودک مصوّب بین
میالدی از سوی آمریکا، به ویژه با  8661فوریه  89میالدی و به رغم امضاء آن در تاریخ 
جمع کنوانسیون در م نویس اینکشور در تهیّۀ پیشتوجّه به نقش فعّال و مؤثّری که این 

(. Smolin, 2006: 83ان ملل متّحد داشته، در این زمینه قابل توجّه است )عمومی سازم
برهم خوردن تعادل قانون اساسی میان حکومت فدرال ایاالت متّحدۀ آمریکا و بسیاری از 

                                                                 

ی های بزرگ و در راستای نقض استقالل در سیاستگذاری داخلالمللی با محوریّت تأمین منافع قدرتهای بینکنوانسیون
 مورّخ) 341 جلسۀ ،(دهم دورۀ) اسالمی شورای مجلس علنی جلسۀ مذاکرات مشروح رسمی، روزنامۀبنگرید: است. )

 (.1، ص. 38424 شمارۀ هفتادوچهارم، سال ،8267 ماه مهر 33 یکشنبه، ،( 81/7/8261

فصلنامۀ سیاست ، «های بین المللی حقوق بشرهای بزرگ و نقض رژیمقدرت»(، 8269اکبر )جعفری، علی بنگرید: .8
 .2وپنجم، شمارۀ ، سال بیستخارجی

3. CONGRESS*GOV, (n.d), "S.Res.283 — 113th Congress (2016-2017) Ratification  

of Convention on the Elimination of All  Forms of Discrimination Against Women", 
Last access 26/03/2019. 

کنوانسیون سازمان ملل و یا میالدی  8676کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوّب توان به زمینه می. در این 2
مصوّب « های دارای معلولیّتقانون آمریکایی»میالدی که مطابق مدل  3999متّحد در خصوص حقوق معلوالن مصوّب 

کنوانسیون در مجلس سنای آمریکا به دلیل عوارض منفی آن از جمله  میالدی آمریکا تنظیم شده اشاره کرد. این 8669
 میالدی تصویب نشد. بنگرید به: 3983ال در س« تحصیل در منزل»آسیب به 

Ted Piccone, “Senate GOP failed on disability rights,” CNN, December 8, 2012. 
(https://edition.cnn.com/2012/ 
12/08/opinion/piccone-senate-rights/). /and see also: 
(https://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/12/04/despite-dole-appearance-senate-
fails-to-ratify-disabilities-treaty/). 
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ایاالت آن، تضعیف چارچوب روابط و زندگی خانوادگی، تضعیف اختیارات والدین، 
وانین نیز با تأکید بر اینکه قانون اساسی و سایر ق مغایرت با حقوق والدین در تربیّت کودک و

کشور به ایاالت متّحدۀ آمریکا بهترین ضمانت اجراء در برابر بدرفتاری با کودکان در این 
و عدم  8کنوانسیون ترین دالیل مخالفت با عدم تصویب اینروند، از جمله مهمشمار می

 است. کشور بوده آمیختگی آن با نظام حقوقی این
ت ها با اهداف و رسالسویی منافع ملّی و سیاست داخلی و خارجی دولتترتیب، همبدین
گیری آنها در تمایل سیاسی و یا عدم المللی و یا خوانش سیاسی از اهداف و جهتاسناد بین

ویب صداشت. بر همین اساس، روند ت ای خواهدکنندهسویی با این اسناد اثر تعیینآن، در هم
اسناد در حقوق داخلی، ذهنیّت نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری در تأثیرپذیری از این 

سازی و قانونگذاری بر اساس آنها و در نهایت اجرای عملی مفادّ آنها در آنها، کیفیّت قاعده
 تأثیر مصون نیستند.از این  3حقوق داخلی

 
 
 
 
 

                                                                 

1. CONGRESS*GOV, 03/10/2011, "S.Res.99 —112th Congress (2011-2012)", Last 
Access 20/11/2021. 

این اسناد  و تصویبالحاق  داخلی امری متمایز از حقوق در المللیاسناد بین مفادّ اجرای و اِعمالنکتۀ قابل توجّه اینکه  .3
ی انگاری برخاز این جهت و به عنوان نمونه، عملکرد ایران در جرمهای کیفری ملّی است. سازی نظامآهنگدر زمینۀ هم

ی آنها در انگارهای عضو ملزم به جرمو بر اساس آن دولت گرفته قرار تصریح مورد مریدا کنوانسیون در که جرایمی از
 جمهوری الحاق ونقان و فساد با مبارزه کنوانسیون تصویب از پس قابل توجّه است، که حتّی اندشدهحقوق کیفری داخلی 

است. این سکوت حتّی به رغم اهتمام قانونگذار  منفعل بوده آنها به نسبت (،38/92/8211بدین کنوانسیون ) ایران اسالمی
 نسبت ایران قنینیت جنایی در نتیجه سیاست رفع نگردید و نیزفساد  با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء در تصویب قانون

 جرایم این جملۀ از. کندها را با ناکامی مواجه میاست و بحث مبارزه با فساد در برخی حوزه تقنینی خأل دارای آنها به
کنوانسیون مریدا  33و  38خصوصی موضوع موادّ  بخش در اموال و اختالس ارتشاء و رشاء انگاریجرم عدم به توانمی

 33و  38سویی با موادّ ه.ش در راستای هم 83/83/8261اشاره کرد. این در حالی است که کد جزای افغانستان مصوّب 
، 273، 278، 279انگاری رشاء و ارتشاء و اختالس به بخش غیردولتی در موادّ کنوانسیون مریدا مبادرت به توسعۀ جرم

 (391و  314 ه.ش )فصل سوّم و چهارم: موادّ 8211بت به قانون جزای افغانستان مصوّب نسنموده است و   216و  211
  شود.جلو در مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت اداری محسوب میگامی روبه
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 ها. تضعيف اصل حاکميّت دولت0-8
است،  3الملل اصل برابری حاکمیّتدر بستر حقوق بین 8ترین اصول حاکمیّتاز مهمیکی 

ها صرف نظر از میزان قدرت، جمعیّت، حدود جغرافیایی، نوع بدین مفهوم که دولت
د و از آنها، برابر هستن ها و تواناییحکومت، نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قابلیّت

وجود این، بدیهی است که امکان با  2ل دارای حقوق یکسان هستند.الملمنظر حقوق بین
الملل وجود ندارد. ها در عرصۀ حقوق بیناِعمال قدرت مطلق به واسطۀ حقّ حاکمیّت دولت

آور به قواعد و مقرّرات این اسناد در المللی الزامهای عضو اسناد بینزیرا التزام و تعهّد دولت
مری پذیرفته شده است، که در برخی موارد مستلزم انصراف از بخشی از الملل احقوق بین

عۀ های اخیر و با توسسویی با اسناد مربوط است. به ویژه در دههحاکمیّت خود در راستای هم
ای و یا المللی، منطقهها با پیوستن به اسناد بینمظاهر جهانی شدن حقوق کیفری، دولت

جانبه و التزام به اصول و مقرّرات این اسناد در راستای مقابله با ا چندهای دو ینامهموافقت
تر شدن مظاهر حاکمیّت ملّی تن نقض حقوق اساسی بشر و بزهکاری فراملّی، به کمرنگ

ها نسبت به تضعیف اصل حاکمیّت در بستر وجود این، توجّه به حسّاسیّت دولتاند. با داده
 هایالمللی و قدرتهای بینه منجر به اِعمال نفوذ سازمانجهانی شدن حقوق کیفری ک

ها شده است، به ویژه با در نظر های ملّی و کمرنگ شدن مرزبزرگ، کاهش نقش دولت

                                                                 

 الملل، اجتماع دائم و منظّم گروهی از افراد بشر است که درهای یک کشور و یا دولت از منظر حقوق بینمؤلّفه» .8
ه: ضیائی بیگدلی، بنگرید ب«. سرزمین معیّن و مشخّص به طور ثابت سکون گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند

 .393ودوّم، ص. الملل عمومی، تهران: گنج دانش، چ.بیست(، حقوق بین8214محمّدرضا )

اند ردهالملل یاد کاصول اساسی حقوق بین های سازمان ملل همواره از اصل برابری حاکمیّت به عنوان یکی از. قطعنامه3
اند. ها را موظّف به رعایت این اصل و منع از دخالت در امور داخلی و یا اِعمال زور بر علیه دیگر اعضاء کردهو دولت

در  لترین اصها به عنوان اساسیها نیز در بخش اوّل خود بر اصل تساوی حاکمیّت دولتمنشور حقوق و وظایف دولت
اصل ، المللای در اصول حقوق بینمطالعه»(، 8279ها تأکید کرده است. بنگرید به: کمایستانی، کرمعلی )روابط دولت

، شمارۀ 11، دورۀ ، مجلّۀ حقوقی دادگستری«ها بر منابع طبیعیمی دولتئت دااصل حاکمیّ -ها ت دولتتساوی حاکمیّ
 .884، ص. 3
( F) بند میالدی، 8641 ژوئن 39 مصوّب متّحد ملل منشور 3 مادّۀ 8 بند جمله از متعدّدی المللیبین اسناد در حق این. 2

 میان همکاری و دوستانه روابط زمینۀ در المللبین حقوق اصول خصوص در متّحد ملل عمومی مجمع اعالمیّۀ مقدّمۀ
 میالدی تصریح 8671 هلسینکی نهایی سند اصول ۀاعالمیّ 8 بند میالدی و 8679 مصوّب متّحد ملل منشور مطابق هادولت

 .شده است
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آنها،  ای موجود درای و ساختارهای منطقههای حاکم بر شرایط داخلی و منطقهگرفتن تفاوت
 ازی ضروری است. سآهنگدر رویکرد آنها به مسئلۀ هم

های حقوق بشری در آسیا و منطقۀ خاورمیانه برخالف مناطق فقدان ساختارها و سازمان
 ساز )شورایدیگر از جمله منطقۀ اتّحادیّۀ اروپا با وجود چندین مجموعۀ تقنینی و قاعده

ه پا( و باتّحادیّۀ اروپا و پارلمان اروپا( و نهادهای اجرایی و نظارتی )از جمله کمیسیون ارو
در تفاوت نگرش نسبت به  8المللی و فراملّیای با خصایص بینطور کلّی ساختارهای منطقه

جهانی شدن حقوق کیفری مؤثّر است. چراکه اِعمال قدرت و نفوذ یک سازمان و ساختار 
ر تر بوده و دهای ملّی بیشتر و مؤثّرتک حاکمیّتای نسبت به اِعمال نفوذ و قدرت تکمنطقه

للی در سایۀ المسویی با اسناد بیننتیجه حسّاسیّت نسبت به تضعیف اصل حاکمیّت در هم
 دهد.ای را کاهش میقدرت منطقه

ای در خاورمیانه به لحاظ موقعیّت حیث، مسئلۀ حاکمیّت، امنیّت ملّی و منطقه از این 
صادی و ایدئولوژیک، های سیاسی، اقتجنگ ژئوپولیتیک و جغرافیای راهبردی متفاوت،

اقتصادی و به ویژه تحوّالت -های بزرگ با اغراض سیاسیمسئلۀ نفت و دخالت قدرت
ای حقوق بشری و با ماهیّت از یک طرف و فقدان قدرت و ساختار منطقه 3ایمنطقه

گذاری و آیین دادرسی کیفری از انگاری، کیفرهای مختلف جرمسیاستگذاری در حوزه
ام به حسّاسیّت ممکن است در پرتو التز رو است. اینبا حسّاسیّت بیشتری روبهطرف دیگر، 

المللی و یا تحت نظارت قرار گرفتن توسّط نهادهای نظارتی معاهداتی و یا مقرّرات اسناد بین
دید اصل زدایی و تحهای کشورهای قدرتمند در قلمرودولتی تشدید شود. تأثیر سیاستبین

ی یا المللهای بینالمللی و یا سازمانهای بینلّی در قالب اسناد و کنوانسیونم حاکمیّت
ها و تعهّدات ناشی از التزام به آنها و اقدامات (، به دلیل محدودیّتFATFدولتی )مثل بین

                                                                 

، برگردان: اردشیر امیرارجمند، «ها و خطراتجهانی شدن حقوق: فرصت»(، 8271ری )مارتی، میدلماس بنگرید به:. 8
 .843-848، صص. 34 شمارۀ، 87، دورۀ المللیمجلّۀ حقوقی بین

های تروریستی آثار منفی بهار عربی بر کشورهایی چون سوریه، فعّالیّت گروه تحوّالت ناشی از واقعۀ یازدهم سپتامبر،. 3
ای در افغانستان، عراق، لبنان و سوریه، افزایش های منطقهگیری بحرانمثل القاعده و داعش و ... منجر به شکل

 سیاست و تغییر نقشهای سیاسی، تحوّالت جدید ساختار قدرت و های مذهبی، شکاف بین احزاب و گروهشکاف
، فصلنامۀ «المللایران، خاورمیانه و امنیّت بین»(، 8217اند. بنگرید به: برزگر، کیهان )المللی شدهای و بینبازیگران منطقه

(، 8261و نیز زمانی، قاسم، زمانیان، سورنا ) 911و  917، 914، 912، ص. 2ودوّم، شمارۀ سیاست خارجی، سال بیست
 .931، ص. 2، شمارۀ 49، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ «رین مسئولیّت حمایت در بحران سوریهجایگاه دکت»
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المللی )به عنوان نمونه ایران در سویی با آنها در سطح بینهای عدم هممتقابل و ضمانت اجرا
سازی با اسناد آهنگنقش مهمّی در سیاست ادغام در روند هم 8 قبال گروه ویژه اقدام مالی(،

المللی دارد. چنین تفاسیری در کشورهای عضو اتّحادیّۀ اروپا به دلیل وجود قدرت و بین
ای و موقعیّت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکِ کامالً متفاوت از منطقۀ ساختارهای منطقه

المللی و عمل قانونگذاری مرتبط با بوده و پیرو آن تصویب اسناد بین 3ه کمرنگخاورمیان
ها شود. در نتیجه، به عنوان تضعیف اصل حاکمیّت دولتای مشکوک قلمداد نمیآنها پروسه

 گردد.نیز قلمداد نمی
اتّحادیّۀ اروپا در ترویج هنجارهای جهانی همچون صلح، حقوق بشر،  2قدرت نرم

المللی اسی و نیز تالش در ترویج مفاهیم مربوط به رفتار قانونی با تکیه بر قوانین بیندموکر
های ژئوپولیتیک منطقۀ اتّحادیّۀ اروپا، تقویّت منجر به استحکام چارچوب 4در جامعۀ جهانی

المللی شده کنندگی آن در سیاستگذاری بینحاکمیّت این منطقه و افزایش قدرت تعیین
گرایی اعضاء منجر قدرت هم در درون اتّحادیّۀ اروپا به تقویّت هموری که این است، به ط

هنجاری را به همراه داشته است  1شده و هم در بیرون از مرزهای اتّحادیّه وضعیّت برتر
 گیری نوعی از قدرتگرایی در سطح منطقۀ اتّحادیّۀ اروپا با شکل(. هم8929: 8267)صدیق، 

بل المللی شدن حقوق در سطح منطقه، تأثیر متقاه بر تأثیرپذیری از روند بینای، عالومنطقه
المللی از طریق اِعمال قدرت هنجاری در خارج از مرزهای اتّحادیّۀ خود در سیاستگذاری بین

ای از جمله کنوانسیون جرایم اروپا را توسعه داده است. تدوین و تصویب اسناد منطقه

                                                                 

8. FATF, (n.d), " High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 

2020", Last access 20/11/2021. 

 3989ژوئن  32پرسی میالدی، پس از موفّقیّت همه 3939ژانویه  28( در Brexit) خروج بریتانیا از اتّحادیّۀ اروپا. 3
ای اتّحادیّۀ ، که از نقطه نظر برخی به طلوع واگرایی در نظم منطقه”Let's take back control“میالدی، با شعار 

کشور به وقوع  اروپا تعبیر شده است، عمدتاً در راستای کاهش وابستگی اقتصادی و فراگیر شدن نئولیبرالیسم در این
 (. Kokotovic, 2017: 46-47پیوست. نک. )

ذاری ها و سیاستگ( به معنای تأثیرگذاری در تغییر و تحوّل در سیاستNormative Powerقدرت نرم یا هنجاری ) .2
ماسی ابزار زور و دیپل ( یعنی قدرتِ مبتنی برHard Powerبدون توسّل به ابزار زور است، که در برابر قدرت سخت )

 رود.بکار می اجباری )ابزار نظامی و اقتصادی(

4. see: Zieba, Ryszard (2012), International roles of the European Union , Yearbook 
of European Integration, University of Adam Mickiewicz University, Poznan, Nr6. 

تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقّق اهداف سیاسی داخلی »(، 8261یا، علی )ننیا، رضا و تقوائیبنگرید به: التیامی. 1
 .2های سیاسی جهان اسالم، سال ششم، شمارۀ ، فصلنامۀ پژوهش«و خارجی
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 آور است، با ایجاد چارچوبرای کشورهای عضو اتّحادیّۀ اروپا الزامسایبری، گرچه صرفاً ب
برداری سایر کشورها در حوزۀ مقابله با جرایم سایبری را زمینه مرجع بهرهمقتضی در این 

های تقنینی در سطح سازی سیاستفراهم کرده و به ایفای نقش هنجاری خود در هماهنگ
خورشیدی ایران از  8211ای مصوّب رپذیری قانون جرایم رایانهالمللی پرداخته است. تأثیبین

ای از جهانی شدن این تأثیرپذیری ای نمونهانگاری جرایم رایانهمفادّ این سند در حوزۀ جرم
 است.

 هایادنه قالب در المللیبین اسناد در مقرّر نظارتی کارهایساز برخی تأثیر همچنین،
 رد هادولت المللیبین تعهّدات به عمل و حمایت نحوۀ بر نظارت هدف با 8نظارتی معاهداتی

 اداسن مقررات و قواعد ادغام و جذب در هادولت عملکرد نحوۀ بر بشری حقوق اسناد برابر
ظارتی های نکمیتهنقش  .گرفت نادیده تواننمی را داخلی کیفری هاینظام در المللیبین

 های عضو در ارائۀ گزارشی از اقداماترا از حیث الزام دولت 3المللیمقرّر در برخی اسناد بین
این اسناد برای بررسی از سوی  مقرّرات منظور اجرای به و ...، که ، اداری، قضائیقانونی

توان از است، می 4و نیز رصد موارد نقض مفادّ این اسناد طبق شرایط مقرّر 2کمیتۀ مذکور
ت ناشی المللی و بار تعهّدااصل حاکمیّت ملّی در پرتو تصویب اسناد بینمظاهر رنگ باختن 

تواند در عدم تمایل، مشارکت پایین و یا رویکرد گزینشی از آنها دانست، امری که می
 المللی مؤثّر باشد.سویی با اسناد بینهای کیفری ملّی در همنظام

ملکرد دولت هند در عدم تصویب کنوانسیون توان به عزمینه میبه عنوان نمونه در این 
میالدی اشاره کرد، به ویژه از باب عضویّت  8677منع شکنجه به رغم امضاء آن در اکتبر 

                                                                 

، «بررسی سازوکار نهادهای معاهداتی حقوق بشری»(، 8269بنگرید به: منفرد، مهوش و طباطبایی، سیّداحمد ). 8
 .83، سال ششم، شمارۀ وق بشر اسالمیدوفصلنامۀ مطالعات حق

 اشکال کلّیّۀ رفع میالدی، کمیتۀ 8699 سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 31 مادّۀ موضوع بشر حقوق کمیتۀ. 3
 شکنجه ضدّ کمیتۀ میالدی، 8691 مصوّب نژادی تبعیض نوع هر رفع المللیبین کنوانسیون 6 مادّۀ موضوع نژادی تبعیض

 هرگونه رفع کنوانسیون 87 مادّۀ موضوع زنان از تبعیض رفع کمیتۀ میالدی، 8614 شکنجه منع کنوانسیون 87 ادّۀم موضوع
 .هستند نظارتی هایکمیتهاین جملۀ میالدی از 8676 مصوّب زنان علیه تبعیض

 6مادّۀ  8سیون منع شکنجه، بند کنوان 86مادّۀ  8المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند میثاق بین 49مادّۀ  8از جمله بند  .2
میالدی،  8676کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان  81مادّۀ  8، بند نژادیتبعیض نوع هر رفع المللیبینکنوانسیون 

 میالدی. 8616کنوانسیون حقوق کودک  44مادّۀ 

 المللیبین کنوانسیون 88کنوانسیون منع شکنجه و مادّۀ  38، مادّۀ و سیاسی مدنی حقوق المللیبین میثاق 48مثل مادّۀ . 4
 .نژادی تبعیض هر نوع رفع
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 3981هند در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریّت آراء در مجمع عمومی، در سال 
عیض پرستی، تبا نژاددر راستای مقابله ب میالدی، با تعهّدات حقوق بشری از جمله تالش

شورا که هدف و وظیفۀ آن نشان دادن . عضویّت در این 8ستیزی و عدم تحمّلنژادی، بیگانه
ب المللی در زمینۀ تصویموارد نقض حقوق بشر است دولت هند را با فشارهای داخلی و بین

کمیسیون حقوق  رغم درخواستبه 3رو کرده است.بهسند و قانون ملّی ضدّ شکنجه رواین 
سویی با آن و اقدامات الزم در تصویب قانون ضدّ شکنجه بر سند، همهند در تصویب این 

میالدی، رویّۀ دولت هند تا کنون  3987نویس پیشنهادی این کمیسیون در سال اساس پیش
نجه کهای مخالفْ بر اهمّیّتی که شزمینه منفعل بوده است. از یک سو، برخی دیدگاهدر این 

آوری مدارک و اثبات اتّهامات دارد و تأثیر آن در ایجاد عدالت و امنیّت در سیستم در جمع
قضایی این کشور تأکید کرده و از این رو تصویب کنوانسیون مذکور را موجد موانع قابل 

ات از سوی دیگر، التزام به تعهّد 2اند.توجّهی در روند عدالت قضایی و امنیّت ملّی هند دانسته
 ها و شرایط متزلزل سیاسی و در نتیجهکنوانسیون و اثر آن در تحدید سرکوب ناآرامی این

ترین دالیل دولت هند در مخالفت در محدودیّت اِعمال حاکمیّت در شرایط مذکور از مهم
  4زمینه هستند.این 

مکن ام مالی مدولتی مثل گروه ویژۀ اقدهای بینهمچنین، سازکارهای نظارتی برخی نهاد
المللی را به دلیل سویی با قواعد و مقرّرات اسناد بینها در هماست عملکرد برخی دولت

ست ها ایران اکشورالشعاع قرار دادن حاکمیّت ملّی تحت تأثیر قرار دهند. نمونۀ این تحت

                                                                 

1. Indiatoday, 13/10/2018, “India elected to Human Rights Council at UN with highest 
number of votes”, Last Access 20/11/2020. 

د بسیاری از شکنجه و سوءرفتارهای منجر به مرگ در ایاالت آن به ویژه در ها، سالیانه موارفعّالیّت زیرا به رغم این. 3
مناطقی چون چتیسگر و کشمیر با هدف برقراری نظم و قانون و به عنوان سالح دولت در سرکوب مخالفان سیاسی واقع 

ان استفاده از اقدامات که شامل اختیارات وسیعی از جمله امک( AFSPAقانون اختیارات ویژۀ نیروهای مسلّح )شوند. می
کشنده در راستای برقراری نظم و امنیّت در مناطق آشفته و نیز اعطاء مصونیّت به نیروهای نظامی در تعقیب غیرنظامیان 

فته های مدافع حقوق بشر قرار گرسازمانمورد اعتراض با استناد به موارد متعدّد نقض حقوق بشر در مناطق مذکور است 
 ت لغو آن شده است.و منتهی به درخواس

3. OMCT, 08/11/2018/, “India: Time to put promises into action. A call for ratification  
of UN Torture Convention and the adoption of a strong anti-torture law”, Last Access 
20/11/2021. 
4. OMCT, 08/11/2018/, “India: Time to put promises in to action. A call for ratification  
of UN Torture Convention and the adoption of a strong anti-torture law”, Last Access 
20/11/2021. 
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 39863یۀ اکتبر و نیز بیان 8میالدی گروه ویژۀ اقدام مالی 3989فوریه  86که بر اساس بیانیۀ 
ر مقابله ای دکنندهنهاد، به عنوان کشوری که مقرّرات مالی نگرانمیالدی در لیست سیاه این 

با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم دارد، قرارگرفته است. عملکرد ایران در راستای 
اه در برابر یست سیرفت از مشکالت ناشی از اقدامات متقابل این نهاد و گریز از نتایج لبرون

لیست ضرورت که برای همکاری با آن و خروج از این  2تصویب لوایح چهارگانۀ مورد نظر
زیرا صرف نظر از تصویب قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی  ؛داشتند قابل توجّه است

فت (، مخال28/4/8267( و نیز قانون اصالح قانون تأمین منابع مالی تروریسم )39/7/8267)
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روند تصویب الیحۀ الحاق ایران به کنوانسیون 

یافتۀ فراملّی و نیز الیحۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون تأمین منابع مبارزه با جرایم سازمان
 813(. استناد به اصل 1و  4: 8269زمینه معنادار است )روزنامۀ رسمی، مالی تروریسم در این 

جویی قانون اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را مبتنی بر نفی هر گونه سلطه
جانبه و تمامیّت ارضی، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و پذیری، حفظ استقالل همهو سلطه

حارب مهای غیرآمیز متقابل با دولتگر و روابط صلحهای سلطهعدم تعهّد در برابر قدرت
ها بود. ترین دالیل این مخالفتاصل از مهم داند و مغایرت تصویب چنین اسنادی با اینمی

به ویژه اظهارات نمایندگانی که معتقد بودند در راستای تعهّدات مورد نظر برخی اسناد، با 
توان آنها را عملی نمود و الزامی ندارد که برای انجام این امور به وضع قوانین داخلی می

کنند و اهداتی بپیوندیم که ابهامات فراوانی دارند و مشکالت فراوانی را برای ما ایجاد میمع
وارد شدن به این گونه معاهدات به معنای ایجاد محدودیّت و خودتحریمی از ناحیۀ خود »یا 

 (. 1و  4، 2: 8269)روزنامۀ رسمی،« ما خواهد بود
حتّی پس از ارسال  4سرنوشت مبهم این دو مصوّبه، توان ازدار این نگرانی را میابعاد دامنه

 نظر میان مجلس و شورای نگهبان و ایراداتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اختالف
شورا از جمله عدم اِعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی موادّ 

                                                                 

1. FATF, (n.d), “FATF Public Statement_19 February 2016”, Last Access 20/11/2021  
2. FATF, (n.d), “Public Statement - October 2019”, Last Access 20/11/2021. 

، کنوانسیون 8264، اصالح قانون تأمین منابع مالی تروریسم مصوّب 8219اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوّب . 2
 (.8667( و کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم )3999یافتۀ فراملّی )مبارزه با جرایم سازمان

و  2/7/8267یافتۀ فراملّی در تاریخ جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانالیحۀ الحاق دولت  .4
به تصویب مجلس شورای  89/7/8269نیز الیحۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم در تاریخ 

 اسالمی رسید.
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د. این انفعال در روند تصویب روشن کر 8های کلّی نظام از سوی مجلس،مصوّبه با سیاست
های ناشی از اقدامات متقابل گروه ویژه )لغو تعلیق این اسناد در حقوق ایران، به رغم فشار

آهنگی آمیز تلقّی نمودن روند هم( نشان از مخاطره39393فوریه  38ایران از لیست سیاه در 
یسم و به تأمین منابع مالی ترورالمللی در برابر اعمالی چون پولشویی، با سیاست جنایی بین

یافتۀ فراملّی در چهارچوب مقرّر این نهاد و در قبال اصل حاکمیّت طورکلّی جرایم سازمان
و سپذیری سیاستگذاران در تالش برای همجمهوری اسالمی ایران دارد. از این رو، انعطاف

أثیر تواند تحت تقوق داخلی میاساس آنها در حالمللی و قانونگذاری بر اسناد بینشدن با 
 ذار باشد.المللی تأثیرگخوانش سیاسی و مالحظات مرتبط با آن در نوع رویکرد به اسناد بین

 های کيفری ملّیسازی نظاماهنگهم. موانع حقوقی 0
سویی با قواعد و مقرّرات اسناد ها در روند همصرف نظر از مالحظات سیاسی دولت

ه به موانع حقوقی نیز که عمدتاً ریشه در تعارض اصول حقوقی داخلی و المللی، توجّبین
ضروری است. جذب و  2المللی به ویژه اسناد حقوق بشری دارنداصول مقرّر در اسناد بین

های داخلی المللی در حقوق داخلی غالباً به کانالادغام قواعد و مقرّرات اسناد بین
ک المللی و قوانین داخلی به تعهّد یک کشور به ین اسناد بینقانونگذاری نیاز دارد. رابطۀ بی

ه بر برتری انگاری کسیستم حقوقی مونیست یا دوگانه بستگی دارد. برخالف نظریّۀ یگانه
 نظریّۀ دوگانگی حقوقی نتیجۀ منطقی»کند، الملل بر حقوق داخلی تأکید میحقوق بین

الملل و حقوق داخلی از جهات مبانی، منابع، ینهای بنیادینی است که میان حقوق بتفاوت
بیگدلی،  )ضیائی« شودتابعان، خصوصیّت و ساختار حقوقی، اعتبار قواعد و پذیرش دیده می

ثل هلند انگاری، مهای حقوقی تابع مونیسم یا یگانهالمللی در سیستم(. اسناد بین79: 8214
ن المللی نسبت به قوانیساس تقدّم معاهدات بینقانون اساسی هلند( که بر ا  64و  68)موادّ 

                                                                 

8. https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1078147?fk_legal_draft_oid=982981 

2. FATF, (n.d), “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 
2020”, Last Access 20/11/2021. 

 الزم به ذکر است که اسناد دارای ماهیّت حقوق بشری، فرهنگی و ... در روند پذیرش در حقوق داخلی با مقاومت و .2
ط با منظر مرتب المللی از اینچراکه جذب و ادغام هنجارهای بینشوند. رو میها روبهحسّاسیّت بیشتری از سوی دولت

ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی بوده و تطبیق آنها با اصول حقوقی داخلی گاه جز در پرتو بازنگری در قوانین 
وعاً تجاری که ن-برخالف اسناد با ماهیّت اقتصادیپذیر نخواهد بود، سی امکانو مقرّرات داخلی به ویژه قوانین اسا

 .کنندهای حقوقی ایجاد نمیسازی نظامآهنگچالشی در روند هم
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ازی به شوند و نیاند، به صرف تصویب جزء قوانین داخلی محسوب میداخلی شکل گرفته
قانونگذاری در اعتبار اجرایی ندارند. امّا در سیستم دوآلیست، تعهّدات ناشی از اسناد 

ی پیدا شوند و ارزش قانونداخلی می المللی صرفاً با تصویب قوّۀ قانونگذاری وارد حقوقبین
ا با المللی در آنهسیستم هستند که اسناد بینهای این از جمله نمونه 3و ایران 8کنند. کانادامی

 تصویب از سوی مجلس قانونگذاری بخشی از قوانین داخلی خواهند شد.
های از صافیالمللی منوط به عبور آنها از این منظر، جذب و ادغام هنجارهای بین

قانونگذاری به ویژه در تطبیق با اصول حقوقی داخلی و یا فراهم نمودن بستر حقوقی مورد 
المللی که اعتبار قانونی اساسنامۀ دیوان کیفری بین 819زمینه، مفادّ مادّۀ در این نیاز است. 

رابر جرایم ب المللی حداقلی دراساسنامه را در راستای تضمین ایجاد یک سیاست جنایی بین
میالدی اعتبار  3993المللی منوط به تأیید شصت کشور کرده بود )اساسنامه در یکم ژوئیه بین

ت و های حقوقی داخلی بسیار متفاوقانونی یافت( قابل توجّه است. زیرا فرایند تأیید نظام
های ایسته(. از این رو، ب818: 8213هاست )تاورنیه،مبتنی بر ظرفیّت قوانین اساسی کشور

در رسیدگی به جرایم  2انگاری در راستای جلوگیری از اِعمال صالحیّت تکمیلی دیوانجرم
که ناشی  4المللی مندرج در اساسنامۀ رم )و ارتکابی در قلمرو آنها و یا توسّط اتباع آنها(،بین

ن ویژه یهای حقوقی اسـت، مستلزم قانونگذاری داخلی، تصویب قواناز مصالح داخلی نظـام
از  در برابر این جرایم و حتّی اصالح قانون اساسی در راستای نِیل بدین هدف است. فرانسه

راهم های حقوقی و فجمله کشورهایی است که در راستای تصویب اساسنامه و رفع تعارض
قانون اساسی را  1المللی،نمودن بستر مناسب برای جذب و ادغام قوانین مرتبط با جرایم بین

 از تصویب اساسنامۀ دیوان مورد تجدیدنظر قرار داد. پیش

                                                                 

1. Van Ert, Gib. (2010), “Dubious Dualism: The Reception of International Law in 
Canada”, Valparaiso University Law Review, Vol. 44, No. 3. 

 ق.م. 6ق.ا ایران و نیز مادّۀ  77اصل  .3
 عضو دولت یک طرف از دیوان به وضعیّت ارجاع اساس بر یا اساسنامه، 82 مادّۀ اساس بر دیوان صالحیّت اِعمال. 2

و و لت عضدیوان )اعم از دو دادستان به متّحد ملل منشور هفتم فصل موجب به امنیّت شورای سوی از ارجاع یا و است
 .یا غیرعضو(

 المللی. اساسنامۀ دیوان کیفری بین 83مادّۀ . 4
 مورّخ قانون و المللیبین کیفری دیوان با همکاری برای میالدی 3993 فوریه 39 مورّخ قانون تصویب حیث، این از. 1

 یزن و دیوان هایمصونیّت و امتیازات به مربوط نامۀتوافق امضای در مجوز اعطای راستای در میالدی 3992 دسامبر 28
 هدف با «المللیینب کیفری دیوان نهاد بـا کیفـری حقوق تطبیق الیحۀ» عنوان تحت فرانسه سنای مجلس در دیگر الیحۀ
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به ویژه  المللیسویی با برخی اسناد بینزمینه عملکرد ایران به عنوان نمونه در هم در این
اسناد حقوق بشری قابل توجّه است، اسنادی که گرچه از منظر حقوق بشر مهم و اساسی 

حقوقی داخلی و موازین اسالمی، روند الحاق، های بنیادین با اصول هستند، به دلیل تعارض
ست، که تری مواجه اانگاری نزولی در پرتو آنها با ابعاد پیچیدهتصویب، قانونگذاری و جرم

با صرف حفظ حقّ شرط قابل مسامحه نبوده و نیازمند ایجاد اصالحات اساسی در قانون 
ن رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است اسنادْ کنوانسیونمونۀ این  8اساسی و سایر قوانین است.

 اختالف نای علّتکه تا کنون از سوی ایران مورد امضاء، الحاق و تصویب قرار نگرفته است. 
 گذاریقانون مبنای اساسی قانون 4 اصل اساس بر که اسالم در زن حقوق تفاوت در باید را
 حقوق انیجه اعالمیّۀ یعنی بشر وقحق اساسی اسناد اصول و بوده ایران قوانین در زمینه این در

 فرهنگی و اعیاجتم اقتصادی، حقوق میثاق نیز و سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق بشر،
 اعضای تمام ذاتی کرامت و حیثیّت شناسایی» بر تأکید و بشر اعضای میان تبعیض رفع در

 ،«نمردا و زنان میان یبرابر در ویژه به آنان ناپذیرسلب و برابر حقوق و بشری خانوادۀ
 .نمود جووجست

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بر ضرورت استیفای بیشتر حقوق زن و برخورداری 
زدگی و استثمار در مقدمۀ خود تأکید کرده است. از ارزش و کرامتی واالتر از بستر مصرف

منیّت قضایی عادالنه همچنین، مسائلی چون لزوم تأمین حقوق همه جانبۀ زن و مرد، ایجاد ا
گیری همۀ قوانین و برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در اصل سوّم، لزوم جهت

های مربوط در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و ریزیبرنامه
 استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمی در اصل دهم، برخورداری همۀ

افراد ملّت از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 

                                                                 

 و اساسی ونقان در تجدیدنظر از پس فرانسه، حقوق در المللیبین کیفری دیوان اساسنامۀ اساسی هاییافته کردن وارد
 (.http://www.icicl.org/details.asp?id=448): پذیر دردسترس .باشدمی توجه قابل دیوان، ۀاساسنام تصویب

واعد الرعایه بودن قالمللی از سوی ایرانْ عدم الزماین در حالی است که حقّ شرط مقرّر در تصویب برخی اسناد بین .8
برای نمونه، قانون  است.موازین اسالمی ن داخلی و قوانیو مقرّرات مندرج در اسناد مذکور در صورت تعارض آنها با 

کنوانسیون حقوق کودک مشتمل »که طبق آن  الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ۀاجاز
شود داده می الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آن ۀتصویب و اجاز ه به شرح پیوستمادّ 14مه و بر یک مقدّ

قرار گیرد از  آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد و یا مفادّ همشروط بر آنک
 «.الرعایه نباشداسالمی ایران الزم طرف دولت جمهوری
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اسالمی و تساوی برخورداری از حمایت قانونی یکسان در اصل بیستم و در نهایت تکلیف 
دولت به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی و انجام اموری چون 

قانون در رشد شخصیّت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او در این  های مساعدایجاد زمینه
 است. مورد توجّه قرار گرفته

گیری قانون اساسی در خصوص حقوق زن حاکی از ضرورت مؤکّد بر حفظ شأن جهت
و مقام واالی زن، ضرورت استیفای بیشتر حقوق زن، ارتقاء حقوق مادّی و معنوی زن، 

ی جهات، تساوی در برخورداری از حمایت قانونی و برخورداری تضمین حقوق زن در تمام
از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالمی است. 

راکه شود. چتعارض میان حقوق داخلی ایران و کنوانسیون مذکور نیز از همین نقطه آغاز می
های مختلفی از جمله حقوق زنان و مردان در حوزه هایی دربر اساس موازین اسالمی، تفاوت

 199و  119ق.م(، نابرابری دیه )مادّۀ  8822عدم تساوی در برخورداری از حقّ طالق )مادّۀ 
ق.م(، نابرابری در اعتبار شهادت به عنوان ادلّۀ  697نابرابری در ارث )مادّۀ  8(،8263ق.م.ا 

)ریاست خانواده به عنوان  8891خانواده )موادّ  (، حقوق8263ق.م.ا  866اثبات دعوا )مادّۀ 
)اختیار مرد در  8887)نابرابری در تعیین محلّ سکونت (، مادّۀ  8884خصیصۀ شوهر(، مادّۀ 

)نابرابری در حقّ حضانت  8879و  8896منع زن از حرفه و صنعت تحت شرایط مقرّر(، موادّ 
قوق ها میان حدر پی رفع تمام تفاوت از طفل(( ق.م وجود دارند، که با هدف کنوانسیون که

ت در هاسزنان و مردان، ایجاد برابری کامل و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تمامی حوزه
 تعارض است. 
تمایز، استثناء  هر گونه قائل شدن معنی به« زنان علیه تبعیض»، عبارت کنوانسیوناز نظر این
 هایآزادی و بشر زنان حقوق شناختن رسمیّت بر به که است جنسیّت براساس یا محدودیّت

 ، صرف نظر از وضعیّتبا مردان ، بر پایۀ مساواتحقوق آن و اِعمال مندیآنها و بهره اساسی
ها نهو دیگر زمی ، مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیسیاسی هایزمینه آنها، در تمام تأهّل

ای کنوانسیون، در راست . ایناست این وضعیّت از بین بردن دارد یا اصوالً هدفش اثر مخرّب
های عضو را ملزم به اتّخاذ اقدامات مؤثّر در زمینۀ تعقیب سیاست رفع هدف، دولت این

                                                                 

 در آن از بیش و ثلث در نیز و قتل در مرد دیۀ به نسبت زن دیۀ بودن نصف بر قانونی تصریح موضوع به رغم این .8
 دیوان عمومی هیئت 8261/3/28 -777 شمارۀ رویّۀ وحدت رأی و ا.م.ق 118 مادّۀ تبصرۀ منافع، با و اعضاء بر تجنایا
 ده است.ش رفع بدنی هایخسارات تأمین صندوق از مرد دیۀ سقف تا دیه تفاوت معادل پرداخت قالب در و کشور عالی
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 نو مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانی زن مساوات اصل هرگونه تبعیض علیه زنان، گنجاندن
منظور  به مناسب اجراهای ضمانت ، اتّخاذ اقدامات قانونگذاری در وضعداخلیمرتبط 

 عمل هرگونه از انجام (، خودداری3مادّۀ  8)بند  زنان علیه تبعیض از اعمال جلوگیری
 4عهّد )بند این ت بر طبق عمومی و مؤسّسات عملکرد مقامات و تضمین زنان آمیز علیهتبعیض

 یا مؤسّسه هر فرد، سازمان توسّط زنان علیه تبعیض در رفع مناسب اقدام (، اتّخاذ هرگونه3ۀ مادّ
آمیز ضتبعی زنان به نسبت که هاییو عملکرد ، عادات( و تغییر یا لغو قوانین3مادّۀ  1)بند 

سی ایران بر حفظ نموده است. این در حالی است که اصول قانون اسا (3مادّۀ  9هستند )بند 
 تصویب ایناز این رو،  کنند.و تضمین حقوق زن در چارچوب موازین اسالمی تأکید می

کنوانسیون به دلیل شکاف میان هدف بنیادین آن و تعارض ماهیّت برخی از تعهّدات و 
قانون اساسی باید  38و  4تکالیف مقرّر در آن با اصول حقوقی داخلی که بنا بر تصریح اصل 

و است. راساس موازین اسالمی و با رعایت آن صورت بگیرد، با موانع قابل توجّهی روبه بر
به ویژه آنکه پیوستن بدین کنوانسیون به دلیل تعهّدات ناشی از آن در عمل به تکالیف مقرّر 

 المللی در مجامع حقوق بشری خواهد بود.های بینباعث افزایش بار تعهّدات و مسئولیّت
گر این اسناد در حقوق ایرانْ کنوانسیون منع شکنجه است که تا کنون مورد امضاء، نمونۀ دی

الحاق و تصویب قرار نگرفته است. علّت عمدۀ این موضوع را باید در تعارض میان اصول 
با توجّه  8حقوقی کنوانسیون منع شکنجه و اصول حاکم بر نظام حقوقی ایران جستجو نمود.

ن در قوانین ایران، اینکه آیا کنوانسیون منع شکنجه از نظر کمیسیوبه جایگاه کیفرهای بدنی 
حقوق بشر سازمان ملل به کیفرهای بدنی نیز قابل تسّری است قابل بحث بوده و در عملکرد 

این در حالی است که  .سویی با کنوانسیون مذکور اثرگذار استایران در تصویب و هم
در مقدّمۀ خود ضمن تأکید بر منع  3زمان مللکمیسیون حقوق بشر سا 8667/ 21قطعنامۀ 

شکنجه و یا هر رفتار یا مجازات ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی، این رفتارها را هر نوع اقدام 
روانی تلقّی کرده است که تحت هیچ -کیفری در نابودی یک انسان از نظر بدنی و روحی

                                                                 

 4 اصل ویژه به اساسی قانون اصول اسالمی، مبانی به لتزاما و اسالمی ضوابط و اصول بر اساسی قانون مقدّمۀ تصریح. 8
 تعقیب و جرم کشف بر تأکید در 819 اصل 4 بند کنار در اسالمی موازین اساس بر قوانین کلّیّۀ انطباق لزوم در آن

 .باشدمی توجه قابل اسالم، جزایی مدوّن مقرّرات و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات
2. University of Minnesota; Human Rights Library, (n.d), “Torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment; C.H.R. res. 1997/38, ESCOR Supp. 
(No. 3) at 125, U.N. Doc. E/CN.4/1997/38 (1997)”, Last Access 20/11/2021:  
Refworld, (n.d), “Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment”, Last Access 20/11/2021.  
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ها یادآوری این قطعنامه به دولت 6د ای قابل توجیه نیست. همچنین، بنشرایط و ایدئولوژی
رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا تواند منجر به مجازات بیکند که مجازات بدنی میمی

حتّی شکنجه گردد. بدین ترتیب، با توجّه به جایگاه کیفرهای بدنی در سیاست کیفری ایران 
ز باب تعزیر )شلّاق( و شمول )چه از باب حدود یا قصاص، شلّاق، رجم، قطع عضو( و چه ا

دامنۀ کنوانسیون بر کیفرهای بدنی از سوی دیگر، الحاق و تصویب این کنوانسیون موجد 
المللی در برابر قواعد و مقرّرات این کنوانسیون بوده و لزوم اصالح مسئولیّت و تعهّدات بین

 . همراه خواهد داشت نظام کیفرهای بدنی و متوقّف ساختن اجرای آنها در حقوق داخلی را به
همچنین، پذیرش حقّ شرط در خصوص کیفرهای بدنی به عنوان راهکار تصویب و 

 8696کنوانسیون وین  86سویی با قواعد و مقرّرات کنوانسیون منع شکنجه با مفادّ مادّۀ هم
میالدی در چگونگی تنظیم حقّ شرط در حقوق معاهدات سازگاری ندارد. چراکه طبق بند 

ر پذیمادّه محدود نمودن تعهّد یک دولت نسبت به یک معاهده در صورتی امکان)پ( این 
 رفص اساس، این براست که تحدید تعهّد با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد. 

 منع کنوانسیون 31 مادّۀ طبق کنوانسیون شکلی موارد در شرط حقّ اِعمال امکان از نظر
 39 مادّۀ موضوع شکنجه ضدّ کمیتۀ صالحیّت ذیرشپ عدم شناسایی امکان در شکنجه

 ناشی اختالفات ارجاع در مادّه این 8 بند مقرّرات به تعهّد عدم در 29 مادّۀ 3 بند و کنوانسیون
 و دنیب کیفرهای خصوص در شرط حقّ شدن قائل داوری، به کنوانسیون اجراء و تفسیر از

 معاهده هدف با شکنجه، منع کنوانسیون 89 و 8 موادّ تصریح رغم به زمینه این در تعهّد تحدید
 8.نیست پذیرش قابل حیث این از و دارد مغایرت

                                                                 

میثاق  7قابل توجّه است، که به دلیل ادّعای نقض مفادّ مادّۀ  دعوای جرج اُسبورن بر علیه دولت جامائیکادر این زمینه  .8
 سوی شاکی به دلیل محکومیّت وی به کیفرِ حبس با اعمال المللی حقوق مدنی و سیاسی توسّط دولت جامائیکا ازبین

المللی میثاق بین 7کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد این نوع محکومیّت را )شلّاق( را برخالف مفادّ مادّۀ  ،شاقّه و شلّاق
قیدۀ ع مادّه شناخت. کنوانسیون منع شکنجه تلقّی کرد و منجر به شکنجۀ موضوع این 8حقوق مدنی و سیاسی و نیز مادّۀ 

های بدنی به منزلۀ رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و یا مجازات متعارض با مفادّ محکم کمیته این بود که مجازات
 ر.ک: میثاق هستند. 7مادّۀ 

Committee on Civil and Political Rights, GEORGE Osbourne v Jamaica, 
Communication 759/1997, 15 March and also: Interpretation of Torture in The Light 
of The Practice and Jurisprudence of International Bodies, The Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (ohchr), The United Nations 
Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT), 2011. 
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 منع یونکنوانس مقررات و قواعد. گرفت نتیجه را نکاتی توانمی مذکور توضیحات با
 راستای در کیفرها نظام اصالح حیث، این از و باشدمی نیز بدنی کیفرهای شامل شکنجه

 از آن، اتمقرّر و قواعد با ملی کیفری سیاست سوییهم و کنوانسیون این تصویب و الحاق
امّا اصالح نظام کیفرها به مفهوم نادیده انگاشتن موازین  ،یابدمی ضرورت المللیبین منظر

دهی قانون اساسی و یا سایر قوانین کیفری برخالف آن اسالمی و در نهایت حکم به جهت
اساس قانونگذاری در حقوق اسالم، رعایت مصالح و مفاسد »که نیست. به ویژه با توجّه به این

های پذیری آموزهتوان با حفظ موازین اسالمی، با توجّه به ظرفیّت و انعطافمی 8،«است
( در بستر 11ا: تدر پرتو اصل مصلحت به عنوان یکی از اصول زیربنایی فقه شیعه )مطهری، بی

المللی و اهمّیّت تعامل با جامعۀ جهانی، رفع این مسئله را بین هایمقتضیّات زمانی، ضرورت
المللی در بستر فشارهای مجامع حقوق بشری بر ایران و استفاده از مزایای آن در عرصۀ بین

  مورد توجّه قرار داد.

 نتيجه
ی هاسازی نظامآهنگدهند که رفع موانع سیاسی در همپژوهش نشان میهای این یافته

حقوقی  المللی با پیچیدگی بیشتری نسبت به مالحظاتکیفری ملّی با اصول و قواعد اسناد بین
زمینه به دلیل ریشه داشتن در ایدئولوژی  ها در اینپذیری دولترو است. انعطافبهرو

های کلّی داخلی و خارجی و منافع ملّی پایین است و مبتنی بر تسامح حاکمیّت، سیاست
 اقلی با محوریّت منافع سیاسی است.حد

کنندگی تحوّالت ساختاری سازمان ملل متّحد به ویژه شورای امنیّت در ارتقاء نقش تعیین
لی الملبین های جهانی و کاهش عدم توازن در سیاستگذاری در عرصۀکشورها در سیاست

رد و سازکارهای سازی و افزایش اعتماد به کارکنقش مهمّی در تضعیف رویکرد جهانی
های کیفری ملّی حول اصول مشترک جهانی خواهند سازی نظامآهنگسازمان در هماین 

داشت. این تحوّالت به دلیل اهمّیّت قدرت سیاسی، اقتصادی و ارتباط آن با قدرت 
کنندگی و اثرگذاری در سیاستگذاری جهانی نیازمند تحوّالت بنیادینِ مفهوم قدرت تعیین

ای، هگرایی در سطح منطقالمللی است. امّا افزایش همۀ نظام سیاسی و اقتصادی بیندر عرص
ای حقوق بشر و نهادهای قانونگذاری و نظارتی مرتبط در تسریع ساختارهای منطقه

                                                                 

 .243، تهران، امیرکبیر، ص. 1(، دانشنامۀ حقوق اسالمی، ج. 8279. جعفری لنگرودی، محمّدجعفر )8
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تحوّالت مؤثّر خواهند بود. برتری قدرت هنجاری اروپا در خارج از مرزهای منطقه در این 
ای از امکان برهم زدن توازن قدرت در قالب اتّحاد کا در جهان نمونهبرابر قدرت سخت آمری

است.  المللیای و افزایش تأثیرگذاری در سیاستگذاری در عرصۀ بینگرایی منطقهو هم
ها، تشریک مساعی در پیشگیری از های همکاری میان دولتهمچنین، افزایش زمینه

کلّیّۀ کشورها برای مرتکبان جرایم فراملّی و افزایش  کیفرمانی بزهکاران، ناامن نمودنبی
ترین دالیل توجّه به لزوم تقویّت تفکیک خوانش سیاسی از های ارتکاب جرم از مهمهزینه

المللی و پرداختن به وجوه تأثیرگذار آنها در تأمین نظم و امنیّت داخلی و اهداف اسناد بین
 های کیفری ملّی است.نظامسازی آهنگالمللی در بستر همبین

سو شدن با ها در همروی دولتهای سیاسی، مالحظات حقوقی پیشدر مقابلِ چالش
ین پذیرتر است، امکان رفع االمللی گرچه نسبت به مالحظات سیاسی انعطافاسناد بین

 ومالحظات بستگی به نوع و درجۀ تعارض میان این اسناد و اصول حقوقی داخلی از یک س
پذیری قوانین اساسی ملّی در بازنگری و اصالح اصول حقوقی مغایر با اسناد و ظرفیّت انعطاف

سویی با المللی از سوی دیگر دارد. امکان بازنگری قوانین اساسی به ویژه در راستای همبین
سیاسی،  هایالمللی حقوق بشری نیز بسته به اصول، مبانی و ایدئولوژی حاکم بر نظاماسناد بین
های کیفری ملّی تحت تأثیر آنها قرار دارند، متغیّر است. با این حال، صرف نظر از که نظام

الزم در  هایالمللی که نیازمند فراهم شدن بنیانتعارض مبنایی اصول حقوقی داخلی و بین
آهنگی در خصوص امکان بازنگری در اصول اساسی مغایر است، فراهم کردن بستر هم

های حقوقی موجود و با اصالحات جزئی در قانون اساسی هایی که در بستر ظرفیّتتعارض
ر خواهد پذیکنند با سرعت و سهولت بیشتری امکانامکان ادغام در حقوق داخلی را پیدا می

بود. به عنوان نمونه، کنوانسیون منع شکنجه نسبت به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه 
پذیری بیشتری در حقوق داخلی ایران برخوردار است. چراکه از انعطافزنان از این حیث 

ی سازی سیاست کیفرآهنگکنوانسیون در حقوق داخلی و هم امکان الحاق و تصویب این
ممکن و مبتنی بر تعارض قانون اساسی امری غیر 21با مفاد و اهداف آن با توجّه به اصل 

المللی و در سویی با اسناد بینآن به عنوان بستر بالقوّه در هم از توانمیچنانکه مبنایی نیست، 
 نتیجه از مزایای آن در عرصۀ جهانی بهره برد.
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