
  

  21 -  40   ، صفحات1389  بهار،1، شمارة 40ياسي، دوره  فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق و علوم س

  

  

  

  حقوق بشر دوستانه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  

  
  

مسعود البرزي وركي
∗  

                                                                     المللي امام خمينياستاديار گروه حقوق دانشگاه بين
  )27/8/1386 : تاريخ تصويب -  24/6/1386: تاريخ دريافت(

  

 
  

  :چكيده

المللي كاهش خشونت و حمايت از حقوق بنيادين بشر در زمان هدف حقوق بشردوستانه بين     
المللي، تكليف رعايت برخي از اصول اينكه آيا، سواي تعهدات بين. مخاصمات مسلحانه است

شود يا نه، موضوع ان ناشي مياساسي اين حقوق مستقيماً از قانون اساسي جمهوري اسالمي اير
هرگونه پاسخي به اين سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات . دهدمطالعه حاضر را تشكيل مي

 با ارتباطوجود ارتباط بين حقوق بشردوستانه و قانون اساسي است كه داليل متعدد بر آن در 
. ور خاص، قابل طرح است با قانون اساسي ايران، بطارتباط و در ،هر قانون اساسي، بطور عام

المللي در قانون اساسي ترين اصول حقوق بشردوستانه بيندر پرتو اين همبستگي است كه مهم
 حقوقي كه غيرقابل عدول بوده براي اجرا در وضعيت اضطراري جنگ، اعم ؛اندايران بيان شده

  .اندالمللي، به رسميت شناخته شدهالمللي و غير بيناز بين
  
  
  

  : ليديواژگان ك

حقوق بشردوستانه، قانون اساسي،عدم تبعيض، حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت       
   .بردگي

  

                                                           
  Email:Alborzivm@yahoo.com                                                                       02813671142:  فاكس∗



  

   1389 بهار ، 1شمارة ، 40 دوره ،     فصلنامه حقوق                                                            22 

   مقدمه-1

 ابل اجرا در مخاصمات مسلحانه است كهيك حقوق اضطراري ق، حقوق بشر دوستانه
را آن ترين منابع  مهم1977پروتكل الحاقي ژنو  و دو 1949هاي چهارگانه ژنو كنوانسيون

الملل  پلي بين دكترين حقوق بشر و قواعد حقوق بين،اين حقوق، در واقع .دهندكيل ميتش
 اگر نه از كنفرانس حقوق بشر تهران. قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ايجاد كرده است

المللي دادگستري ، الاقل به طور مسلم از زماني كه ديوان بين)Human Rights in… , 1968:ك.ر(
 Legality( دكرانه را نسبت به حقوق بشر حقوق خاص قلمداد حقوق بشردوست

of…,1996:para.25(به حقوق بشر دوستانه "حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه"، اين ديدگاه كه 
   .)Abresch, 2005:741(ده استشقبول واقع م وسيع ياشاره دارد در حد

نيادين بشر ترين حقوق بدر حالي كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در بردارنده مهم
 با رعايت قواعد و مقررات حقوق ارتباط صريح در يآن هيچ تكليف ، دراستدر زمان صلح 

بسياري از  در دولت ايران  عضويتالوصف، با توجه به مع. شودالملل مشاهده نميبين
 لوازم اين التزام به تعهدات ناشي از آنها از ،هاي ژنوكنوانسيون از جمله،الملليمعاهدات بين

ضمن آنكه لزوم پايبندي به تعهدات پذيرفته شده و وفا . )26ماده: 1969كنوانسيون وين،( استعضويت
  . )276-273: 1/1372،...دفتر همكاري : ك.ر( باشد نيز ميبه عهد و پيمان از مسلّمات حقوق اسالمي

تفسير قانون اساسي الملل بر فارغ از قابل قبول بودن اصل تأثيرگذاري معيارهاي حقوق بين
 به ابتناي بيشتر قائلنظر از واقع بينانه بودن ديدگاهي كه و يا ميزان و چگونگي آن، و نيز صرف

 باشدمي  در وضع آنهاهاي بزرگ قدرت و اراده المللي بر اصول مكتب پروتستانمقررات بين
نكه الزامات و تحوالت با توجه به اي: مطالعه حاضر رويكردي ديگر به موضوع دارد ،)135:همان(

هاي مختلف همچون حقوق، سياست، اجتماع و اقتصاد ممكن داخلي و خارجي در عرصه
 با فهم مفاهيم قانون اساسي مطرح سازد كه اي بسا در تصور و ارتباطهايي را در است بينش

تكليف   مسلحانه،، به فرض وقوع يك مخاصمهكرده است، آياانديشه واضعان آن خطور نمي
 المللي،بينسواي تعهدات  ،رعايت برخي از اصول و قواعد اساسي حقوق بشر دوستانه

  .شودمستقيماً از قانون اساسي نيز ناشي مي
شود اساس حقوق بشر دوستانه و چارچوب اقدام در آن بر انسان گرائي و مفهوم گفته مي

 چنين مفهومي با هاي اروپاي مسيحي، بنا شده است و دولت، مأخوذ از سنت-حاكميت ملت
 جهاني ايماني مبتني است، به هها و سيستم حقوقي اسالم، كه بر كالم خدا و يك جامعارزش

شود كه، با پيروزي همچنين ادعا مي. )Cockayne, 2002:607-608:ك.ر(باشد طور ذاتي بيگانه مي
هاي نوان سيستمانقالب اسالمي در ايران، اسالم و حقوق بشر دوستانه به طور روز افزون به ع

، به ويژه "برخورد تمدنها"شوند و اين عوامل در جهاني كه عرصه هنجاري متضاد تلقي مي
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مولي حقوق بشر جهان ش )Huntington, 1993:22(بين غرب و اسالم، توصيف شده است 
  .)Cockayne, 2002:597, 616:ك.ر(دكن را تهديد ميدوستانه

كري ، ادعاي همبستگي بين قانون اساسي ايران، شايد در چنين وضعيت و فضاي ذهني و ف
 )...كه   بهائي-مقدمه( "بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه"كه 

داند و قائل به نقش بنيادي وحي الهي در نظامي است كه حاكميت و تشريع را از آن خدا مي
 از طرف ديگر، ، و حقوق بشر دوستانه،، از يك طرف)2 و 1، بندهاي 2اصل (در بيان قوانين است 

  .امري موهوم به نظر برسد
در اين باره بايد گفت، كمتر محل ترديد است كه قواعد و مقررات حاكم بر رفتار 

اند و مشاركت رزمندگان مسلمان در جنگ در هيچ اثر مكتوبي بطور يكجا بيان نشده
هاي اخير هم عمدتاً در چارچوب تانه در دههانديشمندان مسلمان در توسعه حقوق بشر دوس

اين حقوق بوده تالش چنداني در جهت توسعه شيوه اسالمي مستقل براي محدود ساختن 
اما در عين حال، . )Kelsay, 1990:197,207-208( استرفتار رزمندگان در جنگ صورت نپذيرفته 

ي اصول اساسي كه مبناي واقعيت اين است كه نه تنها قواعد حقوق بشر دوستانه از يك سر
بلكه ، )El-Dakkak, 1990:102(است قابل استنتاج ،دهندتمام سيستم حقوقي اسالم را تشكيل مي

هاي بشردوستانه از بيش از دوازده قرن قبل در آثار حقوقدانان مسلماني چون اوزاعي، ايده
بار در خستيننجا كه براي ن؛ تا آ)52-40: 1383محقق داماد، (اند شيباني و بعدها ماوردي بيان شده

كه برخي از  هاي شيباني،به تدوين قواعد و مقررات جنگ در نوشتهاقدام مذهب حنفي 
شود ، مي)62:1366خليليان، : ك.ر(اند انديشمندان اروپائي از او به عنوان گروسيوس اسالم نام برده

)Zemmali, 1990:118(.  
واند بين قانون اساسي و حقوق بشردوستانه تتحليل و تبيين اينكه آيا نوعي ارتباط مي

هاي بشردوستانه حقوق اسالم در قانون اساسي ايران انعكاس يافته وجود داشته باشد و آيا ايده
اند يا نه و، در فرض نخست، اين قانون تا چه حد متضمن اصول و قواعد حقوق بشردوستانه 

اگر اين پژوهش بتواند پاسخ . هنددمعاصر است، محورهاي اصلي مطالعه حاضر را تشكيل مي
  .موارد فوق را مدلّل سازد به هدف خود نائل آمده است

  
  الملل در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران جايگاه كلّي حقوق بين-2

در قوانين اساسي بسياري از كشورها، بويژه در اغلب قوانين اساسي جديد، جايگاه حقوق 
و يا رابطه اين دو حقوق با هم به شكلي مورد اشاره قرار الملل در نظام حقوقي داخلي بين

قوانين اساسي جديد به برخي عالوه بر اين، در  ).Vereshchetin, 1996:1-14: ك.ر(گرفته است 
 اما. )11 فصل - مقدمه؛ آفريقاي جنوبي-بوسني و هرزگوين: ك.ر ( شده استاشارهحقوق بشر دوستانه نيز 
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-  صريح در اين باره نبوده، حتّي اصطالح حقوق بينايهيچ مقرّرهقانون اساسي ايران متضمن 

اي قابل  با تعهدات معاهدهارتباطالملل نيز در آن بكار نرفته است و آنچه در اين قانون در 
المللي در آن  معدود است؛ ضمن آنكه حقوق عرفي بينيمشاهده است منحصر به اصول

  .جايگاهي ندارد
المللي را در فضاي  اعتمادي نسبت به نهادها و ترتيبات بينگرچه نمي توان مسئله بي

         انقالب ناديده گرفت، واقعيت اين است كه عدم توجه و اهتمام متعارف نسبت به حقوق
             "آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود"الملل در تدوين قانون اساسي، كه بين
گردد؛ نگاهي كه با تكيه  عمدتاً به نگاه آرمان گرايانه حاكم بر آن برمي،)... وسائل -مقدمه (داند مي

آرمان نهايي "در اين نگاه، .  دارد در سرهاي فقهي ايده حكومت جهاني اسالم رابر انديشه
 رابطه و مناسبات انساني، رسيدن به امت واحد بشري است و نيز در مورد زمين بارهاسالم در

هاي جغرافيايي و قيد و بندهاي مرزي و به وجود آمدن كشور واحد جهاني، از ميان رفتن مرز
 قانون 11ضمناً، گرچه در اصل . )3/131:1367عميد زنجاني،("تحت حاكميت قانون واحد الهي است

 در اصل  مورد استناد شريفههمه مسلمانان به عنوان امت واحد قلمداد شده اند، اما آيه اساسي
  .)176-174: 28/1363طباطبايي، ( استنساني و نه مسلمانان ناظر به وحدت نوع ا

زمين ه  حكومت واحد اسالمي در تمام كرايجادتوان انكار كرد كه جهان بيني اسالم در نمي
با  و اين بينش) 53:1384ضيايي بيگدلي، ( تجاوز نكرده است "كمال مطلوب"از مرحلة نظريه 

بسيار دارد، اما متضمن الزاماتي ناظر به حمايت از هاي موجود در دنياي امروز فاصله واقعيت
حقوقي كه مبتني . حقوق انساني همه افراد بشر چه در زمان صلح يا در زمان جنگ است

سعادت انسان در كل جامعه "، )6 بند،2اصل( او بوده "كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي"بر
            و عدل را حق همه مردم جهانآزادي و حكومت حق " و "بشري را آرمان خود مي داند

  .)154اصل ( "شناسدمي
الملل و تعهدات و الزامات ناشي از آن رغم عدم تصريح به حقوق بيناز سوي ديگر، علي
، در مواجهه با )...شيوه -مقدمه( "تشكيل امت واحد جهاني" ايده وجود  بادر قانون اساسي، و نيز

الملل، ضمن فاصله گرفتن از اين ناپذير در عرصه روابط بينهاي اجتناب ها و ضرورتواقعيت
تواند نسبت به حقوق فعلي حاكم بر اين روابط در عمل بي هاي نظري، نميها و ديدگاهآرمان

رو، عالوه بر شناسايي مرزهاي جغرافيايي، ممنوع سازي تغيير خطوط مرزي  از اين. اعتنا باشد
  هاي مسلمانها يا ملتدولتور مطلق و حتي در رابطه با و تأكيد بر حفظ تماميت ارضي، به ط

            هايالمللي، عضويت در سازمان، پيوستن به معاهدات بين)176  و78، 9،)11بند  (3مثالً، اصول(
      آميز اختالفاتالمللي موجود جهت حل مسالمتالمللي و توسل به سازوكارهاي بينبين
 به عنوان الزامات زندگي در دنياي كنوني، مورد توجه قرار ، را)139 و 125، 77اصول(المللي بين
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 وصف )111:1366خليليان، ( "ضرورت گذرا"هرچند اين واقع گرايي، كه به عنوان يك . دهدمي
شده است، مقتضاي دوران انتقال و به منظور انتقال پيام و رسالت جهاني اسالم قلمداد شود 

  .)3/132:1367عميد زنجاني، (
  
   ارتباط بين حقوق بشر دوستانه و قانون اساسي-3

 مسلحانه پيش شرط اوليه براي اجراي حقوق بشر دوستانه هاز آنجا كه وجود يك مخاصم
هاي موجود پيرامون قانون است، شايد اين سؤال مطرح گردد كه با توجه به تعاريف و ديدگاه

تواند بين اين حقوق و قانون اساسي وجود اي مي، چه رابطه)هفده: 1385ال مدكس، : ك.ر(اساسي 
رغم مسلّم بودن لزوم اين ارتباط، وجود يك در اين باره بايد گفت كه، علي. داشته باشد

 به اين ترتيب، اين دو ،سازد ومنتفي نمي  مسلحانه اجراي رژيم حمايتي حقوق بشر راهمخاصم
 ,IIHL & ICRC(گردندد حاكم ميحقوق در مواردي بطور همزمان بر امر واحد و اقدام همانن

 با رفتار ارتباطحتّي در حمايتي حقوق بشر  امروزه تئوري حاكم اين است كه رژيم .)2003:8
شود؛ المللي، به موقع اجرا گذارده ميجنگي، چه در مخاصمات مسلحانه داخلي و چه بين

ين آن گردد گرچه ممكن است در مواردي حقوق بشردوستانه، به عنوان حقوق خاص، جايگز
  .)Kretzmer,2005:185,186,189:ك.ر(

هاي عصر روشنفكري است كه مقررات از سوي ديگر، گرچه حقوق بشر محصول تئوري
 در حقوق )Mclin,1998:503: ك.ر("هاي اساسي داخليتضمين"آن، بطور طبيعي، بدواً به شكل

غالباً در يك قانون و در دوران جديد نيز ) Kolb, 1998:409-410(اساسي كشورها مطرح شد
 متجلّي گرديده است، مع الوصف، روزگار تلقي - يعني در بخشي از يك قانون ملي -اساسي 

چنين حقوقي به عنوان حقوقي داراي ماهيت صرفاً داخلي بطور كامل سپري شده به چيزي 
-اي از حقوق بينمفهومي جهاني و رشته"از آن تحت عنوان هنكين بدل گرديده است كه 

همان داليلي كه نسبت بين حقوق بشر و در نتيجه، . )Botha,1994:6: ك.ر(برد  نام مي"للالم
كند، چنين ارتباطي را نيز بين حقوق بشر دوستانه و قانون پذير ميقانون اساسي را توجيه

بويژه، با توجه به اينكه هدف هر دو حقوق حمايت از انسان . سازداساسي به شكلي موجه مي
و كار  )Meron,1989:263(شوند  اسناد مربوط به آنها از مالحظات انساني ناشي مييتمامبوده، 

تقدم اصول كه باشد فعاالن هر دو عرصه، بيش و پيش از هر چيز، بر اصل انسانيت استوار مي
المللي دادگستري قرار گرفته ناظر بر آن، هم در صلح و هم در جنگ، مورد تأييد ديوان بين

  .)Abi-Saab, 1997:120-121: ك.ر(است 
در راستاي جايگزيني تدريجي رهيافت مبتني بر حقوق بشر بجاي رهيافت  مضافاً،

هاي ژنو با فاصله گرفتن از روش سنّتي حقوق بشر  مشترك كنوانسيون3حاكميت محور، ماده 
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: 1386 ...ممتاز و : ك.ر(ساخت دوستانه، كه خود را منحصراً محدود به مخاصمات بين كشورها مي

 رابطه بين يك دولت و اتباعش را نيز در مواردي تحت شمول حقوق بشر دوستانه قرار ،)26-64
معيار "الملل عرفي، المللي دادگستري اين ماده را، به عنوان بخشي از حقوق بينديوان بين. داد

 Case Concerning( مخاصمات مسلحانه قابل اجرا است تمامينمايد كه در  توصيف مي"اقلي

Military…, 1986:para.218( .اسناد حقوق بشر  به بارخستينين مقرّره، كه براي نا ،بدون شك 
يابد، در اصل مربوط به قلمرو حقوق بشر است و با برخي از مصاديق حقوق دوستانه راه مي

   .بشر ماهيتاً خدشه ناپذير همپوشاني دارد
مخاصمات مسلحانه انواع ين تفاوت بتدريجي  محوچنين ارتباطي، بويژه، با توجه به 

)Stewart, 2003:313-350( و رسيدگي دادگاه اروپايي حقوق بشر به دعاوي ناشي از مخاصمات 
رفتار مربوط به عمليات جنگي، يعني موضوعي كه به عنوان قلمرو انحصاري و مسلحانه 

استناد  ز و ني،شده است تلقي ميالمللي بين حاكم بر مخاصمات مسلحانهحقوق بشر دوستانه
 مجامع حقوق بشري به حقوق بشر دوستانه، بجاي حقوق بشر، در گزارشات خود روز افزون

  ;Bennoune, (Reidy,1998:513-529;O,Donnell,1998:481-503    پيرامون مخاصمات مسلحانه
 عالوه بر. هايي بر اين مدعا هستند، بهتر قابل درك خواهد بود تنها نمونه،) 219-2004:216:ك.ر

 Declaration of(اينها، تصويب اعالميه حداقل استانداردهاي بشري، موسوم به اعالميه توركو 

Turku, 1990(،ن عناصري از  از نتيجه تالش در جهت تهيه اسنادي حكايت ميكند كه متضم
  .حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ اجرا گردند

كشور است، نتيجه منطقي تفوق و هر از آنجا كه قانون اساسي برترين قانون از سوي ديگر، 
ها و متصديان امور اين است كه تمامي اقدامات  مقامات، سازمانتماميحكومت آن بر عملكرد 

شناسايي حقوق قربانيان مخاصمات مسلحانه . باشد اين قانون و جز آن منطبق با تقنينمربوط به
-Gillard, 2003:537,547,549; Zegveld, 2003: 497ك.ر(نزد محاكم ملي  خسارت در هدر مطالب

 ه خسارات و روياين و اجراي قوانين و قواعد داخلي، از جمله قانون اساسي، در رابطه با ):498
محاكم در استناد به قانون اساسي و يا تفسير آن در انطباق با اصول حقوق بشر دوستانه 

شرح ه  درج حقوق بشر دوستانه در قوانين اساسي جديد، ب، بويژهو، )Rau,2006:701-709:ك.ر(
  .پيش گفته، مؤيد اين مدعاست

شناخته شده ما براي واضعان قانون اساسي بشر دوستانه نمايد كه حقوق بعيد ميگر چه 
اصول حقوق يرامون پاما از آنجا كه قوانين اساسي معموالً به طور صريح يا ضمني  ،بوده است

ترين وجه و دغدغه مشترك حقوق بشر و حقوق بشر شوند و انسان مهمبندي مي ببشر قال
توان فاصله نمي رديابي اصول حمايتي حقوق بشر دوستانه را در قانون اساسياست،  دوستانه

 منافي فهم تواند نميعدم تصريحزيرا اين  .دكرگرفتن از قصد و نيت تدوين كنندگان آن تلقي 
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تنها در پرتو .  باشدقوق از قانون اساسي بر پايه اصول و ضوابط روشمنداصول و قواعد اين ح
 بر حسب تكامل انديشه و علوم بشري و احكام و ،استخراج و استنباط مداوم حقايق نوين

  زمانهاي ثابت و راكددر قالباساسي قانون  توان از ايستايي مي،موازين حقوقي جديد
آن از روح و زندگي مستمر، از ظرفيت و توانمندي جلوگيري كرده، ضمن برخوردار ساختن 

  ذاتي و دروني آن براي پاسخ گويي به نيازهاي ناشي از مقتضيات زمان و تغييرات و
  .هاي دائمي سود جستدگرگوني

 بدون شك، روش تفسير يك قانون اساسي تا حد زيادي به تئوري و رويه مورد عمل در 
اينكه "، در عين حال، ولي. سي است، بستگي داردحقوق داخلي، كه مبتني بر قانون اسا

هايي اي تفسير شوند تا وضعيتمقررات قانون اساسي به طور ايستا تفسير نشده، بلكه به گونه
شده است، حائز اهميت خاص را شامل گردند كه توسط پديد آورندگان آن پيش بيني نمي

ير مترقيانه از قانون اساسي و يك تفس" ممكن است ،در اين صورت. )Duffy,2001:13( "است
اصول آن به گونه اي كه موجب انطباق آن با نيازهاي زمان گردد اصالحات و تغييرات انقالبي 

 شش حدودراستا است كه در ظرف همين در . )Quoted in:Id.:14( "را در آن غير ضرور سازد
ي خويش را تغيير داده و  كشور آفريقايي قوانين اساس30سال از دهه پاياني هزاره دوم بيش از 
  .)Vereshchetin, 1996:4,n.13(اند يا اصالح اساسي در آن به عمل آورده

 
   به ملت ايران"حقوق ملت" عدم اختصاص -4

، و نـه    باشند كه غالبـاً   ها مي قوانين اساسي بيشتر كشورها حاوي فهرستي از حقوق و آزادي         
  ممكن اسـت اما .كنند مربوطه موضوعيت پيدا مي با اتباع و يا شهروندان كشورارتباط در  ،اًلزوم

د آن  كساني در يك كشور از برخي از اين حقوق برخوردار گردند كه تبعه و يـا حتّـي شـهرون                   
         هـاي مـورد بحـث غالبـاً بـه          بـراي حقـوق و آزادي      انتخـابي  عنوان. شوندكشور محسوب نمي  

ان صلح فراتر رفته به قلمرو حقوق بشر        ترين آنها از قلمرو حقوق بشر زم      اي است كه مهم   گونه
؛ )آلمـان، سـوئيس، هنـد     (حقـوق بنيـادي     :  اين عناوين هستند   از جمله . باشندميدوستانه قابل تعميم    

هاي انـسان و    ؛ حقوق وآزادي  )مصر(هاي عمومي    آزادي ؛)فرانسه(اعالميه حقوق بشر و شهروندان      
  .)نوبيآفريقاي ج( و اليحه حقوق )فدراسيون روسيه(شهروند 

فـصل دوم مـتمم       عنوان  در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، به پيروي از          
 پـيش بينـي     "حقـوق ملّـت   "فصلي تحت عنوان    ،  )"حقوق ملت ايران  "(قانون اساسي مشروطه  

  . ابقاء گرديد ،عيناً ،در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تحت فصل سوم شده بود كه
رسـد  نظر نمـي  ه  ، ب )56: 1378قاضي شريعت پناهي،  : ك.ر( سياسي ملت    -قيبا توجه به تعريف حقو    

هـاي   از عنوان مربوطه تغييري در دايره شمول موضـوعي حقـوق و آزادي             "ايران"كه با حذف    
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فردي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در مقايسه بـا مـتمم قـانون اساسـي مـشروطه،                   
زيـرا بـا   . باشـد خابي براي فصل مورد بحث جـامع نمـي       ضمن آنكه، عنوان انت   . ايجاد شده باشد  

 همچون حق ،آنها برخي ازتوان پي برد كه   ر در آن وضوحاً مي    زبوهاي م بررسي حقوق و آزادي   
ـ  ممكن است شامل افرادي گرد     ،حيات و آزادي تن يا منع شكنجه يا ممنوعيت تفتيش عقايد           د ن

 بـا حقـوق ديگـري    ارتبـاط اسـت در   هـم چنـين   .گنجندشرح فوق نميه كه در تعريف ملّت ب 
 گر چـه در رابطـه       .همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت و يا حق دادخواهي            

قلمـداد  ") right to justice("با حق اخير، كه از زمره حقوق طبيعي و مكمل و مبين حـق عـدالت  
انـد از رسـيدگي بـه       توبرخي معتقدند كه حكومت اسالمي مـي       ،)Al-Zuhili,2005:274(گردد  مي

  . )387/ 4،...مكارم شيرازي و : ك.ر(دعاوي غير مسلمانان خودداري نمايد 
هـاي اساسـي    با مبنا قرار گرفتن ايمان و عقيده و جنسيت، تفـاوت          " گر چه  از طرف ديگر،  

 امـا، در    )75:1384هاشـمي، ( "و زنان و مردان كامالً مـشهود اسـت        ) كفار(بين مؤمنان و غير مؤمنان      
 بشر را بـه عنـوان       هاسالم هم "  زيرا، . اسالمي، همه انسانها داراي شئون و حيثيات برابرند        بينش

ــت معرفــي مــي عميــد ( "گــرددهــا را شــامل مــييتكنــد؛ ملتــي كــه مجموعــه انــسانيــك ملّ

تواننـد موجـب محـروم       مرزهـاي جغرافيـايي نمـي      ، طبق اين مفهوم از ملّـت      .)3/184:1367زنجاني،
      هـايي گردنـد كـه مقتـضاي كرامـت و ارزش ذاتـي انـسان               وق و آزادي  ها از حقـ   ساختن انسان 

  .اندبيان شده در قانون اساسي آنهاترين مهم  ؛ حقوقي كهباشندمي
 قـانون اساسـي هـر كـشور در رابطـه بـا مخاصـمات                 منـدرج در   حقوق بنيادين كه  در اين   

  تفاوت بين  با توجه به عدم    ،اي نيست و  مناقشه مسلحانه داخلي در قلمرو آن الزم الرّعايه است       
)Schindler,1979:117-164(اشكال مختلف مخاصمات مسلحانه   

مفهوم در حقوق اسالم و اجراي       
-El-Dakkak,1990:103( شـرايط    تمـامي در مورد هر مخاصمه و در        اسالمي حقوق بشر دوستانه   

نيادين قـانون   هر گونه ترديدي راجع به شمول حقوق ب        اين مفهوم از حقوق بشر دوستانه      ،)104
  .سازدمرتفع  مي المللياساسي را نسبت به مخاصمات مسلحانه بين

      
   اصول حقوق بشر دوستانه قانون اساسي-5

اي خارج از تناسب با هدف طبق حقوق جنگ متخاصمين نبايد به دشمنان خويش صدمه
طور سنتي اين حقوق ب. جنگ، كه نابودي و يا تضعيف توان نظامي دشمن است، وارد سازند

حقوق ژنو داراي اصول مشتركي با . حقوق الهه و حقوق ژنو: شودبه دو شاخه تقسيم مي
  .اند در قانون اساسي ايران انعكاس يافتهكه )Pictet,1966:32-47( باشدحقوق بشر مي
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   اصل عدم تبعيض-5-1

 ترين اصول حقوق عمومي قاعده مساوات و اصل عدم تبعيض است كهيكي از قديمي
 قربانيان ازاين بدان معناست كه حمايت . حقوق بشر دوستانه نيز بر آن بنا شده است

اين . المللي، بايد بدون هر گونه تبعيض باشدالمللي و غير بينمخاصمات مسلحانه، اعم از بين
 كنوانسيون سوم ژنو و 16 به ترتيب، در ماده ، رابطه با اسيران جنگي و غير نظامياناصل كه در

تر و  پروتكل اول ژنو به شكل دقيق75 كنوانسيون چهارم ژنو بيان شده است، در ماده 27 ماده
 2هاي ژنو و ماده  مشترك كنوانسيون3مشابه اين مقرره در ماده . جامع تري انعكاس يافته است

گر چه دولت . المللي وجود داردپروتكل دوم ژنو، هر دو ناظر به مخاصمات مسلحانه غير بين
 پروتكل 75ترديدي در عرفي بودن ماده  ،اينباشد، با وجود هاي ژنو نمي عضو پروتكلايران

در اصول متعدد قانون اساسي ايران نيز قاعده مساوات و  .)Meron, 1989:65(اول وجود ندارد 
 در رابطه با 19گذار اساسي قرار گرفته است كه اصل اصل عدم تبعيض مورد اهتمام قانون

  . توجه استبحث حاضر قابل
اي براي نيل به اهداف  در حقوق اسالم، گرچه تقوا معياري براي تقسيم وظايف و وسيله
: 1/1366عميد زنجاني، (باشد عاليه انساني است، اما هرگز عاملي براي تبعيض در برابر قانون نمي

رنگ، "بر هر گونه برتري مبتني  در يك حكم عام و كلي، اصلاين رو، جمله دوم  از اين. )545
. نمايد نفي ميد،ن، كه ريشه در عوامل طبيعي و يا شرايط زيستي دار را"نژاد، زبان و مانند اينها

 را مورد تصريح قرار داده "مردم ايران" اصل مورد بحث تاز سوي ديگر، هر چند جمله نخس
شود، ربوط مياست، اما اينكه تعلق به قوم يا قبيله خاصي، تا آنجا كه به حقوق بنيادين بشر م

  .موجب هيچ تفوق و امتيازي نيست از مسلّمات حقوق اسالم است
 كه در اسناد حقوق بشر  را نسب ومعيارهايي همچون تبار ملي، خاستگاه اجتماعي، ثروت

اما . ، دانست مزبور، مذكور در اصل بحث"مانند اينها"توان از مصاديق اند، ميدوستانه ذكر شده
نظر ه ، ب)629-615: 1/1364،...صورت مشروح مذاكرات (سابقه تصويب آن  اصل وبا توجه به سياق اين

 با مقوله جنسيت و مذهب بين قانون اساسي و حقوق بشر دوستانه ارتباطرسد كه در مي
گر چه آثار عملي تفاوت بين قانون اساسي و ساير قوانين . هايي وجود داردها و تعارضتفاوت

حقوق زن و مرد، از يك طرف، و مقررات اسناد حقوق بشر در اين و مقررات داخلي ناظر به 
چنين تفاوتي در رابطه با . )1379مهرپور، : ك.ر(باشد رابطه، از طرف ديگر، كامالً چشمگير مي

زيرا، بروز مواردي كه ترتّب احكام . نمود عيني نداردچندان مقررات اسناد حقوق بشر دوستانه 
كند، ايجاب گونه كه در قلمرو حقوق بشر موضوعيت پيدا ميآنمتفاوت نسبت به دو جنس را، 

  .باشدنمايد بسيار محدود مي
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   حق حيات و آزادي تن-5-2

حق حيات مهم ترين حقي است كه از حمايت حقوق بشر دوستانه برخوردار است و 
كه بخش زيادي از مقررات اين حقوق به حمايت از حيات، بويژه حيات غير نظاميان و افرادي 

) 2(75 و 51 كنوانسيون سوم ژنو و مواد 14 و 13مواد : ك.مثالً، ر(در مخاصمه درگير نيستند، اختصاص دارد 

 طبق حقوق بشر دوستانه، هر فردي يا به عنوان يك رزمنده و يا به عنوان يكي از .)پروتكل اول ژنو
يا رزمنده ) ر شدهرزمنده دستگي(افراد تحت حمايت، يعني يك غير نظامي يا يك اسير جنگي 

 بر زمين  خويش رااي كه به دليل جراحت يا بيماري يا به هر علت ديگري ناتوان شده سالح
شود و برخورداري وي از حق حيات بستگي بندي مي، طبقه")hors de combat("گذاشته است 

يز بندي چگونگي اين حق نبه وضعيت وي در تعلق به اين طبقات داشته در صورت تغيير طبقه
   .)Abresch, 2005:757(كندتغيير مي

 .)Watkin, 2004:34(يك از دو حقوق بشر و بشردوستانه مطلق نيست حق حيات در هيچ
هاي ژنو، تا آنجايي كه به رزمندگان و غير نظامياني كه به نيروهاي محور اصلي كنوانسيون

 كشتن يا مجروح مسلح ملحق شده يا در رزم شركت مي كنند مربوط مي شود، اين است كه
ساختن آنان در صورتي مجاز است كه خود آنها در وضعيت كشتن يا آسيب رساندن باشند و، 

دهد حتي در نتيجه، شركت مستقيم در جنگ آنان را در معرض حمله نظامي و كشتن قرار مي
جز در حال حاضر،  ).Abresch, 2005 :758(د كراگر، در عوض آن، بتوان آنان را دستگير و اسير 

 با رزمندگان محاصره و اسير شده يا رزمندگاني كه به هر علت قادر به ادامه جنگ ارتباطدر 
نيستند، هيچ قاعده و معياري وجود نداردكه رزمندگان يك طرف را از حمله و آتش كشودن به 

عالوه بر اين، بنا به مالحظات و . نمايدرغم امكان دستگيري وي، منع يك رزمنده دشمن، علي
يل مربوط به ضرورت نظامي، يك رزمنده جز در شرايط استثنايي تعهدي ندارد به اينكه قبل دال

توان مسامحه مي. )IIHL & ICRC,2003:14(از گشودن آتش به نيروهاي دشمن اخطار دهد 
 ,Abresch(كند گفت كه يك رزمنده حق خويش به زندگي را با حق كشتن معامله مي

ها، مواد و متدهاي جنگي ا نيز حقوق بشر دوستانه استفاده از سالحاما در همين ج. )2005:757
كه ماهيتاً موجب رنج و درد غير ضرور يا نرخ مرگ بيش از حد ضرورت در بين رزمندگان و 

سازد؛ ضمن اينكه آنان از وضعيت و حقوق يك رزمنده گردد را ممنوع مينظاميان مي
  . ) ژنو پروتكل اول44 و 35مواد: ك.ر(برخوردارند 

 تا )256-245: 1370جعفري تبريزي، : ك.ر(اسالم نيز براي جان انسانها ارزش بسيار زياد قائل است 
هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، "آنجا كه قرآن مي فرمايد 

، چنان است كه گويي همة انسانها را كشته است و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد
 قانون 22بر اين اساس، اصل . )5/35( "چنان است كه گويي همة مردم را زنده كرده است
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اساسي در بياني عام به مصونيت جان اشخاص از تعرض جز در مواردي كه قانون تجويز كند 
  . پردازدمي

  تميز و تفكيك بين رزمندگان و غير رزمندگان قائل بهمقررات بشر دوستانه حقوق اسالم 
ممنوعيت تعرض به حيات و يا محروم سازي از آن افراد كشوري و يا غير رزمندگاني  است و

هم چنين، نظر به عنايت . گيردكه در مخاصمه مسلحانه حضور يا مشاركت ندارند را در بر مي
توان روا داشت كه حق حيات ها و بيماران دشمن، ترديدي نميخاص اسالم نسبت به زخمي

تجاوز رفتار و عمليات جنگي از محدوده ضمن منع  ، اسالم حقوقبعالوه،. باشدآنان محترم مي
          كشتن افراد را نيز همانند اصل جنگ صرفاً در مقام ضرورت مجاز  ،هاي نظاميضرورت

زيرا هدف از يك مخاصمه مسلحانه طبق دكترين اسالم، در . )163: 2/1377،...دفتر همكاري (شمرد مي
. ل با حقوق بشر دوستانه، شكستن مقاومت دشمن است و نه نابود كردن آنانطباق دقيق و كام

  .به محض اينكه اين هدف به هر وسيله ممكن حاصل شد كشتن دشمنان ممنوع است
قواعد حقوق اسالم در زمينه رفتار جنگي و معامله با كودكان، زنان، پيران و اسيران جنگي 

اي پيشي الملل عرفي و معاهدههاي مقرر در حقوق بينبسيار صريح و دقيق بوده از حمايت
-El: ك.ر (و برخي از بزرگان اهل سنّت) 113:1383محقق داماد، : ك.ر(اكثر فقهاي اماميه . گيردمي

Dakkak,1990:111-112( كشتن زنان و كودكان را بطور مطلق، حتي اگر در جنگ شركت داشته 
تن يا اعدام اسيران جنگي بين فقهاء اسالمي اتفاق نظر در باب جواز كش. دانندباشند، ممنوع مي

دسته نخست . باشندوجود ندارد، برخي آن را مجاز و برخي ديگر قائل به ممنوعيت آن مي
 چندان صريح و معتبر و قطعي در اثبات نظر خويش ندارند و تا زماني كه جنگ در دليل

حسوب نيست تا استئسار روش وجه جرم مپذيرد به هيچچارچوب ضوابط مشخص انجام مي
اين برداشت منطبق با حكم صريح قرآن است . )138-136: 1383محقق داماد، (مجازاتي قلمداد گردد 

 " از حد تجاوز نكنيد بجنگيدوليجنگند در راه خدا با كساني كه با شما ميو " :فرمايدكه مي
ي را به يكي از اين دو راه حل  سوره مباركه محمد نيز سرنوشت اسيران جنگ4و در آيه  )2/190(

اطعام اسيران جنگي، مهرباني با آنان و تضمين ."فَاِما منّاً بعد و اما فِدآء": محدود فرموده است
  . )76/8(سالمتي آنان حكم صريح قرآن كريم است 

 در نتيجه، ،هاي ژنو از حمايت اسالم و تحت حمايت كنوانسيون افرادتماميبه اين ترتيب، 
 محدود به قلمرو حيات كه صرفاً ون اساسي برخوردارند و هر عمل غير مشروع عليه آنانقان

  .  مخالف با قانون اساسي استباشد،فيزيكي و مادي نمي
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   ممنوعيت شكنجه و رفتار غير انساني-5-3

ها و  كه در كنوانسيوناستاز پيامدهاي حق حيات ممنوعيت شكنجه و رفتار غير انساني 
 پروتكل 75 كنوانسيون چهارم و ماده 32 ماده ،مثالً(ي ژنو صريحاً مورد اشاره قرار گرفته است هاپروتكل

هايي براي چگونگي  وسيع از اين اسناد در بردارنده قواعد و روشي و، در واقع، بخش)اول
  .باشدرفتار انساني با قربانيان مخاصمات مسلحانه مي

ونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع هر گ" قانون اساسي نيز 38به موجب اصل 
 شكنجه معموالً براي اخذ اقرار و كسب اطالع صورت مي پذيرد، اما لزوماً چنين ".ممنوع است

 گرچه قانون اساسي مورد .نبوده ممكن است مبتني بر آزار و عذاب فرد و يا انتقام جويي باشد
دي وجود ندارد كه مطلق شكنجه براي هر غالب آن را مورد توجه قرار داده است، ولي تردي

 ،"هرگونه" واژه . ممنوع است، بدون هر گونه قيد و شرطي،منظور كه باشد از  نظر اين قانون
 اين ممنوعيت را از دايره شكنجه جسمي فراتر برده به انواع ديگر ،در ابتداي اصل مورد بحث

  . گستراندهاي روحي و رواني ميشكنجه
 جنگجويان مسلمان  تا آنجاست كهقواعد حاكم بر جنگ در اسالم ممنوعيت شكنجه در

اين توان گفت  ميلذا،. اند منع شدهمثله كردن آنهاو اجساد دشمنان حتي از تعرض به 
 از وضوح و ،المللي در مقايسه با حقوق بشر دوستانه بين،ممنوعيت بر طبق قانون اساسي

  . استاگر نه بيشتر الاقل يكسان برخوردار جامعيت
  
   ممنوعيت بردگي و استثمار-5-4

 كنوانسيون 62 و 54، 53مواد : ك.ر( است بردگي ممنوع ،هاي ژنوبه موجب كنوانسيونها و پروتكل

اين ممنوعيت ريشه در حقوق عرفي داشته در قواعد مربوط به . ) پروتكل دوم ژنو4سوم ژنو و ماده 
 Regulations( با آنان بطور انساني رفتار شود رفتار با اسيران جنگي مقرر گرديده است كه بايد

Annex to…, 1907:Art.4(.  

حق بنيادين فرد عليه بردگي و استثمار، به هر شكل كه باشد، از اصول متعدد قانون اساسي 
اين حق مبتني بر اصل حريت در اسالم است كه، عالوه بر واليت نداشتن . قابل استنباط است

ناي عدم بردگي و بندگي انسانها نيز بوده در اين خصوص روايات فردي بر فرد ديگر، به مع
) ع(از جمله آنها سخن معروف حضرت علي . )144:1377 /2،...دفتر همكاري (زيادي وارد شده است 

  .)532: نهج البالغه( "اهللاُ حراً وال تكن عبد غَيرِك و قد جعلَك ": فرماينداست كه مي
گذار اساسي كه ممنوعيت برده داري و برده نگونه است كه قانونهايي ايدر پرتو آموزه

گري و ستم هرگونه ستم"انگارد، بدون اشاره صريح به چنين ممنوعيتي سازي را بديهي مي
رود كه  و تا آنجا پيش مي)، بند ج2اصل (نمايد  را نفي مي"پذيريگري و سلطهكشي و سلطه
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 را از معيارهاي "وگيري از بهره كشي از كار ديگريعدم اجبار افراد به كاري معين و جل"
و استفاده شخصي از افراد ارتش را به صورت گماشته، ) 4، بند43اصل(شمارد اقتصاد ايران بر مي

ضمن آنكه همه افراد ملّت را از همه . )148اصل (راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع مي سازد 
 حقوقي كه دولت ايران و ؛)20اصل(داند وردار ميحقوق انساني با رعايت موازين اسالم برخ

  .)14اصل(ن نيز رعايت كنند نامسلمانان موظّفند نسبت به غير مسلما
مسلّم است كه در نظام برده داري و برده سازي تنها چيزي كه وجود ندارد حقوق انساني 

قم خورده است و روح حاكم بر احكام و مقررات اسالمي بر الغاء و فروپاشي تدريجي آن ر
هر چند چنين ديدگاه غيرقابل انكاري، در واقعيت، طي قرنها مورد غفلت واقع شده . است
نظر فقهاء، در حقوق اسالم اسيران جنگي جزء غنايم جنگي محسوب شده، زنان، ه  ب:است

: ك.ر(گردند ها اسير مي شوند به بردگي محكوم ميكودكان و افراد غير رشيدي كه در جنگ

در اما .  استمستقلي، موضوعي كه نقد و بررسي آن مستلزم مطالعه )160-158: 1384لي،ضيايي بيگد
 گفت كه گر چه اسالم نظام برده داري را، كه در عرف زمان رايج بوده، تحميالً اينجا بايد

: 1381؛57: 1383محقق داماد، (پذيرفته است، داليل فقهاء در باب جواز استرقاق مورد ترديد است

بردگي در مباينت آشكار با كرامت، ارزش واال و آزادي انسان، مصرح در قانون . )109-110
  .اين ممنوعيت مشروط به هيچ قيد و شرطي نيست. اساسي، بوده از اين منظر نيز ممنوع است

  
   احترام به مذهب و آزادي عقيده-5-5

 بسيار زياد حقوق بشر دوستانه براي احترام شايسته به مذهب افراد تحت حمايت اهميت
نه تنها اسيران جنگي و غير نظاميان بازداشت شده مجاز به انجام شعائر مذهبي . قائل است

 كنوانسيون سوم و 37-34مواد ( ندد بلكه مقامات مذهبي نيز از حمايت ويژه برخوردارهستنخويش 

 صورت  درند كه كشورهاي متعاهد موظفستها تا آنجااين حمايت. ) كنوانسيون چهارم93ماده 
 كنوانسيون 130 كنوانسيون سوم و ماده 120ماده (امكان مردگان دشمن را طبق آئين مذهبشان دفن كنند 

  .)چهارم
جمهوري اسالمي ايران يك نظام حكومتي مبتني بر دين اسالم و مذهب جعفري اثني 

اسالمي در اين نظام سياسي كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين . )12اصل (عشري است 
بديهي است در يك .  باشد)85 و 72اصول ( و اصول و احكام مذهب رسمي كشور )4اصل(

 غيرديني، صاحبان اديان و مذاهب مختلف از حقوق هايحكومت ديني، بر خالف حاكميت
ها  اين است كه آيا اين تفاوتاما سئوال.  يكساني نخواهند بودبرابر برخوردار نبوده در شرايط

   .يابدهاي مقرر در حقوق بشر دوستانه نيز گسترش ميايتبه عرصه حم
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هاي ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت"  قانون اساسي،13طبق اصل 
مقيد ساختن آزادي . "شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادندشناخته مي

ه قابل تامل ب  ندارد،هيچ مبناي فقهي و منطقي ه، كمذهبي صاحبان اين اديان به ايراني بودن آنها
توان استنباط كرد كه پيروان ساير  اصل مي اين از مفهوم مخالفدر عين حال، .رسدنظر مي

باشند و حتي صائبين، فارغ از اديان، اعم از الهي و غير الهي، از آزادي مذهبي برخوردار نمي
شوند و پيشنهادات و ن اهل كتاب تلقي ميتعداد آنان در روزگار كنوني، كه از منظر قرآ

 )495 -492، 473: 1/1364،...صورت مشروح مذاكرات(استداللهايي نيز در رابطه با شناسايي آنها مطرح بود 
  .هاي ديني شناخته شده در اين اصل گنجانده نشدندنهايتاً در ليست اقليت

آزادي آنان در انجام  اي مذهبيه بر شناسايي قانوني اقليت مترتباز آثار و پيامدهاي مهم
هايي اما اين حق طبق اصل مورد بحث در معرض محدوديت. مراسم و مناسك مذهبي است

              قانون به منظور حفظ امنيت، نظم، سالمت يا اخالق عمومي يا حقوق وطبقاست كه 
  .  گرددهاي اساسي ديگران اعمال ميآزادي

اي به آزادي قانون اساسي كه، بدون هر گونه اشاره 14يز اصل با توجه به آنچه بيان شد و ن
كند تا نسبت به افراد ، دولت ايران و مسلمانان را موظف مي)159 -158: 1378: مهرپور: ك.ر(مذهبي 

با اخالق حسنه و " غيرمسلمانان غير اهل كتاب،  و غير مسلمانان اهل كتاباعم ازغيرمسلمان، 
توان استدالل كرد  مي"ايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنندقسط و عدل اسالمي عمل نم

كه بر طبق قانون اساسي تنها اسيران جنگي و يا افراد غير نظامي بازداشت شده در رابطه با يك 
هاي شناخته شده تعلق داشته باشند در انجام مخاصمه مسلحانه كه مسلمان يا به يكي از اقليت

اين وضعيت در . يروان ساير اديان از اين حق برخوردار نمي باشندمراسم ديني خود آزادند و پ
  .است تعارض با حقوق بشردوستانه

  
   حمايت از كودكان، زنان و  زندگي خانوادگي-5-6 

حقوق بشر دوستانه داراي مقررات حمايتي مبسوطي در خصوص رفتار با زنان، كودكان و  
 85، 82، 76، 50، 26-24 كنوانسيون سوم، مواد 25ماده : ك.مثالً، ر(باشد حمايت از زندگي خانوادگي مي

   .) پروتكل اول77-76كنوانسيون چهارم، مواد 
 ممتاز ي بالتّبع، كودكان در قانون اساسي ايران نيز از جايگاه،حمايت از خانواده، زنان و

ين  از اصول قانون اساسي و يا تفاسير و استنباطات از ا برخي گر چه طبق.استبرخوردار 
از  زنان در مقايسه با مردان ،هاي مهمدر بعضي از زمينه ، از قوانين عاديشمارياصول و نيز 

گذار اساسي نسبت به نهاد خانواده و احياء ، اما اهتمام قانوننيستندحقوق يكسان برخوردار 
  . شخصيت معنوي زن غير قابل انكار است
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گونه نتيجه گرفت توان اين مي اساسيقانون )1بند (43 و 21، 10از روح حاكم بر اصول 
هاي مقرر در آنها، تا آنجا كه به تماميت جسماني و معنوي زنان و كودكان و حفظ كه حمايت

شود، منحصر به اتباع يا شهروندان در زمان صلح نبوده به قلمرو حيات خانوادگي مربوط مي
شوند نيز قابل تعميم ا اسير ميها دستگير و يمخاصمات مسلحانه و كساني كه در رابطه با جنگ

گردد كه، خانواده را بطور  تقويت مي)...زن در (چنين برداشتي با مقدمه قانون اساسي . است
كند و، ضمن تأكيد  معرفي مي" واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان"مطلق 

، " خطير و پر ارج مادريباز يافتن وظيفه"بر وظيفه حكومت اسالمي در كمك به زنان براي 
، هر بعالوه. نمايد تلقي مي"در ديدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و كرامتي واالتر"آنان را 

ها و يا تعرض به زنان و كودكان، عالوه بر مباينت آشكار با اقدامي در جهت تالشي خانواده
 در نتيجه، ،ه منطقي است وهاي ديني، اصوالً بدليل فقد هر گونه ارزش نظامي فاقد پشتوانآموزه

  .تواند به عنوان استراتژي جنگ در اسالم تلقي شوداز اين منظر نيز نمي
  
  هاي قضايي ضمانت-5-7

براي اجراي عدالت، از ساز و كارهاي مناسب حق حيات آنگاه معنادار خواهد بود كه از  
رو،  از اين. اشدبرخوردار بطريق تأمين شرايط الزم براي انجام روند محاكمات كيفري، 

به منظور )  پروتكل اول75 ماده،مثالً(هاي ژنو و پروتكل) كنوانسيون چهارم 78-68 مواد ،مثالً(ها كنوانسيون
محاكمه عادالنه افراد مورد حمايت و جلوگيري از اجراي خودسرانه اين حق و ساير حقوق و 

هايي  تضمين.نماينديش بيني مي پهاي قضايي گستردهيا ارتكاب رفتارهاي غير انساني، ضمانت
 اضطراري، جز در رابطه شرائطكه بر خالف مورد اغلب معاهدات راجع به حقوق بشر، كه در 

 ضمن . نيستبا حقوق خدشه ناپذير، قابل عدول هستند، هيچ تخطي و انحرافي از آنها مجاز
 105ماده  :ك.ر( وجود ندارند يها اصوالً در معاهدات حقوق بشرآنكه برخي از اين تضمين

        .)كنوانسيون سوم

هاي قضايي قابل مقايسه با تضمينات بردارنده ضمانت قانون اساسي نيز در اصول متعدد
هاي با توجه به سياق اصول مورد بحث، تضمين. باشند مياسناد حقوق بشر دوستانهمقرر در 

 تماميرو،  از اين. باشندمندرج در آنها عام الشمول بوده مشروط به هيچ قيد و شرطي نمي
المللي، دستگير كساني كه به خاطر اعمال مرتبط با مخاصمات مسلحانه، اعم از داخلي و يا بين

قانون اساسي . هاي مزبور برخوردار خواهند بودشوند بطور كامل از ضمانتو محاكمه مي
از يك بار مورد تعقيب درباره منع تجديد محاكمه، و اينكه هيچ فرد نبايد از بابت يك بزه بيش 

  .و مجازات قرار گيرد، ساكت است و شايد اين سكوت معنادار باشد
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   قانون اساسي و عدم امكان تخلف و عدول از اصول حقوق بشر دوستانه-6
هاي اساسي در معموالً در قوانين اساسي كشورها عدول و انحراف از حقوق و آزادي

          مجاز شمرده، تحت شرايطي،ده حيات ملّتهاي اضطراري عمومي تهديد كننوضعيت
 ارتباطاما در . المللي حقوق مدني و سياسي است ميثاق بين4منطبق با ماده   اين جواز.شودمي

اي با حقوق بشر دوستانه كه با يك وضعيت استثنايي، يعني جنگ، سر و كار دارد وضع به گونه
 و اصوالً مقررات اين نيستر نوع كه باشد مجاز  از هآنديگر بوده هيچ تخلّفي از مقررات 

از قانون اساسي اين امر آيا . هايي بوجود آمده اندحقوق صرفاً به منظور اجرا در چنين وضعيت
  است؟استنباط قابل ايران نيز 
يك نظام قانوني اختصاصي براي " قانون اساسي حكومت نظامي را، كه به عنوان 79اصل 

در قوانين اساسي كشورها پيش بيني شده است بطور ) 228: 2/1377شمي،ها: ك.ر("شرايط بحراني
 با شرايط و تشريفات ، را"هاي ضروريمحدوديت"سازد و صرفاً برقراري ميمطلق ممنوع 

هاي موقت فقط به منظور از آنجا كه منطقاً برقراري و اعمال محدوديت. شمرد مجاز مي،خاص
معه، آسايش عمومي، ثبات نظام سياسي و جلوگيري از حفظ و تأمين نظم و امنيت كشور و جا

هاي عمومي ها شامل آن سري از حقوق و آزاديهرج و مرج قابل توجيه است، اين محدوديت
هاي  همچون حق اجتماع يا آزادي فعاليت؛توانند مخل موارد پيش گفته باشنداست كه مي

كه برخي وجوه مشترك حقوق بشر و  در نتيجه، حقوق بنيادين بشر،. حزبي و يا حق آمد و شد
 منع يا تحديد آنهازيرا، عالوه بر آنكه . حقوق بشر دوستانه هستند، از قلمرو اين جواز خارجند

هاي محدوديت"د، اصوالً از حيث مفهومي نيز تحت شمول باشه اهداف فوق نميتأمين كنند
  .گيرندقرار نمي ر در اصل مورد بحث،زبو، م"ضروري

گردند و يا فقط در  در كل كشور برقرار مي"هاي ضروريمحدوديت"كه فارغ از اين
باشند، با توجه به سياق و نحوه تنظيم عبارات مناطقي كه درگير جنگ يا وضعيت اضطراري مي

 مشترك، به 3 در شمول آن نسبت به مخاصمات مسلحانه داخلي در مفهوم ماده ،اين اصل
يك از ه در اين نوع مخاصمات امكان عدول از هيچتوان ترديد كرد و اينكفرض وقوع، نمي

هاي محدوديت"اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، كه از دايره حقوق تحت پوشش 
 با مخاصمات مسلحانه در ارتباطچنين است در هم. باشند، وجود ندارد خارج مي"ضروري

وجه به پذيرش جهاني مفهوم پروتكل دوم ژنو كه گر چه دولت ايران عضو آن نيست ولي، با ت
هاي غير و عرفي بودن هسته اصلي حقوق بشر مندرج در آن، اين سري از مقررات آن بر دولت

 با ارتباطاما اين اصل پرتوي بر موضوع در . )Commentary, 1987:1340(عضو هم الزامي است 
شر افكند و حكم عدم امكان عدول از اصول و قواعد حقوق بالمللي نميمخاصمات بين
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اي از هر چند حصول چنين نتيجه. دوستانه در اين نوع مخاصمات از آن قابل استنباط نيست
  . چندان دشوار نيست و منابع آناصول ديگر قانون اساسي

  
   نتيجه- 7

 دو دهه در ، بشردوستانهالملل، بويژه حقوق بينحقوقفزاينده  رشد شگرف وتحوالت 
 قواعد و مقررات بشر دوستانهاساسي جديد التزام به در برخي از قوانين   تا آنجا كه،اخير

در  .سازدميرا نارسا   قانون اساسي مفهوم، تلقّي سنّتي ازاستصراحتاً مورد توجه قرار گرفته 
، بطور عام،  داليل متعدد براي اثبات ارتباط بين حقوق بشردوستانه و قانون اساسياين مطالعه،

ايده امت واحد بشري و شمول مقررات . ائه شده است بطور خاص، ار قانون اساسي ايران،و
هاي واحدي كه مقتضاي كرامت و ارزش واالي انسان، بدون توجه يكسان و حقوق و آزادي

باشند و نيز عدم تفاوت بين انواع مختلف به مرزهاي جغرافيايي يا عقيدتي و جز آن، مي
بر . هستندله دالئل دسته اخير  از جممخاصمات مسلحانه در مفهوم اسالمي حقوق بشردوستانه

دايره . انديران بيان شدهترين اصول حقوق بشردوستانه در قانون اساسي ااين اساس، مهم
هاي مقرر در اصول حقوق بشردوستانه قانون اساسي از شمول، قلمرو موضوعي و نوع حمايت

رغم  علياما،. ند نيستالملليهر جهت عيناً منطبق با اصول حمايتي حقوق بشردوستانه بين
توان آنها را به عنوان دو سيستم هنجاري ، هرگز نميغيرقابل انكاري هاها و گاه تعارضتفاوت

عالوه . متضاد نگريسته قانون اساسي را تهديدي بر جهان شمولي حقوق بشردوستانه تلقي نمود
  .يستمنتفي ن  پرتو اجتهاد پويا در قرابت و هم گرايي هر چه بيشتر اين دوامكان بر آنكه
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