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 مقدمه



 حکیم سخن در زبان آفرین  نیآفر به نام خداوند جان

 ریپذ کریم خطابخش پوزش  خداوند بخشندۀ دستگیر



گرچهعمردیپلماسیوارتباطاتمیاناقوامومللبسیارکهنوشایدبهدرازایتاریخ

هااوینمتفاوتدرفرهنگتمدنبشریاست،ولیحقوقبشروکرامتانسانیبااسامیوعن

و—وعنایتبودهموردتوجههایمبتنیبراحکامالهیازدیربازتمدنژهیوبههاووتمدن

بنی کرمنا —آدملقد در تنها صدسالو درعنوانبهاخیر تأثیرگذار موضوعیپراهمیتو

است.ظاهرشدهالمللدیپلماسیوروابطبین

ایبههروندانرکنرکیناستقراروثباتهرجامعهاحترامبهکرامتانسانیوحقوقش

آیدوازوظایفاصلیزمامدارانرعایتحالوتضمینحقوقمردمانخودبودهشمارمی

 علی بفرموده که السالمهیعلاست اشتر مالک فرمان جِماعُ»در وَ الدّینِ، عِمادُ اِنَّما وَ

الْ لِالْعْداءِ الْعُدَّةُ وَ مَیلُکمَعَهُمْالْمُسْلِمینَ، وَ صَغْوُکلَهُمْ، فَلْیکنْ االْمَّةِ، مِنَ ونتیجه1«.عامَّةُ

برهمریختنبساطحکمرانیبلکهدشمنیباخداونداست.تنهانهظلمدرحقاینمردمان

 2«عِبادَاللّهِکانَاللّهُخَصْمَهُدُونَعِبادِهِوَمَنْظَلَمَ»

مرانیوزمامداریبهینهبسیارقدیمیاست،لکنورودلذاارتباطحقوقبشرومقولهحک

هاوتحوالتالمللبیشترحاصلبحرانترویجوحمایتازحقوقبشردرروابطبینمقوله

واردوستهیپهمبهمتفاوتامادوشکلپسازجنگجهانیدومبودهاستکهحقوقبشردر

 یدیپلماسیچندجانبهگردژهیوبهمقولهدیپلماسیو از نقضحقوقبشرسوکیدهاست: ،

                                                 
بادشمنتودهمردمند،پسبایدتوجهومیلتوبهرزمندگاندرجنگمسلمانانومایهانسجامهماناستوندینو.1

.آنانباشد
اوست.وهرکهبهبندگانخداظلمکند،خداونددشمن.2



الملل ینو روابط ب یپلماسیحقوق بشر، د /6

وازدیگرسو،تواندبهدرگیریوجنگبیانجامدیکنگرانیاصیلجهانیکهمیعنوانبه

ابزارهایمؤثربرایپیشبرداهدافداخلیوعنوانبهادعاینقضویاحمایتازحقوقبشر

دیپلماسی.

 لذا بهدنیادرامروزهآنچه حقوقعنوان ترویج و باشودمیشناختهبشرحمایت

استمعاصردیپلماسیمحصوالتازیکیوخوردهپیوندچندجانبهدیپلماسی شناخت.

خورتوجهدروجدیموضوعیفعلی،المللنیبروابطدربشرحقوقودیپلماسینسبت

.استنگرفتهقرارمداقهموردنسبتاینکافیاندازهبهگفتبایداماباشد؛می

بلکهیچندقرنایسابقهها،انسانزندگینهادهایترینکهنازیکینوانعبهدیپلماسی

چند گسترشحالدروپویاقاًیعمولیدارد،هزارساله ازترکیبیدیپلماسیاست.

همهدرحاکمیتبنیادهایترینضروریازیکیوبرداشتهدرراعملیوعلمیهایمهارت

اجراییوپژوهشیضرورتیآنپیچیدهوگوناگونابعادودیپلماسیشناخت.استکشورها

افراطی،یزیستیپلماسیدوافراطیییستایپلماسیدورایدر.باشدمیهمزمانصورتبه

وخارجیمناسباتازحوزهاینمتحولوثابتوجوهشناساییعلمیجامعهوظیفه

 .استالمللیبین

چندجانبهدیپلماسیه،گذشتسدهدودردیپلماسیکیفیوکمیرشدمیانهدر

بعداینبتواندکهچارچوبیبهرسیدنوبودهمطالعهوتعمقخوردردستاوردیتردیدبی

سیاستانیمتصدوپژوهشگرانهمهبرایجانبههمهنیازیکندروشنرادیپلماسیاز

درصرفاًدیگریافته،گذشتهقرندودرکهتحولیدرچندجانبهدیپلماسی.استخارجی

توانمیراپساغربیدنیایازنمودی.نیستغربیبازیگرانازتعدادییاوغربالکیتم

دیپلماسیتحوالتدر یغربریغهایقارهدرراچندجانبهنهادهایرشدوچندجانبه

 .کردمشاهده

آقایجنابام،همکاردانشمندوزارتخارجهدانشگاهیقدیمیودوستکهخوشحالم

سجادپورمحمدکاظدیسدکتر وبشرحقوقنسبتبهیبخشتیمرکزومحوریتبا،م

درخوراعتناپژوهشیبهالمللبینروابطحوزهبهمربوطهایواکنشودرکنشدیپلماسی

زدهدست دکترعملیوعلمیکارترکیببخشد،میغناراپژوهشیاثراینآنچهاند.

استچندجانبهیودیپلماسالمللیبینهایسازمانحوزهدرسجادپور بهپژوهشایندر.

سیاستامورانیمتصدوپژوهشگرانبرایولیاست،نشدهپرداختهموردیمطالعات



 7/مقدمه 

هایواکنشوکنشچگونگیکنندهروشنتواندمیالمللیبینبشرحقوقحوزهدرایرانخارجی

راسجادپوردکترروزافزونتوفیق.باشدبشرحقوقجهانیمنظومهدررنگارنگوگوناگون

خداوندازالمللبینروابطدانشکردنبومیوالمللیبینمسائلبهپردازشوتوجهدر

.خواستارممتعال


 

ظریفمحمدجواد

1399مهرماه25


 


 


	001
	002

