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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       یزرمت اجمل محمد :ليکوال  ٠٤-٠٢-٢٠١١  ني
 
 

  یعموم یالملل نيب حقوق و جنگ
  
 ۀديپد کي جنگ بلکه ستين یعيطب نيقوان از یکي پندارند یم شياند کير تا محققان و خانرؤم آنچه خالف بر جنگ 

  .داد قرار بحث مورد یاخالق و یاسيس حقوق لحاظ از نراآ توان یم که است یاجتماع

  روابط که است یقواعد اول قدم در یعموم یالملل نيب حقوق که گفت دي با جنگ با  یالملل نيب حقوق ابطور مورد در

 ً بنا .هاست ملت انيم ارتباط ۀليوس نيمهمتر هم جنگ چون و کنديم اداره را  تيحاکم یدارا, مستقل یها دولت نيب

 نيب یجنگها اي و نآ از شتريب اي دولت دو نيب جنگ نيح که است نيا هم یالملل نيب حقوق و جنگ از هدف نجاي در

  .گردد یم قيتطب الملل نيب حقوق یپهاينسپر زين یالملل

 .دهديم ليتشک را حقوق نياز یبخش و داشته ميمستق ارتباط جنگ با  و ها دولت نيب جنگ با یمعمو الملل نيب حقوق

  .کند یم کمک یبشر اصل داشتن نظر در و قيتطب در یعموم الملل نيب حقوق که است نيا امر نيا ۀعمد علت

 ینظام, یاسيس خيتار رنظ از که است یاسيس تحوالت مل عا و یاجتماع االامراض علم ۀديپد کي جنگ کهيل حا در

  .رديگيم قرار یبرس و جه تو مورد یاجتماع علوم و

 بدون زين یگريد عده و کنند یم محکوم ً مطلقا نراآ دانشمندان از ۀعد .دارد وجود یافراط هينظر دو جنگ مورد در

 نآ موجب به که است مطرح زين ینينابيب هينظر نجايا در که. ورندآ یم عمل به ليتجل نآ از شرط و ديق گونه چيه

  .است یضرور و الزم اما مضر حاالت یبرخ در جنگ

  .آن سازنده صر عنا و جنگ فيتعر ،است موضوعات نيا یبرس مستلزم جنگ یحقوق مفهوم شناخت

 جنگ ۀبار در یمختلف فيتعار نهيزم در که ندارد وجود نظر قاتفا الملل نيب حقوقدانان نيب جنگ فيتعر نهيزم در

 است زور و قدرت اعمال با همراه اجبار ۀويش جنگ که است نيا رسد یم نظر به مناسب نچهآ ماا .است شده هئارا

  .کرد فيتعر نيچن یحقوق نظر از را نآ توان یم که

 مناسبات چوب چهار در که است مسلحانه زيمآ قهر اقدامات و اتيعمل مجموعه" یمل استيس ابزار " عنوان به جنگ

 با نيهمچن و گريکدي با نها آمناسبات کل در یخاص قواعد یاجرا موجب و دهد یم یور) کشور چند اي دو (کشورها

 شيخو یاسيس ینظرها نقطه ليتحم صدد در مخاصمه نيطراف از یکي حداقل جهت نيا در. شود یم ثالث یها کشور

  .است یگريد بر

  .ميدهيم قرار بحث مورد نراآ فشرده بطور که کننديم ميتقس ريس دو در را جنگ دانشمندان ً بعدا که

    باشديم) استقالل حفظ و قلمرو از دفاع, تجاوز مقابل در دفاع, یارض تيتمام از دفاع (مشروع جنگ

  .دهنديم قرار بحث مطرح مشروع نا جنگ و

   :است ليذ عنصر چار مل شا جنگ یحقوق مفهوم

  .هستند ها کشور همان که یسازمان و یالتيتشک عنصر •

  .است ینظام قدرت اعمال نهما که یماد عنصر •



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  .است جنگ به مبادرت تين و قصد همان که سیروانشنا عنصر •

  .است جنگ طرف یها کشور یمل لح مصا و منافع همان که جنگ بودن هدفدار هم بالخره و •

  انيپا

 
  


