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 چكيده

المللي از اهم مسائل جهاني در  در شرايط فعلي نظام بينها  ها و دولت و امنيت براي افراد، ملتنظم صلح، برقراري 
هاي انساني و اخالق  رعايت خصيصهراد و عصر حاضر است. استقرار نظم بايد از طريق نزديك شدن به حقوق طبيعي اف

اي از  گردد كه خالصه طرح ميي تصوف اسالم يها بر آموزه يمبتن الملل نيروابط ب ةياعالم سيشنويپباشد. در اين راستا 
الملل عمومي،  . اين پيشنويس در سه مبحث حقوق بيناست موضوعحول و حوش قبلي نويسنده در وسيع هاي  بررسي

ديپلماسي تدوين شده است و در مرحله بعد بايد تحت مداقه و بررسي صاحبانظران مختلف قرار گيرد  رجي واسياست خ
عشق به هاي همه اديان يكسان و مبتني بر عشق به خالق و به تبع  هاي عرفاني كه در تصوف و طريقت تا با توجه به خصيصه
 مرحله اجرا نزديك گردد.اجماع و مخلوق الهي است به 

 اسالمطريقت، الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي، عرفان، تصوف،  الملل، حقوق بين روابط بين :كليدواژه

 

 مقدمه

ثبات و صلح را در روابط  يتوان برقرار يبات فعليده و نظم و ترتيرس يا نندهكط شيالملل معاصر به شرا نيروابط ب
د. و يا نمايط الزم را مهيخود شرا يفعل يارهاكنسته با ساز و ز نتواين يالملل عموم نيد. حقوق بينما ين نميالملل تضم نيب

ن رشته حقوق از فطرت و ين امر ناتوان بوده، دور شدن ايآن در ا يها نيپليسيالملل و د نيه حقوق بك ياز دالئل يكيد يشا
و فقط به منافع گردد  يم بشر طراحيطبع سل يبر مبنا يديجد يارهاكب اگر سازوين ترتيعت بشر بوده است. به ايطب
 خ بشر باشد. ين مقطع از تاريالملل در ا نيت روابط بيدر بهبود وضع يد بتواند قدميشورها ننگرد شاكه يسويك

سان يكت يها قابل شوركان استخراج شده به دالئل متنوع باالخص در سطح يعت اديه از شركن ياز قوان ياريبس
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است و يا و سيات مختلف اقوام و دول و جغرافيرا تفاوت خصوصيد. زهمه را ندارن يقانون برا يكبودن  يبودن و عموم
ه كع يروح شرا يدهد. ول يهمه را نم يقانون برا يكگر اجازه وضع يد يژگيار ويار بسيو بس ميو اقل كنژاد و آب و خا

سان و واحد يكان يباشد در همة اد يمختلف م يشورهاك يان هم بوده و هست و مورد احترام و باور همه عقاليدر همه اد
هاست ثابت و  ه هزارهكباشد  يان مختلف ميدر اد ياخالق يقت و تصوف و عرفان و باورهاياست و آن عبارت از طر

ه در كان يالملل براساس روح اد نيپس اگر روابط ب ند.ك يرده و مكم كنه حكر بوده و عقل به آن در همه ازمنه و اميتغيال
برخوردار  يرش عموميت پذيد و هم از قابليم رسيشود هم به قانون واحد خواه ياحف و طريان واحد است تعريهمه اد

 خواهد بود.

 يشناس روش

 كمت را دركقت عالم و حيحق كدر يز قائلند و علم را به معنيمت تماكو ح علمف يما در تعاركو ح نيلّمكمت
قرار دارد ما ه مد نظر كمت كشوند. استعارة ح يم يكنزد گريديكبه  يتعالآنها در مراتب  يو هر دو دانند يماء يسرّ اش

ن يتواند علت تقن يمان مختلف ياد يو فرع يام صوركع احيه در تشركمت بالغة شارع است كاز بارقة ح هافتينازلة تنزّل 
 يان اصليآورد بن ي) را فراهم ميقانونگزار يه تالزم عقل و شرع (به معنكمت كاصل ح يلكقاعده م بوده باشد. كح
ان است يه مستنبط از روح واحد همة ادك يوة عقليشن ينجا با مد نظر قرار دادن ايدر ا لذارش ما به حل موضوع است. نگ
ه بتواند مورد قبول دول جهان باشد را ك يلكاز اصول  يا ارائه مجموعه يمفاد الزم را برام داشت تا ين خواهيبر ا يسع

ز يه نين اعالميد ايها با افراد طرح نما تعامل دولت يرا برا يا نهيبشر توانست زمة حقوق يه اعالمكم تا همانگونه يفراهم آور
 د.يگر مشخص نمايديكها را در برابر  چارچوب رفتار دولت

  يعموم الملل نيب اصول حقوق

 يالملل نيها در سطح ب ها و دولت ن افراد و ملّتيم روابط بيه به تنظكاز حقوق است  يا الملل شاخه نيحقوق ب
ها  ها با سازمان گر و مناسبات دولتيديكها با  دولت ينسولكو  يپلماسيم و اعمال حق بر روابط ديبر تنظ يسعو  پردازد يم

ها با  شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّت يالملل خصوص نيحقوق ب. دارد يالملل نيو نهادها و مؤسسات ب
ام و قواعد كن آنها و احيمختلف و روش رفع اختالفات و تعارض ب يشورهاك نيها و تناقضات قوان گر و تفاوتيديك

الملل  نيطه حقوق بيام اسالم به حكاح يمكم حين بخش تعميمندرج در ا يشود. نگاه ما به قواعد حقوق يمربوط به آن م
ن يام و روح قوانكت احافتن علّيم است لذا با دركوضع ح ياصل يمبنا يمكمت، علّت و سرّ هر حكدگاه حياست. از د

 م بود. يالملل خواه نيام به سطح حقوق بكم قواعد و احيدر صدد تعم يشرع

  يحقوق يلّك اصول رشيپذ در يعموم جواز اصل -1
  الملل است. نيت شناخته شده از منابع مشخّص و مستقل حقوق بيه از طرف ملل متمدن به رسمك يحقوق يلّكاصول 

  شرع با موافقت حد در الملل نيب وعهموض حقوق تيمقبول اصل -2
ن اختالف آن قواعد را يه طرفك يو عموم ياعم از خصوص يالملل نيب يها الملل شامل عهدنامه نيمنابع و قواعد حقوق ب
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و  يمات قضائيتاً تصميمقبول ملل متمدن است و نهاكه  يحقوق يو اصول عموم يالملل نياند و رسوم ب حاً شناختهيصر
بطوري كه متناقض با قرآن است  ين قواعد حقوقييتع يبرا يل فرعين ملل مختلف به منزلة وساين مؤلّفيتر جستهد بريعقا

 .نباشد

 يعرف الملل نيب حقوق تيمقبول اصل -3
اند به  ت نمودهين خود آن را اعمال داشته و رعايه دولتها در طول زمان در روابط بكاست  ياعد حقوقوقآن دسته از عرف 

  .مقبول استحقوقي به عنوان منبع ثانويه  داند يه ميالرعا ها آنها را الزم دولت يه وجدان عمومك يطور

 قلوب فيتأل و يكين و عفو به تياولو اصل -4

را باالخص اگر از  يد هر اقدام سوئيبه قصاص است. نبا ياولهمواره عفو  يالملل نيا بي ياعم از داخل يدر روابط انسان
ن يه در اكانجامد يب يپرور د به ظالمياز اقدام خود ناخشنود است پاسخ داد. عفو و اغماض نبا مرتكبا يجهالت بوده  يرو

ست و ياست و مستوجب الزام ن يلينوع استحسان تفض يكبودن عفو به قصاص  ياول صورت خود از ظلم بدتر است.
  ر است.ييمستحسن در تخ

  معاهدات به يوفا اصل -5

ه ك يدر مورد اوضاع و احوال شيو مادام كه طرف متقابل به تعهدات خو گردد آور مي الزام تيمعاهده موجب مسؤول
 الزامات معاهده نافذ است. است پايبند ن معاهده بودهيت طرفيرضا يعقد و شرط اساس يمبنا

  قراردادها فاتيتشر تيرعا به الزام اصل -6

ع امور يجمبا مالحظه د ين بايماب يف يقراردادها ر مفاد قراردادي،ناشي از ابهام د يالملل نياز اختالفات ب يريجلوگ يبرا
 .دات الزم از قبل در قرارداد درج گردديتمهتنظيم و  ينيب شيرقابل پيو غ ينيب شيقابل پ

  عدل به رفتار اصل -7

 ست.ين ين اصحاب دعويب يتيو ارجحاست ها و ملل يكسان  ن تمام گروهيبه عدل ب يقضاوت و داور

 جرم تيقطع بر جزا بودن يمبتن اصل -8

مجاز  يد و فقط وقتيالملل نما نيخصمانه در سطح ب ياستهاياقدام به اتخاذ س يظنّ يها هيچ دولتي حق ندارد با طرح بهانه
 ت جرم احراز شده باشد. يه قطعكن دست است ياز ا يبه اقدامات

 قانون برابر در مساوات اصل -9

 يدر دادگستر ياسيسو امتيازات نيست و همه در برابر قانون يكسانند. مالحظات ها  تفاوتي بين دولتاز لحاظ حقوقي 
 مردود است. يالملل نيب

 دولت دوام اصل -10
 يند دولت به معناكر ييتغ يشوركومت كاگر ح د.كن يجاد نميندگان ايآ يبرا يفيلكرات گذشتگان تكاعمال و تف
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ن تعهدات مجدداً با ياند ا گر بستهيرا با دول د يتعهدات يقبل يها ومتكاگر ح ند.ك ير نمييشور تغكن يت بر سرزميمكحا
گذشته به  حكومت كمليه از ماكون است يدر دساقط شوند. استثناء  يا حتّياسته كا از اعتبار آنها يذ يد تنفير دولت باييتغ

 شود. جديد منتقل مي حكومت

 حق از سوءاستفاده منع اصل -11

 يشوركاگر  ند.يف استفاده نمايضع يشورهاكگر خصوصاً يد يشورهاكوق خود در تجاوز به شورها حق ندارند از حقك
سوءاستفاده «تواند با استفاده از قاعده  يم يالملل نيشده باشد دادگاه ب يگريشور دكان يبا اعمال قدرت نامحدود موجب ز

 مانع گردد. » از حق

  اضرار منع اصل -12

عموم قرار داد و دولتها حق ندارند در احقاق حقّ  اي يگريتجاوز به منافع د اي رياضرار به غ ةليوس توان ياعمال حقّ  را نم 
است حق ندارد از خاك كشور  يگريدر جنگ با دولت د يرا فراهم آورند. اگر كشور يگريخود موجبات ضرر د

به  انيز دنيكه سبب رس دينما يعملاقدام به  اي دياو تجاوز نما تياحقاق حقّ خود استفاده و به حقّ حاكم يثالث برا
 كشور ثالث شود.

  است برائت بر اصل -13

ه به موجب قانون كتوان جرم دانست مگر آنچه  يرا نم يچ عمليبودن جرم است و ه يبر اصل قانون ياصل برائت مبتن
 يم به برائت مدعكاال حند و كد آن را اثبات يباشد با يگريبر د ينيا دي يحقّ يمدع يسكجرم شناخته شده باشد. اگر 

 .استه يعل

 يالملل نيب عيذرا سد اصل -14
گر يد يشورهاكان يند به ضرر و زكرخنه  يشوركهاست و اگر فساد در  تمام آحاد انسان يت منوط به اعتاليبشر ياعتال

 ورد.ست از آن ممانعت بعمل آيگردد، با يا ه عادتاً سرانجام منجر به مفسدهك يخواهد بود. لذا هر عمل

 اجازه و امر صاحب به استحسان انحصار اصل -15

است و منحصر به  يگريت مصلحت خود و ديو رعا يدن عمليدانستن و پسند يكم به سبب نكاستحسان صدور ح
 صاحبان امر و اجازه است. 

 الملل نيب استصالح اصل -16

ت را از لحاظ يو در مجموع مصلحت بشرر باشد يدرگ هايشوركتمام اطراف م و اتّخاذ روش بايد به مصلحت كصدور ح
 دهد. يتعالي مادي و معنوي مد نظر قرار م

 حق تيحل به مشروط الملل نيب استصحاب اصل -17

 ان است.كت آن، ابقاء بر مايبا بقاء ثابت شدة حق، مشروط به حل
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  قانون نشدن ماسبق به عطف اصل -18
 يابد. ينم ين تسرّآب يش از تصويشورها به زمان پكا يها ا نهاديقانون به حقوق گذشتة افراد  يك يآثار حقوق

 بالمعارض تصرّف دوام اصل -19

ت يمكمبين شناسائي حا وشور نسبت به مورد تصرّف را سبب كت آن يمكبدون معارض استمرار حا يتصرّف طوالن
 شود. ير مكدول ذ يدر مبحث اصل شناسائ ءاستثنا خودشان است. يها نيشورها در سرزمك يرغصبيغ

  باطل لكيو فركي و محق لكيو پاداش اصل -20
م به صالح و كان محايروند جر دنبربراي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و  يتالش برا يعنيالت باطل كو

 گردد. يكم و شريد معاون در جرم در عقوبت مجرم سهيفالح با

 يفطر مكح به جهل در آن رفع عدم و يعيتشر مكح به جهل در فيلكت رفع اصل -21
 جهل به حكم فطري رافع تكليف نيست ولي جهل به حكم تشريعي رافع است.

  تسبهكم حقوق به احترام اصل -22

الزم  آيند مي راشمبه تسبه كتساب مشروع بوده و ناش از گذشت زمان حقوق مكه در زمان اك يتسابكازات ايحقوق و امت
 االحترام هستند.

  همختوم امر اعتبار اصل -23

ن يطرف يف شد برايلكن تييو تع يدگيصالح رسيو قطع توسط دادگاه ذ يياگر مورد منازعه و اختالف به صورت نها
 قت.يشف حقكد دال بر يجد كمداربا ارائه  به جريان انداخت مگرمجدداً آن را توان  ميو ن استمختومه  يدعو

 يالملل نيب تيمسؤول اصل -24
 .مسئول است آيدوارد آسيب  يگريه به دكشود  يملب عكمرت شخصي يا دولتيهرگاه 

 ناروا خسارت جبران اصل -25

خسارت زند موظّف است تا خسارت وارده  يگريبه د ياز انجام عمل يا خودداري ييا دولتي با اقدام به عمل ياگر شخص
 د.يرا جبران نما

 قصاص در اتيح وجود اصل -26

شته شدگان ك ي. قصاص و خونخواهستتجاوز او مانع  يازدارنده تعدآن ب يها به اجرا دولتد يقصاص و تقن يتقن
 گيرد. قرار مي يالملل نيت بيمسؤول اصل ذيلجنگها پس از اتمام جنگ 

 قصاص در يتعد به جواز عدم اصل -27

ن جرم زايثر به مكشور ديگر وارد آمد حقّ قصاص حداكن يبر تابععادي يا دولتي از جانب تبعة  يتيچنانچه جرم و جنا
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 خواهد بود.

 )حرج و عسر( ماژور فورس در ليتسه اصل -28
قابل  ا دچار توقّف سازديروند انجام عقد را به مخاطره وقايع نامعمول ه كط اضطرار يام در شراكت احيل در قطعيتسه

 قبول است.

  الملل نيب تجارت حقوق در تجارت يآزاد اصل -29

 ت.آزاد اس يالملل نيتجارت مشروع در صحنة ب

  جو و اهايدر يآزاد اصل -30

 يفضا در يالملل نيب يبر اساس توافقات عمومو هوايي  ييايدر ي،نيزم يها شوارع عام و راه قوانين و مقررات مشرف بر
 قابل احترام است.ماوراء جو 

  دولت نه و انسان رامتك يمبنا بر ييشناسا اصل -31
ن به عنوان يسرزم ست.ين مورد قبول يالملل فعل نيمطرح در حقوق بو به مفهوم  ياست و نه ذات يدة عرضيپد يشناسائ

دهند  كه به اقامت در آن ترجيح مي ينيونت افراد در هر سرزمكست و سين يار شناسائيباشد مع يدولتار يه در اختك كيمل
 قابل احترام است. 

  ها دولت تيمكحا ناقص يشناسائ و افراد تكيمال حقوق املك يشناسائ اصل -32

ت افراد و كيتجاوز به مال ست.يت نكين در زمرة حقّ ماليت بر سرزميمكحقّ حا يت دارد وليقطع يت فردكيحقوق مال
 وم است.كها مح ملّت

  يمتقاض به تيتابع اهداء اصل -33

 يد. حقوق فطرينما يمنسوب م ينين مستقر در سرزميرا به دولت معاست كه او شخص  يو حقوق ياسيت رابطة سيتابع
رافع آن  ياسيا منطقة سي موضوعه كشور يالزامات خاص حقوقو و تنها مقرّرات  است يحقوق موضوعه ملّ اد برتر ازافر

تواند با رعايت مقررات و الزامات خاص دولت يا منطقه  ميس كو هرشوند  نميها متفاوت  انسان ،دن مرزيشك. با است
 نيست. يو اجتماع ياسيت سيتابعو اعطاي حقوق فطري ضييع تموجب  تيو ملّ اكن شودل باشد سيه ماكهر جا سياسي 

 .گر استيبه حقّ النّاس ملل د ين موضوع تعديست. استثناء ايست مجاز نا وب ايه در تعقك تيبه دول هدادن پناهند پس

  زور شهادت و حق تمانك تيممنوع و خطا به اقرار و صحت به شهادت الزام اصل -34
ا يت كتمان حق و شهادت زور يقوام شهادت به عدل است. ممنوع يپلماسيفة ديوظ يالملل نيها و مشاجرات ب در قضاوت

 ن اصل است.يا مشمولز از جملة موارد ياستشهاد به زور ن

  يالملل نيب اختالفات زيآم مسالمت حل در قيتحق قبول اصل -35

  ارد.در اولويت قرار د يالملل نيز اختالفات بيآم در حل مسالمت» قيتحق«روش 
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 يالملل نيب يدعاو در يداور رشيپذ و اختالفات فصل و حل در رهكمذا اصل -36
 ت است.يمكو ح يم آن به داوريو تعمروش شورا و مشورت  اختالفات يالملل نيب فصل و روش انتخاب احسن در حل

  )يارياخت يگريانجيم( اصالح و يگريانجيم وجوب اصل -37

 به جنگطرفين از  يكيمجدداً  صلحپس از  اگرها است و  ف دولتياز وظاو دول ملل ن اقوام و يب يگريانجياصالح و م
 يه فعليبر خالف رو ين خط مشي. اتا به صلح بازگردد داردرا  متجاوزوب كد ميانجي حقّ سريتجاوز نما يگريد
به يا ند ينما يم يبردار ا بهرهاز جنگ آنهيا نند ينش يشورها به نظاره مك ديگررد يگ يجا جنگ درمكه هر كاست  يالملل نيب
 .فروشند يم حاتيتسله ف منازعاطرا

 )ياجبار يگريانجيم( يالملل نيب يها جنگ در دخالت و دادن يآشت اصل -38
و  ينب از متخصصكمر ييها ونيسيمكتوسط  يالملل نيب اتز اختالفيآم مسالمتو حل  يدگيق رسياز طر يقة آشتيطر

  .و مقدم به ميانجيگري اختياري استاست ها  پلماتيها و د حقوقدان

 يخارج استياصول س

ند. در جهان ك يگر مشخّص ميرا با دول د دولت يكنگرش و برخورد  يچگونگ يهر دولت ياست خارجيس
ت باشد و نه يبشر يمنافع آنان است در صورتي كه هدف بايد اعتال يشورها اقتضاك يخارج ياستگزاريامروز، اساس س

ز خواهد شد يشورها نكه باعث انتفاع تك تك كاد است يت آنقدر زيبشر ياز اعتال ي. منافع ناشينهائشور به تك ياعتال
 ييشور به تنهاك يكردن سود كثر كثر شود و حداكشور جداگانه حداكه سود هر كاست  يش از منفعت زمانين نفع بيو ا
بر استدالالت  يدگاه مبتنين دي. اهاني استردن سود جامعه جكثر كاز حدا يشور ناشك يكردن سود كثر كمتر از حداك
  است.ق يار دقيبس واثبات شده  ياضير

 تيبشر مصلحت بر اسالم مصلحت انطباق اصل -39
ه كاست  يشود. اسالم به دنبال روش يف نميل متعارف آن تعركبه ش يو قوم يمنافع ملّ ،ت و به تبعيت و قوميدر اسالم مل

همين خصيصه در ت است. يمصلحت اسالم و دولت اسالم منطبق بر مصلحت بشرند. كن يت را تأميمصالح و منافع بشر
ق اقدام يم اسالم و آن هم از طريگر قصد به تجاوز به حريه دول دكاست  ياستثناء فقط هنگام ساير اديان حقه الهي است.

  به حرب داشته باشد. يعمل

 تيبشر به اسالم تعلّق اصل -40
ل يه ماكاست  يسانكهمة  يز برايه متعلّق به همة ابناء بشر است. دستورات اسالم نكست بلين نين اسالم مختص به مسلميد

هستند و علّت و هدف ظهور  ية ابناء بشر نزد اسالم گراميلّك از دستورات آن باشند است. يمند ت از اسالم و بهرهيبه تبع
شان فخر يگر اقوام و ملل بدانند و بر ايرجح به دن حق ندارند خود را اياسالم رحمت براي همة ابناء بشر است. مسلم

همين خصيصه در ساير اديان حقه  نند.ك ييا راهنمايت يگران را با تحت فشار قراردادن هدايه بخواهند دكا آنيفروشند 
 الهي است.
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  يانسان رامتك اصل -41

 يانسان يبدون مجوز قانون توان و نمي ستنده يگرام يقوميترنگ و نژاد و با هر ت و يهر وضع دربشر در عالم  ية ابنايلّك
م يآدم است تعم يه همان بنكد آن را به افراد ملّت يوجود دارد نبا يبا دولت خارج ي. اگر مخاصمتنمودر يا تحقيخوار 

 داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت.

  وحدت اصل -42
 يپلماسيو د ياست خارجيل دهندة سكيو عنصر تش ستا ياله يقيان حقيتمام اد ينين اصول ديتر اصل وحدت از مسلم

و  يبة ال اله اال اهللا قرار دارند و همه با هم برادر و مستحقّ حقوق برادريلمة طكن ية افراد بشر در حصن حصيلّكباشد.  يم
حقوق  ياموظّف به اعط ها ومتكست و حيد افراد نيو عقا كن و مسلين و آئيبر د ين حقوق مبتنياند. احراز ا يبرابر
ردن متجاوز در كد. استثناء فقط در محدود نباش يان مختلف ميا اديد و مذاهب يبه همة افراد و گروهها با عقا يمساو

 .يابد ميگران مصداق يتجاوز به حقوق د

 ينژاد ضيتبع عدم اصل -43
مهاجرت ها در  دولت يها هيم سهميها و تنظ نشي. از جمله گزقابل قبول نيستمختلف  ينژادها يت برايا محدودياز يامت

مختلف  ياز نژادها يناش يه اختالط نژادكرد يگ ين هدف صورت ميبعضاً با ا است كهمختلف  يافراد متعلّق به نژادها
 ن دست ممنوع است.يق از ايا مضايازات مشابه ير امتيو سا يبند هين سهمير نشود. ايشور مهاجرپذكر اصالت نژاد ييسبب تغ

  نكيمشر از يزاريب اصل -44
 ياء الهياء و اوصياء و اولياند و تالش انب ار نازل شدهكر افيتنو يان برايگرند و اديديكر و تقوا و علم هر سه مالزم كتف

ع ياز جمو شود  يبه دروغ وارد اسالم م يس با گفتن ال اله اال اهللا حتّكار بوده و هست. هركر افيدر جهت تنو يهمگ
ترغيب آنان به ن در جهت كيوضع شده در مورد مشر مضايقبرخوردار خواهد شد.  ين در جامعة اسالميحقوق مسلم

ا فلزات و جواهرات يا چوب ياز سنگ  يا ه مجسمهكخود  يركوته فكاز تا است تاب خلقت و خالق آن كدر تفكر 
 ند.يجو يماست دور ين خدايند ايسازند و گو يم

  ها دولت سميالونيناس مقابل در ياسالم سميوناليانترناس اصل -45
زم و يوناليردن ناسكق ي. با رقباشدبر ملّت خود و گان يها بر همسا ومتكحقدرت اعمال  يبرا يظرفنبايد سم يوناليناس

ها  تياز تفاوت قوم يخرافات ناشبايد  يو برابر يل ساختن آنها به اصول تساويو متما يو فرهنگ ي، قومينژاد يها تفاوت
حفظ  يها برا دولتسياسي نبايد وسيله  يمرزها و هستيم . همه برادر و برابررا منسوخ نمود و نژادها و گروهها و قبائل

 .گردد يسد راه اخوت انسان يگريبر د يجوئ يمنافع خود و برتر

  يملّ ييجو يبرتر و تفاخر تيممنوع اصل -46

م و همه با يندار يبرتر يگرير ددام بكچيم و هيخالق هست يكو جهل است و همة ما مصنوع  يخبر ياز ب يتوهمِ برتر
 ست.ين يگريبر د يو فخر فروش يل برتريها دل يژگير ويت و سايشور و ملكله و يم و شعبه و قبيهم برادر



9 

 زيآم مسالمت يستيهمز اصل -47
  .استان خود و دشمنان يم يدر رفع موانع دوست اصل

 اقوام و ملل با يدوست اصل -48

مختلف پس از عشق به  يها ن با اقوام و گروهيمؤمن يمراتب مختلف دارد. دوست يوستو د استوار است  ين بر دوستيد
 : استر يت زيب اهميع به ترت يو وص يو ول يخدا و نب

ان ير اديمتصل سا يها رم ص و چه در رشتهكاند چه در رشتة رسول ا عت عام و خاص نمودهيه بكن (آنان يمؤمن - أ 
 ). ياله

 اند). ودهعت عام نميه بكن (آنان يمسلم - ب 

ا به سبب اسالم ين نام مسلم بر خود دارند يعت در اجتماع مسلميه بدون بكن وارد در نحلة اسالم (آنان يمسلم - ج 
 اند). در نحلة اسالم قرار گرفته امعها جين يوالد

 ان حقه).ياد يها رشته ين و مجوس و باقيو صابئ يهود و نصاريتاب (كاهل  - د 

 ننده. كتاب استهزا كاهل  - ه 

 پرستند).  يت ميز به ربوبيوانات را نيا حيا انسانها ياء يگران اعم از اشيه با پروردگار عالم دكآنان ن (كيمشر - و 

 ه پروردگار عالم را قبول ندارند). كفّار (آنان ك - ز 

  ابيغ اي حضور در دول و ملل همة منافع حفظ اصل -49
ل حفظ يو به دلاست ل مسئواب يا غيان و در حضور ا پنهيار كاعم از آشملل و دول عالم  سايرحفظ منافع  هر دولتي در

دفاع در مقابل  ءشود. استثنا يم يانت تلقير خيعدم حفظ منافع غ يست ونبه حقوق آنان اجحاف مجاز به منافع ملّت خود 
حفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از  .ظلم واقع شودمورد ه كاست  يگر در زمانيد ون يگر و محاربيحملة دول د

 ف دول ديگر است.يظاو

 يدار امانت اصل -50
و رد آنها  يدار امانت هر نوع مال و دارائي افراد و دولت كشوري نزد كشور ديگر امانت است و دولت ميزبان موظف به

 .استبه صاحبانش 

  ريخ منع تيممنوع اصل -51
بايد به ها  دولت يالملل نية بيروباط در اين ارتگر است. يديكتوسعه و رشد و تعامل در شورها در گرو كتوسعه و رشد 

همة  يبرا يو اجتماع ي، فرهنگياسي، سيتوسعه و رشد اقتصاد يفكيو  يمكرفع موانع اي تنظيم شود تا منجر به  گونه
 .شوددول و ملل عالم 

 ياسيس املكنا يطرفيب اصل -52
ت باشند يحما مندازينو ر ستم يدر زكه هرگاه ها چه شهروندان داخلي و چه خارجي مسئولند  ها در ارتباط با انسان دولت

طرف يها موضع ب تحت ستم باشند و ساير دولت يا ه عدهكست يند. قابل قبول نينمامقابله  گرستمبا و  كنندت يحماآنها را 



10 

  .بگيرند گرده و ستميد نسبت به ستم

  تيحما جواز و يگيالحما تحت ينف اصل -53

 دهد. يه قرار ميالحما ز تحتيگر را نيد يشورهاكه كرد بليگ يقرار نم يرشوكچ ية هيدولت اسالم تحت الحما

 شورهاك امور در مداخله عدم اصل -54

رد. يم بگيم سرنوشت او تصمين و ترسييحق ندارد در تع يسكند و كن ييتع ششور حق دارد سرنوشت خود را خودكهر 
بر اقدام متقابل و  صلا د.يگر مداخله نمايد يشورهاك يخلامور دا م دريرمستقيا غيم يبطور مستق مجاز نيست يشوركچ يه

  .تحت ظلم و ستم واقع شوند يگروه مگرشورهاست كعدم دخالت در امور 

 دگانيد ستم يآزادساز وجوب اصل -55

د به رفع ظلم از يده و مظلوم هستند و بايت از ستمديها موظّف به حما دگان ستم شود ساير دولتيه به ستمدك يزمان
براساس توافقات و  يالملل نيب يها يشكدر لشگر يارين يند. اكبا جنگ اقدام  يشود حتّ يه به آنها ظلم مك يواناننات

ملل آنها قرار  يبه بهانة آزادساز كوچك يشورهاكدر تجاوز به  ديگر يشورهاكو نبايد بهانه  است يالملل نين بيقوان
 .باشد سته شده بالًقباست كه  ييها مانياستثناء دربارة پ رد.يگ

 ها تياقل از يالملل نيب تيحما اصل -56
ا ي يا قومي يملّ يها تيدر مورد اقل يال نابرابركر اشيو سا يزيگانه ستيو ب يض نژاديرفع تبعها مكلفند تا نسبت به  دولت
، نراء، رسوم، سند، آيدر عقا آنها يبه آنان و آزاد يو اقتصاد ياسي، سياجتماع يط مساويشرا يو اعطا يا زباني يمذهب

در تجاهر به فسق و اين اصل ت يمحدود ، اقدام نمايند.ت خود بر طبق نظر و ارادة خودشانيت و مليمذهب، زبان، قوم
 است.گران يتجاوز به حقوق د

 زمان نيا در يفروش برده و يبردگ مصداق عدم اصل -57

 .هستندآزاد همه آنها د است و يو ترد كشوجود دارند در اين زمان ه ك يزانينكت تمام غالمان و يدر صحت رق

 حق بر اتّحاد اصل -58

ش يافزا يلّكف اهدبا امختلف  يشورهاكن گروه يدر ب يو تجار ي، اقتصادياسي، سيمختلف اعم از نظام يها هياتّحاد
اره در رعضو همويغ يشورهاكاز يان وارده ناشياز ز يريا جلوگيش سود يافزاو عضو  يشورهاكن يانتفاع ب يارآئك

 و گران نشونديمال شدن حقوق ديه باعث پاكل هستند كيقابل تش يطياعضاء در شرا يردن منافع گروهكثر كجهت حدا
پارچة يكتوافق  تعميم اين اصل با. بستا معاهده يمتّحد شد  يشور ثالثكبا توان  نمي گريشور دكاعمال ظلم به  يبرا

 .است يالملل نين بيقوان يضامن اجراكشورها  ياتّحاد جهان و يالملل نيب

 ظلم در ياري به جواز عدم و ظلم تيممنوع اصل -59

رمستحق و منع حق از يبه اعطاء حق به غ ود گذاشته شود، يه باكاست  يير جايشئ در غيا منع ظلم، عبارت از وضع 
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 آنا افراد ي دولورد در منبايد  ها دولت است.جرم در زمره ظلم و  يعدم عمل به حق به معن .شود مير يمستحق تفس
ستم  ها دولتگر افراد و يه به دك يها و افراد به دولت يا باشد يكه از حق دور و به ستم نزدكد نگرد يب عملكمرت

 .كنند يارينند ك يم

 يبغ و ييجو سلطه به جواز عدم اصل -60
 ستند.ياست بر امم عالم نيومت و ركد و حيبسط  ،ييجو ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مجاز به سلطه دولت

 جنگ به راهكا اصل -61

متفاوت  يها توان به بهانه ينم غير اين صورتمظلوم و استنصار بر همه واجب است و در  ياريدفاع در برابر متجاوز و 
 نمود.  كين و مسليبا هر د يگريبه دتكفير يا حمله اقدام به تجاوز 

 دفاع جواز و حمله به جواز عدم اصل -62

» انهيدر م يتعد«تجاوز و شروع جنگ و  يعني» از ابتدا يتعد«، از هر نوع ن ملل است. تعدييبر اصالح و صلح ب اصل
ا يران يا به اسي شدم يتسل دشمنه كا ادامه جنگ پس از آنيب زده شود يه الزم است به دشمن آسكش از آنيب يعنيجنگ 

 ان ممنوع است.يرنظاميغ

 محارب جاوزمت با برخورد شدت اصل -63

ن نوع همانند قصاص يد از ايشد ي. برخوردهااستاقدام به تجاوز  درن يريه تنبه ساكب اوست بليه متجاوز نه تنها تأديتنب
  .است يات جامعة بشريموجب ح

  تجاوز در ياري تيممنوع و يكين در ياري وجوب اصل -64

 يا آتي يفعل يل منافع احتمالير در جنگ به دليدرگ يطرفهاا همة يشتر يا بيا دو ي يكيرساندن به  ياري مجاز بهشورها ك
 .نيستندشور مظلوم ك يدئولوژياز ا ينديل ناخوشايا به دليخود 

  اجازه صاحب نظر بر يجنگ يها يكتكتا و ياستراتژ بودن يمبتن اصل -65

شتن كف را به يت حركا ممليت خود كافراد مملجنگ افروزي نموده و مختلف  يها ه به بهانهكها  ومتكح يرؤسا
 يفائك، وجوب ينيو استقامت، عقب نش يداري، پايدر مورد وحدت فرمانده ياري. مباحث بسهستنددهند مسؤول  يم

 يها لهيت مسائل حقوق بشر در جنگ و حي، رفتار با دشمن و حسن رعايج همگانيو بس يرزم يت در جنگ، آمادگكشر
ان، يم شدگان، فراريان، تسليرنظامياند، حقوق غ ت در جنگ شدهكبه شر ه مجبورك يانيان و نظاميشتار نظامكو  يجنگ

ب اموال دشمن، استعمال ي، تخري، محاصره اقتصاديرنظاميغ ي، هدفهايران جنگياسالم آورندگان، مجروحان و اس
اعم از منقول و  يمت جنگي، امان در جنگ، غنيو اتم يو تشعشع يروبيكو م ييايميش يو سالحها يجنگ يها يكتكتا
موارد  ياريبسان و يرنظاميو غ يونكعدم جواز به حمله به مناطق مسمل و كم يها مانيمخاصمه، انعقاد پ كر منقول، تريغ
ه ياصول انسان دوستانه هستند الزم الرعاها و  جنبهو در ارتباط با رفته شده يها پذ در جنگكه الملل  نيگر از حقوق بيد

 .است
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 صلح شنهاديپ رشيپذ رد اجبار اصل -66

 .استهاي متخاصم فرض  رش آن توسط دولتيب داشته باشد پذيت فريهرگاه متجاوز درخواست صلح بدون ن

 جنگ خاتمه از پس دشمن اسارت به جواز عدم اصل -67

ا رها يد آنها را يست و باياسرا ن ينگهدار يبرا يگر جوازيدشمن به اسارت درآمد د يرويوب شد و نكمتجاوز سر يوقت
 افت فدا آزاد نمود.يا پس از درينموده 

 دشمن ياسرا آزار و نجهكش به جواز عدم اصل -68

مستحقّ  ها آزار دهندينجه دهنده كشود و ممنوع است و ش يم يتلق ين به مثابه تعدير مجرميسا يدشمن و حتّ يآزار اسرا
به اسارت  يقبل يارهايكا پيها  كو پات كدر ت هكاز دشمن  ييحملة دشمن اسرا يتالف يتوان برا ينم .استمجازات 

 نجه نمود.كا شيشت كا يرد كرا قصاص  اند گرفته شده

  ستيز طيمح ضد و تيبشر ضد اقدامات و تجارت در جواز عدم اصل -69
و د و تجارت مواد مضر يوان و انسان گردند از جمله تولياه، حيست، اعم از گيط زيب محيه موجب تخرك ييها تيفعال

حمله و  يحات برايگران، تسليضربه زدن به د يب مزارع و دامها براين بردن انسانها و تخريبه منظور از ب ييايميسموم ش
د، مصرف، يبا مأموران و رهبران آنها، تول يف و تبانيضع يشورهاكدر  يا هسته يها ، دفن زبالهيشتار جمعك يها سالح

 يه باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سالمتك يمصرف يا اسطها ويه يصادرات و واردات هر نوع مادة اول
 . ممنوع است ر موارد مشابهيآنها باشد و سا

 يماد منافع سبك جهت در ييغذا مواد بردن نيب از به جواز عدم اصل -70
ش يجتاً افزايرضه و نتاهش عكشت جهت كر يسطح زكاهش يا از آن  يبخشبا از بين بردن  ييمت مواد غذايش قيافزا

رد به كاقتضاء  يه منافع ملّكده گرفت و هرطور يگر را ناديتوان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل د يو نم مجاز نيستمت يق
  سب منافع پرداخت.ك

  جهان گرسنگان به يرسان كخورا الزام و ارزاق يالملل نيب اركاحت تيممنوع اصل -71
ه مردم گرسنه باشند كو خشكسالي  قحطي ست و در صورتيز نيجا يچه خارجو  يچه داخل يار ارزاق عمومكاحت

نند و كفرمان دهند انبارها را باز  يو گرسنگ يقحطها ناشي از  براي جلوگيري از تلف شدن انسانمراجع قانوني مجازند تا 
 قوت مردم را به آنها دهند.

  يپلماسياصول د

 يشورهاكاعم از  يالملل نيب ياسيشور در قبال مسائل سك يك يها استيا سي يمش خط يلّك يبه دو معن يپلماسيد
دن به يره جهت رسكا فن مذايبه مفهوم هنر  و يا ا منطقهي ياعم از جهان يالملل نيب يمانهايا پيا مناطق مختلف ي يخارج

 يپلماسيزه ديند. هدف و انگك يدا ميارتباط مفهوم پ يدر برقرار يبه هر معنو باشد  يم يالملل نيدر عرصة ب كتفاهم مشتر
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رغم يود و علشت و منفعت خالصه يسب امنكتنها در  نبايد و خارج است يايرابطه با دن يجاد و برقراريا يدر اصل چرائ
به دنبال هدف  بايددولت و ملّت،  يسب منفعت براكت و يجاد امنيا ياز برايمورد ن يها ع مؤلفهيتوجه به حصول جم

قواعد . باشد يانسان ياشاعة تعال بايد يپلماسيد. هدف دوالملل نم نيروابط ب يو برقرار يپلماسيد يحاقدام به طرا يباالتر
 اصول الزم الرعايه آنن بخش به يدر اكه  ها است ها و دولت گر ملّتيومت يك كشور با دكنحوة رفتار ح يپلماسيد يلّك

 م پرداخت.يخواه

 اجازه يمبنا بر تيمأمور اصل -72
در امور  يست تا حتّيش خود محق نيس از پكچياجازه است و ه يبر مبنا يو اجرائ ياسي، سي، قضائينيب داحراز مناص

 ند. كم كة حية فرعيجزئ

 اجازه صاحبان از اطاعت اصل -73
ا اجتهاد به يسرخود  يپلماسين اصل بازدارندة دي. او ممنوع است يدر امر تلق يبدون اجازة صاحب اذن فضول عمليهر 

 ست. ا يرأ

 يكپلماتيد تيمسئوول اصل -74
ه سبب تحقق حق كانجام دهد  يف خود را به نحويه مسئوول است و موظّف است وظاكست بليمأمور معذور ن يلّكبطور 

حق بر ظلم به مفهوم گستردة  يالياست ياسيت مأمور سيگر مأموري. به عبارت ديو يت اسميگردد و نه سبب تحقق مأمور
ا ي يندگينما يه او را براك يست و هنگامين يا فردي يا قومي يحفظ منافع ملّتنها  ياسيمأمور س فةيوظ حق و ظلم است.

تنها ند و نه ينما يت اعزام ميحصول منافع بشر يند در اصل براينما يا گسترش روابط اعزام مي يده ا گزارشيره كمذا
زان شأن يات حق را به مكة مملويلك تافه دارد يوظ ت اوي. در مأموريا فرد ويا آمر او يحصول منافع دولت متبوع  يبرا

  .ديآنها مراقبت و خدمت و التفات نما

 پلماتيد يشخص و ياجتماع تيمصون عدم و ياسيس تيمصون اصل -75
پلمات موظّف به حفظ منافع ملل يه دكن استثناء ين و با ايون وينوانسكها در حدود موارد شمرده شده در  پلماتيف ديوظا

 يت شخصيز هست، مورد قبول و احترام است. مصونيت نيبشر يحق و رفع ظلم و تعال يموظّف به اعتالگر و يد
ر افراد ممنوع است در مورد يه در مورد ساكش مراسالت و منازل و لوازم آنها همانگونه يف و تفتير توقيها نظ پلماتيد

ه مستوجب مجازات براساس قانون باشد از جزاء كد ينما گرانيتجاوز به حقوق د يپلماتيچنانچه د باشد. يز ممنوع ميآنها ن
نشود  يبند طبقه يدر زمره جرائم حقوق خصوص ينداشته باشد و جرم و يا خصوصي يفرد كياگر شا يست وليمعاف ن

 غالباً يالملل نين برخورد طبق عرف بيبرخورد خواهد شد. و چون ا يا اخراج با ويطبق مصالح دولت ميزبان از لحاظ عفو 
مجاز نيست هيچ دولتي  ن امم و ملل و دول نگردد.يل عفو باشد تا سبب نزاع در بيست بر سبيشود با يمتقابالً پاسخ داده م

 هاي آن را مورد ايذا و اذيت قرار دهد. براي تالفي اعمال دولت ديگر ديپلمات

 يانيب ينه و امر تيمحدود و عمل به غيتبل اصل -76
غ يو تبل ستصالح و صحت عمل ا يغ بر مبنايه تبلكشود م يتفهالزم است ن مسئله يا يگراند ها و پلماتيت ديترب يبرا
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 دارند. ين باب اجازاتيا دره كاست  يفقط مختص افراد يزبان

 دهيعق ليتحم به جواز عدم اصل -77

 سازد.وارد ن يا گران لطمهيد يه به آزادكابد ي يگسترش م يفرد تا جائ يست. آزاديز نيده جايل عقيتحم

 دهيعق شيتفت منع و گرانيد دهيعق به احترام اصل -78
دة ياستثناء در عق - محترمان اقوام و ملل مختلف جهان يتنوع در مو عقايد مده خود را داشته باشد يس آزاد است عقكهر
 و استهزاء عقايد ديگران ممنوع است.  -است  كشر

 ردارك با گفتار انطباق اصل -79
 ه به آن اقرار دارند.كند همان باشد ينما يه عمل مكند و به آنچه يان چيزي كه اعتقاد دارند عمل نماها بايد به هم دولت

 ياقتصاد و ياسيس رنگين و دكي يدگيناپسند اصل -80
ر آن يردن مقصود و اظهار غك ير مخفكم .استاصل  يو درست يگر بر آن بنا شود. راستيز ديه چكاست  يزياصل چ

ا يردن حق كع يم با ضايله در ارتباط مستقيا حيرنگ يد و نكي .باشد يار مكمقصود به صورت آش عجز از حصول هنگام
ا بدون يار يا ناآگاهانه، به اختيصاحب حق آگاهانه  يه به نحوكاست  ييق اعمال روشهايگران به نفع خود از طريحقوق د

و دور از شأن  ه به نفع فرد متقابل از دست دهدافت عوض عادالنيت حقّ خود را بدون دريا عدم رضايت يار به رضاياخت
گران را از يآورد و منافع و حقوق د يله رويگران به حيه در جهت حفظ منافع خود با تصرّف حقّ دكومت است كحهر 

 ممنوع است. استثناء در جنگ است. يت در جهت انتفاع ملّيردن واقعكبر پنهان  يمبن يد. لذا هر اقداميآنِ خود نما

 راتكمذا در صداقت صلا -81

به نبايد ندگان دول مقتدر يت شود. نمايد توسط مذاكره كنندگان رعايبااست و رات اصل كدر مذاصداقت و عدالت 
 يمانده مواد ف و عقبيضع يشورهاكمتعدد با  يدر خالل قراردادها يكپلماتيد يها رنگيد و نكيبا ا يمختلف  يها وهيش
شور متبوع خود به تاراج كف را به نفع يضع يشورهاك يو منافع ملّ شودشورها كآن ه به ضرر ملل محروم كدنگنجانب

ملّت طرف  يافتادگ در عمل باعث سوءاستفاده از ضعف و عقب كهز و دوستانه يآم در ظاهر مودت يبرند. قراردادها
  ن باشد.يد از صادقيت بايو مع يز طرفداريرات چندجانبه نكدر مذا است.شود باطل قرارداد 

 ياسيس بهتان و دروغ الم،ك جعل تيممنوع اصل -82
حصول  يو نبايد برا ا افترا همه ممنوع و مردود استي كا افيع خالف به بهتان ييگران و تشيالم دروغ و انتساب آن به دك

 شد. يالملل نيو افترا در عرصة ب كالم و بهتان و افكمتوسل به دروغ و جعل  ياسياهداف س

 استهزاء اي نيتوه به جواز عدم اصل -83
باد،  شود. هرگونه اهانت، مرده مي يداً نهيست و شديها و مردم آنان ن پلماتيها و د ا استهزاء در شأن دولتين يسب، توه

را  يشوركدرآوردن، پرچم  كلكمختلف را آتش زدن، ش يشورهاك يدن، مجسمه رؤسايشكاتور يكاركبر،  مرگ
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دن و يشكردن آن كف و خواريتخف يمردم برا ير پاين زيرا بر زم يشوركر پرچم يا تصوين انداختن يا بر زميآتش زدن 
شور ساختن و از رسانه ك يكدربارة  ينامحترمانه و مستهز يا سرودهايها  فهيا لطينشان دادن  كيدلق يونيزيش تلوينما

 موارد مشابه خالف اصول انساني است. ياريردن و بسكپخش 

 احسن زاءج و حسن دفع و تيتح اصل -84

 و و پاسخ خوب و پاداش بهتر از عمل طرف مقابل است.يكبرخورد ن ياز اصول اخالق يكي

 مثل به اقدام جواز و خائن از تيحما عدم اصل -85

 مجاز است.نيز ه عمل همانند خودش كله و ممنوع است و نه تنها دفاع از خائن مجاز نيست بليه و رذيانت از صفات منهيخ
ا مأموران ياند  انت نمودهيف خود خيه در وظاكاست ات جاسوسان يعمل يپلماسيو د يالملل نيدر امور بانت يق خياز مصاد

اند و  ه به تعهدات خود عمل ننمودهك ياند و دول خارج ر شدهيف محوله دچار تقصيه در انجام وظاك يو فرستادگان دولت
 .است ن دستياز ا يمسائل

 رشوه ستاندن اي دادن به جواز عدم اصل -86
 .استجهت اعادة حق  رشوهدر پرداخت  ءرشوه دادن و گرفتن ممنوع است و فقط استثنا

 باطل به گريد ملل و دول اموال لكا و غصب تيممنوع اصل -87
ها مجاز نيستند تا به  گر ممنوع است و دولتيرملموس ملل و دول ديملموس و غ يها يل اموال و حقوق و دارائكا

ن يا تابعيگر يد يشورهاكرمنقول يمنقول و غ يها يير دارايسا يا كيبان يها ال، مستغالت، حسابامو ،مختلف يها بهانه
ط جنگ و حرب گرم ينند مگر در شراك يشكا اقدام به گرويند يا حبس نمايتصرّف، مصادره بدون مجوز قضائي آنها را 

ا متعلّق يدر مال  يز تصرّف عدوانيبه محارب. غصب ن كمكاز  يريط خاص جلوگيو نه جنگ سرد و آن هم تحت شرا
 يا بهايد و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل يمسترد نما كد مال را به مالير است و غاصب بايا حقّ غي

 آن است.

 ترور تيممنوع اصل -88
واسطه يا  توسط هر شخص يا دولت باابزار و با هر وسيله و اعم از شهروندان داخلي يا خارجي افراد و قتل ترور 

، مخفيانه يا آشكار به هر شكل و نوع ايدئولوژيكمستمسك توجيه و ، فردي يا جمعي، بدون مستسك يا با بالواسطه
 .دم حقّ قصاص دارد يولدر جرم مجرم و و مباشر و آمر و معاون  ممنوع است

 فيض بر رامكا اصل -89
ز به يخود را ن يتسب قبلكحقوق مو برخوردار كشور  در آن يشود نه تنها از حقوق فرد يشوري وارد مكه به كس كهر

ن هم الزم كيمشر يبرا يومت حتّكبه ح يپناهندگ گردد. يز برخوردار ميهمان نيژة ميه از حقوق وكآورد بل يهمراه م
به فرد  يحقوق شهروند ياز استدعا هر دو سبب اعطا يا ناشي ياز پناهندگ يناش يتسابكت ايتابع القبول است.

در حقوق  و ندكافت يمتر درك يزيديگر افراد چ يد از حقوق اجتماعياالصول نبا ين فرد عليرنده است و ايپذ تيتابع
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ت يا تابعيتسب پناهنده كتسب، حقوق مكبه حقوق م يالملل ني. بر اساس قاعدة احترام بهمانند ديگران است يخصوص
 رنده مورد احترام و قبول است.يپذ

 تيتابع ينف و بلد ينف تيممنوع اصل -90
محاربه و مگر در موارد خاص ست ينمجاز ت افراد يتابع يو نف يالملل نيطة بيو چه در ح يطة ملّيبلد افراد چه در ح ينف

 افساد در زمين.

 ديرواد حذف و افراد ييجابجا يآزاد اصل -91
خود را فراهم و بطور و داخلي به كشور  يآزادي ورود و خروج گردشگران خارج يط الزم برايست شرايها با دولت

 ان بردارند.يمتقابل ويزا را از م

 نيزم يرو افراد هيلّك يبرا دلخواه اقامت و مهاجرت جواز اصل -92
ا يا به آن يند يگز ينكس يشوركس محق است در هر كباشد. هر يرة ارض متعلّق به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر مك

تضييع حقوق از حقوق افراد است و جز در موارد نادر ت از هر محل يا كشور ت به و مهاجرمهاجرد. ياز آن مهاجرت نما
 . يستسلب نقابل  يا داخلي ين حقوق از افراد خارجياديگر شهروندان 

 اسرار تمانك به الزام اصل -93
 اصل بر كتمان اسرار است مگر موجب تضييع حقوق ديگران شود.

 افراد يخصوص امور در تجسس تيممنوع اصل -94
له با قدم يو خواه بدون وس يزات جاسوسيخواه با وسائل و تجه يا تجسس به هرگونهمحترم است و افراد  يم خصوصيحر

ن موضوع يگانگان شامل ايات دشمن و بكنظارت بر تحر ممنوع است. و از هر طريق لهيا استراق سمع با هر وسيا نگاه ي
 يدشمن جاسوس يه براك يا فرديبا دشمن در زمان جنگ  ياركچون تجسس از مظنون به هم يو در موارد يستن
 د مجاز است.ينما يم

  ميجرا شفك و دشمن و گانگانيب و يدولت مأموران امور در تجسس وجوب اصل -95
 است: زير مجاز ع تجسس انوا

 از تخلّف آنها.  يريجهت جلوگ ين بخش دولتيت مأموران و شاغليتجسس در اعمال و فعال - أ 
 ا ورود دشمن. يمضر به حال جامعه  ياالكدر ورود  يتجسس مرز - ب 
ط امن و يجاد شرايا يره برايا غيگانگان اعم از دشمنان يات بكها و نقل و انتقاالت و تحر تيتجسس در فعال - ج 

 گران. ين از تعرّض ديحفظ جان تابع

 ه مجرم و بازگرداندن حق به صاحب آن. يشف جرم و تنبك يتجسس برا - د 

 ن (حفاظت اطالعات). يت متجسسيفعال تجسس در اعمال و - ه 
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