
و *ی فرارویحق بر توسعهها چالشموانع

**مهدي فيروزي

 چكيده
و تصويب مجمع128/41در قالب قطعنامه 1986دسامبر4در» اعالميه حق بر توسعه«طرح

حق عنوانبهعمومى سازمان ملل را بايد نقطه عطفى در تلقى توسعه  اين. بشری دانست يك
ي» حق بر توسعه«اعالميه،  مىار انسانىكان قابل غيرحقكرا ه به سبب آن، همهكندك تلقى

و سياسى مشار مردم حق دارند تا در فرآيند توسعه ت داشتهكاقتصادی، اجتماعى، فرهنگى
.مند گردندو از نتايج آن بهره

مى على و آزادی رغم اهميتى كه حق بر توسعه هـای اساسـى تواند در گسترش حقـوق بشـر
و  و متعددی روبهها چالشداشته باشد، تحقق اين حق با موانع كه. رو استی اساسى سؤالى

مى درصدداين مقاله  و يافتن پاسخ آن ی فراروی حـق بـرها چالشباشد اين است كه موانع
 توسعه كدامند؟

و رسد مهم به نظر مى يى كه بر سر راه تحقق حق بر توسعه وجود دارند،ها چالشترين موانع
و: عبارتند از وها چالشموانع وی راهبردی و سياسـى،ها چالشساختاری، موانع ی حقوقى

و بحران و ارزيابى فرضيه. های زيست محيطى مخاصمات مسلحانه برای پاسخ به سؤال فوق
و ديـدگاه و نيز تحليل وضعيت های كشـورهای مطروحه، اين مقاله با تكيه به روش اسنادی

و كمتر توسعه روی حق بر توسـعه را مـورد فرایها چالشيافته، در قالب چهار گفتار، موانع
و تحليل قرار مى و تجزيه .دهد بررسى

ها كليدواژه
.توسعه، حقوق بشر، حقوق همبستگى، حق بر توسعه، موانع حق بر توسعه

و فرهنگ اسالمى اين مقاله برگرفته از پروژه* و حقوق پژوهشگاه علوم ای است كه نويسنده در پژوهشكده فقه
.در حال اجرای آن است

و فرهنگ اسالمى **  m.firouzi14@yahoo.com عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1396زمستان شماره سوم،،سال پنجم
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 مقدمه

و پيشـرفت،حقوق بشر در يـك قـرن اخيـر و گسـترش های شـاهد تحـوالت فراوانـى بـوده

ت. چشمگيری را تجربه كرده است حول حقوق بشر از زمـان تبـديل آن بـه نگاهى اجمالى بر

و جهانى، بيانگر اين است كه حقوق بشر ابتدا منحصر به  حقـوق1»نسـل اوِل«مفهومى جامع

و سياسى بود اما گذشت زمان، نياز به توسعه حقـوق بشـر بـه  2»دوم نسـل«بشر يعنى حقوق مدنى

و فرهنگى را آشكار كرد كه در نهايت اعالميـه«با تصويب يعنى حقوق اقتصادی، اجتماعى

شد 1948در سال3»جهانى حقوق بشر .)See: Brownlie, 1995: 263-275(وارد مرحله جديدی

و تكـوين و احوال كنونى، منجر به تولد و اوضاع و سير تكاملى در شرايط اين تحوالت

5»حقـوق همبسـتگى«شده كه بـه آن4»نسل سوم«نسل جديدی از حقوق بشر، تحت عنوان 

به.ندگوي مى المللـى در برخـورد بـا منزله پاسـخى اسـت كـه جامعـه بين شناسايى اين حقوق

و متغير زمانه، به آن نيازمنـد اسـت  و احوال متحول و اوضاع ؛ راسـخ، 131: 1377پارسـا،(نيازها

1381 :16(.

ربـكه يكى از مقـوالت نسـل سـوم حقـوق بشـر اسـت،6»حق بر توسعه«پيدايش مفهوم

و ارزيابى است؛ زيرا توسعهقابل اساسهمين فرآيندی است كـه طـى آن باورهـای،تحليل

و سياسى به و نهادهای اجتماعى، اقتصادی صورت بنيادی متحول شده تا متناسب بـا فرهنگى

و طـى ايـن فرآينـد های شناخته ظرفيت . سـطح رفـاه جامعـه ارتقـاء يابـد،شده جديـد شـوند

به،بنابراين بشيك عنوان تلقى توسعه و شرايط نـاگواری كـه حق ری، پاسخى است به نيازها

و توسعه .نيافتگى وجود دارد در برخى از كشورهای جهان از حيث فقر

مى،در توصيف حق بر توسعه7»اعالميه حق بر توسعه«1ماده1بند حـق بـر«: دارد مقرر

و غيرقابل سلب بشری است كه بر اساس آن، هـر فـرد انسـان هىتوسعه يك حق مسلم مـهو
 
1. First Generation. 

2. Second Generation. 

3. Universal Declaration of Human Rights. 

4. Third Generation. 

5. Solidarity Rights. 

6. Right to Development. 

7. Declaration on The Right to Development. 
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و بهره را مردم، استحقاق مشاركت و سياسـى بردن از توسعه اقتصـادی، اجتمـاعى، فرهنگـى

و آزادی 1.»هـای اساسـى را بتـوان اسـتدراك نمـود، دارنـد در قالبى كـه همـه حقـوق بشـر

مى،بنابراين و از نظر ايـن اعالميـه، حـق بـر توسـعه توانـد زمينـه تحقـق تمـامى حقـوق بشـر

.كندرا فراهم های اساسى انسان آزادی

دان برجسـته الجزايـری كـه تجربـه قضـاوت در ديـوان حقوق2»محمد بجاوی«به اعتقاد

و رياسـت آن را نيـز دارد، گفتمـان حـق بـر توسـعه، ريشـه در دوران بين المللى دادگستری

و بـا شـكوه اسـتعمارزدايى در دهـه  .)See: Bedjaoui, 1991: 1177(مـيالدی دارد 1960تـاريخى

بهاعتقاد مند، به نـام وزيـر امـور خارجـه عنوان يك ابتكار ارزش به وجود چنين حقى را بايد

بار، اين موضوع توسط وی، در مجمع عمومى سازمان وقت سنگال ثبت كرد كه برای اولين

سـنگال، اشـخاص ديگـری بعد از وزير امور خارجه. مطرح گشت 1966ملل متحد در سال 

ام«برای مثال،. اند پرداخته نيز به بحث درباره اين مفهوم اولين رييس ديوان عـالى3»بای.كبا

و معاون و عضـو كميسـيون حقـوق بشـر سـازمان ملـل مؤسسه بين سنگال المللى حقوق بشر

چنـين اشـخاصهم. بـه ايـن موضـوع پرداخـت 1972حق بر توسعه، در سال متحد در زمينه

ص«4،»هكتور گروس اسپيل« همچونديگری  دربـاره توسـعه6»ويـل زروی«5،»عبژرژ ابى

.)474: 1378موسوی،(اند هايى را مطرح كرده عنوان يك حق بشری ديدگاه به

مثبتى نسبت به تلقى گاهيافته قرار دارند كه ديد در مقابل اين رويكرد، كشورهای توسعه

و مطرح توسعه به بـه كننده نسـبت كردن آن را اقـدامى تضـعيف مثابه يك حق بشری ندارند

و سياسى مى ديـدگاه ايـن.)487-484: همـان:ك.ر(داننـد حقوق نسل اول، يعنى حقوق مدنى

.گروه را در مباحث بعدی مورد بررسى قرار خواهيم داد

و پيش زمينـه آزادی، بر اساس ديـدگاه اول، حـق بـر توسـعه يـك حـق بنيـادين، شـرط
 
1. Declaration on The Right to Development, Adopted by UN General Assembly Resolution No.41/128 

of 4 December 1986. 

2. Mohammed Bedjaoui. 

3. Keba M. Baye.

4. Hector Gros Espiell. 

5. George Abi Caab. 

6. Wil Zerwey. 
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و خالقيت است مىاز اين حق، ديگر حقـوق سرچشـم. پيشرفت، عدالت گيرنـد؛ لـذا اگـره

جامعه انسانى از حق بر توسعه محـروم گـردد، بـه دشـواری خواهـد توانسـت اجـرای ديگـر 

بنابراين، هر عاملى كـه مـانع از حـق دسـتيابى.)470: 1395عباسى،(حقوق بشر را تضمين كند 

هـر چنـد حـق بـر. شـود انسان به توسعه شود، چالشى در مقابل حق بـر توسـعه محسـوب مى

و چالش توسعه تـرين حال، شـايد بتـوان مهم رو است، اما با اين های فراوانى روبه با مشكالت

در اموری را كه مى و اجـرای حـق بـر توسـعه شـوند، تواند باعث محدوديت يا مـانع تحقـق

و چالش: چهار عامل و چالش موانع و ساختاری، موانع و سياسى، های راهبردی های حقوقى

و بحرا .دانستهای زيست محيطىنمخاصمات مسلحانه

صورت مستقل يا ضمن مباحث نسـل سـوم حقـوق بشـر، آثـار در زمينه حق بر توسعه، به

و مقاله وجود دارد  ، امـا)Bedjaoui, 1991و 1388شايگان،:ك.ربرای نمونه(متعددی اعم از كتاب

و چالش،صورت خاص به بحثـى هايى كه حق بر توسعه با آن مواجـه اسـت، در مورد موانع

مى از اين. وجود ندارد و چالش رو، تالش ها مورد بررسـى قـرار شود در اين مقاله اين موانع

.گيرند

و چالش: گفتار اول و ساختاری موانع  های راهبردی

و چالش و يكى از موانع و ساختارها در عرصـه ملـى های فراروی حق بر توسعه، به راهبردها

مى بين ر. شـود المللى مربوط و سـاختارهای مناسـب باعـث شـده بسـياری از فقـدان اهبردهـا

و وضعيت توسعه كم كشورها در شرايط و در نتيجـه تـر توسـعه نيافتگى يا ،يافته قـرار گيرنـد

زوايـای،در ايـن گفتـار. مندی از مواهب توسعه محروم شوند مردم اين كشورها از حق بهره

و كنكاش قرار مسئلهمختلف اين  .گيردمىو آثار آن مورد بررسى

و چالش: بند اول  های راهبردی موانع

و چالش يكى از مسائلى كه حق بر توسعه را تهديد مى هـای اسـتراتژيك يـا كند، موانـع

بهـره بـرد؛ مختلـف هـای روش تـوانمى،هـر هـدفى به رسيدن معموالً برای. راهبردی است

مسئله اساسى استيك تر است، كه كدام روش برای رسيدن به هدف مورد نظر مناسب اين

مى كه در موضوع تعيين استراتژی و بررسى قرار .گيرد ها مورد بحث



و چالش  73*حق بر توسعهیفرارویها موانع

آن اهميت تعيين راهبردهای مناسب در عرصه قدر حائز های گوناگون اداره يك كشور،

و مرهون استراتژی،توان گفت اصوالً اداره موفق يك جامعه اهميت است كه مى های موفق

و سياسـت:ى از محققان معتقدندتا جايى كه برخ؛مناسب است مداران وظيفه اصلى رهبـران

و استراتژی و تبليغ راهبردها رؤسـای. ها اسـت نـه اداره كشـور يك كشور، محدود به تعيين

و سياست ها مداران نبايد پركارترين مردم كشـور باشـند؛ زيـرا ايـن اسـتراتژی جمهور، وزرا

و اگـر كشـوری خـوب اداره شـود، هـاآنكننـد نـه پركـاری هستند كـه كشـور را اداره مى

آن خوب انتخـاب شـده،ها معنى است كه استراتژی بدين انتخـاب كـه مـديران خـوبى اند نـه

ها بـد دهنده آن است كه اسـتراتژی از سوی ديگر، اگر كشوری بد اداره شود، نشان. اند شده

آن انتخاب شده س. انـد مداران ضـعيف بوده كه لزوماً سياست اند نه مداران، بـه ياسـتضـعف

و طراحى استراتژی مى عدم توانايى آنان در تدوين و محدود و يا تبليغ آن منحصر گـردد ها

و افشاری( .)661: 1383راد، آقابخشى

ُ های مربوط به توسـعه، از جنبـه تعيين استراتژی پ راهميـت تعيـين راهبردهـای اصـلى های

خط اين. يك كشور است مى كه چه و كدام راه اند يك كشور را به توسعه نزديـكتو مشى

بر همـين اسـاس، در كشـور. ساز كشورهای مختلف است كند، مورد بحث نهادهای تصميم

ــئله به ــن مس ــه اي ــه اســت ك ــيش از دو ده ــز ب ــا ني ــالى م ترين ســطوح صــورت جــدی در ع

الگــوی اســالمى ايرانــى«طــرح موضــوع. ســازی، مــورد بررســى قــرار گرفتــه اســت تصميم

و اجتناب، پاسخى»پيشرفت و در همـين راسـتا قابـل به همين ضـرورت حيـاتى ناپـذير بـوده

و ارزيابى است  .)20-9: 1379ای، خامنه:ك.ر(تحليل

و راهبردهـای اين مسئله از آن جهت حائز اهميت است كـه تـأثيرات متعـدد سياسـت ها

ت، فرهنـگ، اقتصـاد، حقـوق، سياسـ ماننـدها های گونـاگون زنـدگى انسـان توسعه بر جنبـه

به از اين. انكارناپذير است مى رو، بايد بـا،های مربوط به توسعه هر كشور رسد استراتژی نظر

و دقت هر چه تمام و رسـوم هـر كشـور تـدوين و آداب و متناسب با مقتضيات، فرهنـگ تر

اثربخشـى الزمو خللى ايجـاد ننمايـد،كه در مسير تكاملى جامعه طراحى گردد تا ضمن اين

.ه باشدرا نيز داشت

و از مهم و مشكالت راهبردی در مقابل حق بـر توسـعه، عـدم نگـرش جـامع ترين موانع

بى همه و و جهان در جانبه به انسان و جامعـه و معنوی فـرد و ابعاد مادی توجهى به اقتضائات
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و طراحى راهبردهای توسعه است و كمـال انسـان. تهيه هدف غايى حق بر توسـعه، سـعادت

يك،های مربوط به توسعه، در طراحى سياسترو از اين. است و غير بايد از نگاه جـامع سويه

به عنوان محور توسعه اجتنـاب كـرد؛ زيـرا طراحـى سياسـت به انسان به صـورت های توسـعه

و نه همه ناقص، تك ممكن يـا بـا مشـكل مواجـه جانبه، تحقـق حـق بـر توسـعه را غيـر بعدی

از ته بـه جهـانای بسـ بنـابراين، هـر جامعـه. خواهد كرد و فرهنـگ خـود، بايـد تعريفـى بينى

و توسعه، وقتى توسعه است كه به سـعادت وكمـال انسـان  و كمال انسان داشته باشد سعادت

در. بينجامد و معنـوی بـا معنـای انسـان اگر معنای انسان در يك تمدِن مبتنى بر مبنـای الهـى

و دنيوی فرق مى بى يك تمدن مبتنى بر مبانى مادی دو كند، گمان سعادت انسان نيز در ايـن

و الگوی توسعه نيز نمى و در نتيجه، توسعه آن تمدن متفاوت خواهد بود ها يكسـان تواند در

باشد؛ زيرا اجرای الگوهای توسعه مربوط به تمدن مادی در حـوزه تمـدنى مبتنـى بـر مبـانى 

و زم و سعادت دور خواهد كرد و جامعه را از مسير تكامل و ظرفيت ينـهدينى، انسان هـای ها

و واقعى را از بين خواهد برد و توسعه حقيقى بينى كه، تفـاوت در جهـان ضمن اين. پيشرفت

و فرهنگ، به تفاوت در اخالق مى و تفاوت در اخالق، در تفـاوت ميـانو اعتقادات انجامد

. شود سبك زندگى هويدا مى

و هـای اخالقـى خـود، ای كـه بـه حكـم آموزه برای مثال، جامعه قناعـت را يـك ارزش

و رذيلــت، نمى فضــيلت مى و حــرص را ضــد ارزش توانــد الگــوی توســعه همســان بــا دانــد

مى جامعه و اعتبار محسوب حـداد عـادل،(شود، داشته باشد ای كه در آن مصرف بيشتر ارزش

و چراكه؛)112: 1389 و رفتارهای خود خواهـد شـد در اين صورت، دچار تناقض در باورها

شده زمينه و كمال پديدار خواهد آثار بعضاً ناگوار راهبردهای. ای انحراف از مسير سعادت

ــى  ــدتوســعه غرب ــزايش شــكاف:مانن بى اف ــاتى، گســترش و طبق از های اجتمــاعى ــدالتى، ع

و مهم شدن فلسفه شدن معنويت يا به فراموشى سپرده رنگكم،تر از همه خودبيگانگى انسان

و مرگ، از نگرش تك يكبع زندگى و مى دی سـوزنچى:ك.ر(گيـرد سويه به انسـان نشـأت

های مربوط به توسعه در مقابل استراتژیتاكه همين امر باعث شده.)315-294: 1391كاشانى، 

و توسعه غربى، توسعه تك در غرب، عالمت سؤال بزرگى قرار گيرد و بعـدی كـه ای ناقص

در نتيجه، غالـب انديشـمندان،. نمايدكند، جلوه صورت كامل محقق نمى حق بر توسعه را به

و جهان سوم نيز حضور دارند، به ايـن كه در بين آنان انديشمندانى از كشورهای توسعه يافته



و چالش  75*حق بر توسعهیفرارویها موانع

اند كه توسعه را فقط در حوزه اقتصادی خالصـه نكننـد بلكـه امـوری همچـون نتيجه رسيده

و های متعالى انسانى را در مباحث مربوط به توسعه، مدنظر قرار ارزش و تعريـف جـامع داده

و مانعى از توسعه به و فرهنگـى بـوده عمل آورند كه شامل ابعاد سياسى، اقتصادی، اجتماعى

و معنوی انسان به هم ابعاد مادی .قرار گيرد مورد توجهعنوان محور توسعه، با

ــ و ناكامىاســاسر همــين ب و برخــى، يكــى از مشــكالت هــای كشــورهای جهــان ســوم

را بايد پيروی از راهبردهای توسـعه غربـى دانسـت كـه ايـن مسـئله، ايـن كشورهای اسالمى 

: فرمايـد مى4امـام خمينـى حضـرتكه؛ چنانكشورها را با چالشى بزرگ مواجه ساخته است

از« و تعالى خـود ملت ايران با داشتن مكتبى مترقى چون اسالم، دليلى ندارد كه در پيشرفت

و يا كشورهای كمونيست  ج 1387امام خمينى،(» تقليد كندالگوهای غربى ،4:507(.

و سياست عنوان يـك حـق تحقق توسـعه بـه برایهای صحيح بنابراين، انتخاب راهبردها

صِ  رف وجـود بشری، عامل مهمى در رسيدن به حق بر توسعه است؛ لذا نبايد تصور كرد كه

و مالى مى چه منابع مادی بسا به خاطر عـدم توجـه تواند يك جامعه را به توسعه برساند؛ بلكه

و در نتيجـه و اقتضائات خاص هر جامعـه بينانـه، همـين واقع اتخـاذ راهبردهـای غير،به نيازها

م .دنناكامى در نيل به حق بر توسعه تبديل گردو انع توسعهومنابع مادی، خود به

و چالش: بند دوم  های ساختاری موانع

را از مهم مىترين عواملى كه موفقيـت يـك راهبـرد های كنـد، وجـود سـاختار تضـمين

و فرهنگى. مناسب است در،ساختارهای سياسى، اقتصادی، اجتماعى جايگـاه بسـيار مهمـى

و منطقى بنـابراين، هرچـه سـاختارها اصـولى. تحقق يا عدم تحقق حق بر توسعه دارنـد تـر تر

و در نتيجه به،طراحى شوند، تحقق راهبردها از. هـد بـودپـذيرتر خواف امكاناهـدارسيدن

مى مهم ها در برخورداری از حق بـر توسـعه منجـر تواند به محروميت انسان ترين عواملى كه

و كارآمــد دانســت الزم اســت موانــع ســاختاری. شــود، فقــدان ســاختارهای مناســب، ســالم

و داخلى مورد ارزيابى قرار گيرد فراروی حق بر توسعه، در دو عرصه بين .المللى

و چالش: الف  المللى های ساختاری در عرصه بين موانع

ــه و فرهنگــى در عرص ــاعى ــادی، اجتم ــوق اقتص ــت از حق و محرومي ــر ــتردگى فق گس
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های وجود موانع ساختاری بـر سـر راه كشـورهای در حـال توسـعه، المللى، يكى از نشانه بين

و پيشرفت است برای دست و مـالى موجـود. يابى به توسعه ساختار كنونى اقتصادی، تجاری

و هم مانعى در برابر حق بـر توسـعه1»اهداف توسعه هزاره«هم مانعى برای تحقق،جهاندر 

بانـك«گـروه2،»المللـى پـول صـندوق بين«المللـى شـامل امروزه سه سازمان مهم بين. است

بـر. دهنـد ساختار اصلى اقتصاد جهـانى را تشـكيل مى4،»سازمان تجارت جهانى«و3»جهانى

ن اساس گزارش پى هادهای بينهای برخى ريـزی المللى، اين ساختار بر روابط نابرابر قـدرت

مى شده است كه سعادت عده نظـامى كـه در ذات خـود، انبـوه؛كند ای را بر فقر سايرين بنا

آن مردم در كشورهای كم و هـا را از حقـوق انسـانى خـود درآمد را به سوی فقر سوق داده

و در نهايت محروم مى ا،كند و مى جرای حق بر توسعه بـرای انسـانمانع تحقق ايـن. شـود ها

ــيش از  ــدگى2/1واقعيــت كــه ب ــر از يــك دالر در روز زن ــا كمت ــان ب ــر در جه ــارد نف ميلي

و سياسـت گذرانند، بيان مى هايى اسـت گر همين ساختار نامطلوب است كه مبتنى بـر قواعـد

و غالباً غير مى كه نتايج نامتوازن ؛ سـالومون، 115-116: 1388گان، شـاي:ك.ر(كنـد منصفانه ايجاد

1394 :80-82(.

وجود همين موانع ساختاری در برابر اجرای برخى مفاد معاهـدات حقـوق بشـری سـبب

و فرهنگى«تاشده است  عنوان نهاد نظارتى بـر اجـرای به5»كميته حقوق اقتصادی، اجتماعى

و فر هنگـى ميثاق بين« 14سـيری عـام شـماره در نظـر تف6»المللى حقوق اقتصادی، اجتماعى

مندی كامـل از حـق اين ميثاق درباره حق سالمتى، اظهار كند كه بهره12ماده به خود راجع

ويژه بـرای بـه. ها انسان در سراسر جهان هنوز هدفى دور دست اسـت بر سالمتى برای ميليون

مى روز دسـت نايـافتنى كنند، اين هدف روزبه كسانى كه در فقر زندگى مى يتـهكم. شـود تر

و غير و ديگـر عوامـل ساختاری ناشى از عوامل بين مزبور، موانع سرسخت ساختاری المللـى

در بسـياری از كشـورهای متعاهـد12هـا را مـانع تحقـق كامـل مـاده خارج از كنترل دولت
 
1. Millennium Development Goals  

2. International Monetary Fund (IMF).

3. World Bank.

4. World Trade Organization (WTO)  

5. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

6. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
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از در اين تفسير كه نسبت بـه موانـع سـاختاری بـرای بهره.)551: 1387كريون،(داند مى منـدی

و فرهنگى حساس اسـت، كميتـه مـذكور بـه ضـرورت حمايـت حقوق اقتصادی، اجتماعى

به تر مؤسسات مالى بين بيش و صندوق بين ويژه المللى، المللـى پـول از حـق بـر بانك جهانى

های زدن بـه ايـن حـق در چـارچوب سياسـت هـا بـرای لطمـه سالمتى، با توجه به قابليـت آن

و برنامه نامه دهى، موافقت وام مىه های اعتباری شـايگان،(كند ای تعديل ساختاری آنها اشاره

1388 :117(.

2»كنوانسـيون حقـوق كـودك«عنوان نهاد ناظر بر اجرای نيز به1»كميته حقوق كودك«

خود، در نظرگـرفتن جايگـاهى اساسـى بـرای منـافع برتـر5در نظر تفسيری عام شماره

و سـازمان تجـارت المللى های گروه بانك جهانى، صندوق بين كودك در فعاليت پول

و توسعه اقتصادی را ضروری دانسته است جهانى در زمينه همكاری بين در. المللى ايـن

و قدرت حالى است كه كشورهای توسعه و سياسـى جهـان، يافته های بـزرگ اقتصـادی

و تصميم لذا كاركرد حاصل از سـاختار؛گيران اصلى در اين نهادها هستند تأثيرگذاران

و تجاری بينفعلى مؤسسات  تواند بـه نفـع كشـورهای در حـال توسـعه المللى نمى مالى

زاده، موسـى:ك.ر(تر به نفع خود كشـورهای ثروتمنـد اسـت بلكه ساختار موجود، بيش باشد؛

1389 :242-248(.

و پـولى جهـانى، باعـث مى مسئله مهم ديگر آن است كه سـاختارهای شـود فعلـى مـالى

و كم ذیر توسعهت استقالل كشورهای فقير در يافته، تحت تأثير كشورهای و تأثيرگـذار نفوذ

و حتـى فرهنگـى تحـت سـلطه كشـورهای  و از نظـر اقتصـادی، مـالى اين نهادها قرار گرفته

تر قرار گيرند؛ زيرا كشورهای وام گيرنده، اوالً بايد نظر كشـورهای تأثيرگـذار در ايـن قوی

و ثانياً  و سياست برنامه وظيفه دارندنهادها را جلب نمايند و مدنظر اين نهادها ها های تحميلى

و اجرا كنند؛ هرچند كه اين سياست ها با اقتضائات سياسى، فرهنگـى را در كشور خود پياده

مى از اين.و بومى اين كشورها تناسبى نداشته باشد تواند بر اسـتقالل كشـورها رو، اين مسئله

. تأثير منفى داشته باشد

1. The Committee on the Rights of the Child. 

2. Convention on the Rights of the Child, 1989. 
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و تـداومو چالشوجود اين موانع و باعـث بـروز ها كه فراروی حق بر توسعه قرار دارند

هم اند، سبب گشته در برخى از اسناد بين فقر شده اعالميه هـزاره ملـل«11چون ماده المللى،

و تصريح گردد كه برخورداری همگان از حق بـر توسـعه جـز در سـايه ريشـه1،»متحد كنى

م(محو فقر امكان پذير نيست  اين اعالميه نيـز، موفقيـت13در ماده.)6: 1383لل متحد، سازمان

و محو فقر با هدف تحقق حق بر توسعه، تنها از طريق دست در ريشه به كنى حكمرانى«يابى

و چه در سطح بين2»مطلوب بنابراين، اصـالح. المللى منوط شده است چه در سطح كشورها

و برخورداری از حكمرانى مطلوب مى برتو ساختارها اند عاملى اساسى در جهت تحقق حق

.)86-51: 1384هداوند،:ك.رباره در اين(توسعه باشد 

و چالش:ب  های ساختاری در عرصه داخلى موانع

به كشورها سعى مى ای گونـه كننـد بـر اسـاس راهبردهـای خـود، سـاختارهای داخلـى را

ب و مردم خود را هرچه و استوار كنند كه بتوانند جامعه هتر در مسير نيل به اهـداف از طراحى

ــين ــيش تعي ــد پ ــده اداره نماين ــال، كشــوری. ش ــرای مث ــر ب ــاختار سياســى خــود را ب ــه س ك

مى مردم و توزيـع قـدرت بنـا كـرده باشـد، بهتـر توانـد ساالری، حاكميت ملى، تفكيك قوا

و آزادی و در مقابل حقوق بشر بـ نظام،های اساسى شهروندانش را تأمين نمايد ر های مبتنـى

و ديكتاتوری، مانع اساسى شهروندان در دسترسـى بـه حقـوق بشـر از ساختارهای استبدادی

.جمله حق بر توسعه هستند

سن« و اقتصاددان معاصر در زمينه توسعه، در بيان چگونگى ارتبـاط3،»آمارتيا انديشمند

 منـدی مـردم آن جامعـه از حـق بـر توسـعه ميان ساختار نامناسبى كـه مـانع اساسـى بهره

مى شــود، معتقــد اســت كــه كــاركرد نظــام مردم مى از ســاالر توانــد حتــى بــه پيشــگيری

و ساير مشكالت اقتصادی كمك كند قحطى مى،وی. ها شـود كـه هرگـز سپس مدعى

چـه بـه لحـاظ- سـاالر داشـته اسـت در تـاريخ آن بخـش از جهـان كـه حكومـت مردم
 
1. United Nations Millennium Declaration, 2000. 

2. Amartya Sen. 

3. Good Governance. 
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و چه نسبتاً ها در قلمـرو قحطى. رخ نداده استقحطى- فقير باشد اقتصادی ثروتمند باشد

در هـای تـك مستعمراتى كه توسط حاكمـان خـارجى اداره شـده يـا در حكومت حزبـى يـا

.)31-30: 1382:سن(اند استبدادهای نظامى رخ داده

تــوان ترديــد كــرد، نظــامى كــه گــذاری ايــن ســخن، در ايــن مســئله نمى فــارغ از ارزش

پى ساختارهای سياسى آن بر مردم و حـق مـردم در تعيـين سرنوشـت ساالری شـان بـه ريـزی

و آزادی ــوق ــهروندان از حق ــد، ش ــده باش ــناخته ش ــميت ش ــای بيش رس ــه ه ــبت ب ــری نس ت

و خودكامه برخوردارند حكومت .های استبدادی

های ديگر چالش ساختاری در عرصه داخلى كه بسياری از كشورهای فقيـر از نمونه

س يافته با آن مواجهو كمتر توسعه و معيـوب اسـتاند، و. اختارهای اداری ناكـارا نظـام

و. ساختار اداری هر كشور، موتور محرك آن كشور است ساختار اداری كارا، مطلوب

ساختن راهبردهای كشور كننده امور برای عملياتى مند، ساختاری است كه تسهيل قانون

پي گرفته بر اساس ديوان ساختار اداری شكل. باشد و بوروكراسى چيـده دولتـى، ساالری

و پيشـرفت هـر كشـور خواهـد بـود در ايـن سـاختار، ضـمن. مانعى اساسى برای توسعه

و نيـروی انسـانى نيـز هـدر خواهـد اين كه تحقق راهبردها دشوار خواهد شد، سرمايه

و بـه تعبيـر رايـج،،چنين ساختاری.رفت و ناهنجـاری اداری توليـد خواهـد كـرد فساد

ش و در نهايترابطه بر ضابطه حاكم خواهد و عدم،د تحقق حق بر توسعه مانع پيشرفت

.خواهد بود

های ساختاری فراروی حق بر توسـعه، سـاختار اقتصـادی ناكارآمـد چالشديگر يكى از

و پيشرفت هر كشور بـه حسـاب ترديد، اقتصاد يكى از محوریبى. است ترين عوامل توسعه

مى از همين. آيد مى و توسـعهت رو، ساختار ناسالم اقتصـادی وانـد چالشـى در برابـر پيشـرفت

بـيش از حــد بــهیمحصــولى، اتكــا بــرای نمونـه، ســاختار اقتصــادی تـك. محسـوب گــردد

و دخالت بيش از اندازه  درآمدهای نفتى، سهم ناچيز ماليات بر درآمد دولت، اقتصاد دولتى

سودولت در  م را اقتصاد، بخشى از عواملى هستند كه ساختار اقتصادی كشورهای جهان

و در نتيجه دچار چالش مردم اين كشورها نيز در دسترسى به حق بر توسعه با مشكل،كرده

.اند مواجه شده
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و چالش: گفتار دوم و سياسى فراروی حق بر توسعه موانع  های حقوقى

و چالش هايى كه دسترسى به حق بر توسعه بـا مشـكل مواجـه سـاخته اسـت، بخش از موانع

و سياسى  مى. استموانع حقوقى .گيرد در اين گفتار اين موضوع مورد بررسى قرار

و چالش: بند اول  های حقوقى موانع

و چالش هـای حقـوقى يكى از مشكالتى كه حق بر توسعه با آن مواجه است، مشـكالت

و مقـررات حقـوقى الـزام. است و عـدم ضـمانت منظور از چالش حقوقى، فقدان قواعد آور

دانان مطرح، همچون محمد بجاوی، حـق برخى از حقوق. است اجرا در زمينه حق بر توسعه

و مى1»حقى بنيادين«بر توسعه را  و آخـرين حـق و انجام حقـوق بشـر، اولـين دانند كه آغاز

و هدف حقوق بشر قلمداد مى به وسيله مىای گونه گردد؛ . گـردد كه ساير حقوق از آن ناشى

و آن را يـك محمد بجاوی در توصيف حق بر توسعه از اين هم 2»قاعـده آمـره«باالتر رفته

مى. كند محسوب مى رسد كه چون حق بر توسـعه، مبتنـى بـر او از طريق قياس، به اين نتيجه

و اين دو حق و حق تعيين سرنوشت است مى،حق حيات گردنـد، از قواعد آمـره محسـوب

مى كه مبتنى بر آن- لذا حق بر توسعه نيز شـايگان،(داشـت خصيصه آمـره خواهـد- باشد ها

.)483: 1395؛ عباسى،74: 1388

و اعتبـار برخالف ديدگاه فوق، ديدگاه هايى وجود دارد كه برای حق بر توسـعه، ارزش

و آن را بـه  عنوان يـك حـق حقـوقى كـه دارای الـزام باشـد، بـه حقوقى چندانى قائل نيستند

ج بر همين اساس، تالش. شناسند رسميت نمى و كميسـيون های متراكم كشورهای هان سـوم

المللـى آور بين سابق حقوق بشر سازمان ملل برای گنجاندن حق بر توسعه در يك سند الـزام

هـای عضـو جنـبش بـه درخواسـت دولت3»كميسيون حقوق بشر«. به سرانجام نرسيده است

و حمايت از حقـوق بشـر طى قطعنامه 2003تعهد، در سال عدم ای از كميسيون فرعى ترويج

ت و در آن گزينهخواست و عملىا سندی تهيه كند بـودن هايى را برای اجرای حق بر توسـعه
 
1. Fundamental right.

2. Jus Cogens.

3. Human Rights Commission. 



و چالش  81*حق بر توسعهیفرارویها موانع

در المللى با ماهيت الـزام ها، از جمله يك استاندارد حقوقى بين اين گزينه آور، رهنمودهـايى

و اصولى برای شراكت توسعه ارائه نمايـد امـا كميسـيون فرعـى،  مورد اجرای حق بر توسعه

. رد نظر كميسيون حقوق بشر نشدموفق به تهيه سند مو

دهنده اخـتالف نظـر های كميسيون حقوق بشر در اين زمينـه، نشـان ماندن تالش نتيجه بى

و نيز شخصيت شديد ميان دولت در ها درج حق بر توسـعه در يـك بارههای برجسته حقوقى

مى. آور است چارچوب حقوقى الزام د با اين وجود، به نظر ها ولترسد در حال حاضر، همه

و سـاير دولت و عدم ايجاد مانع برای توسـعه خـود را اگرچه وظيفه منفى عدم ممانعت - هـا
و تعهد مثبت كمك به توسـعه مورد حمايت قرار مى- الاقل از حيث نظری دهند، اما وظيفه

آن نپذيرفته،كه بايد ديگران را هنوز چنان و حداقل تا كننـده جـا كـه بـه كشـورهای اعطا اند

مىه كمك و داوطلبانـه دارد شـود، ايـن كمك ای توسـعه مربـوط :ك.ر(هـا جنبـه اختيـاری

هـا اعالميـه حـق بـر توسـعه، دولت3مـاده1كه بر اساس بند درحالى.)76-74: 1388شـايگان،

و بين المللـى مناسـب جهـت تحقـق حـق توسـعه را برعهـده وظيفه اساسى ايجاد شرايط ملى

. دارند

و چالش:بند دوم  های سياسى موانع

. شدن آن، با مجادالت سياسى همـراه بـوده اسـت موضوع حق بر توسعه از ابتدای مطرح

های زيادی كه كميسيون سابق حقوق بشر، از طريق تعيين كارشـناس مسـتقل با وجود تالش

باره انجام داده است، اما فضای سياسى حاكم بر اين نهادها، های كاری در اينو ايجاد گروه

ح بـرای درك علـت ايـن. صول نتايج عملـى مطلـوب در ايـن زمينـه گرديـده اسـتمانع از

برخوردهای سياسى با موضوع حق بر توسعه، كافى است به خاستگاه مفهوم حق بـر توسـعه، 

و نگرانى از خواسـت طور اساسـى بـهيعنى مفهومى كه  هـای مشـروع كشـورهای در حـال ها

و به ، بـرای ايجـاد يـك نظـم اقتصـادی عادالنـه در يافته ويژه كشورهای تازه استقالل توسعه

از در مقابل، كشورهای توسعه. جهان نشأت گرفته است، توجه شود يافته معتقدنـد كـه پـس

ناكامى كشورهای در حال توسعه برای تغيير در ساختارهای اقتصاد جهانى، با هدف رسـيدن 

.)95-94:انهم(اند ها، به طرح موضوع حق بر توسعه روی آورده به همان خواست

) جنـوب(و در حـال توسـعه) شـمال(يافته در تبيين اختالف ديـدگاه كشـورهای توسـعه
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از،نسبت به حق بر توسعه بايد گفت، كشورهای در حال توسعه معتقدند كه حق بـر توسـعه

و جدا از ساير حقوق به ايـن. رسميت شناخته شده برای بشر است حيث ماهيت، حقى جديد

و حـق، حــق دولت و حــق جمعـى مــردم نسـبت بــه توسـعه اســت كـه جامعــه بينهـا المللــى

و ايجــاد شــرايط كشـورهای توســعه و همكــاری بـرای ارائــه منـابع يافتـه، متعهــد بـه كمــك

. يافته هســتند المللــى مســاعد بــرای تحقــق حــق بــر توســعه در كشــورهای كمتــر توســعه بين

ز كشورهای جهان سوم، به وجود تعهد حقوقى الزام و آن را آور در ايـن مينـه اصـرار دارنـد

و كــرم جامعــه بين ــه احســان و كشــورهای تعهــدی صــرفاً اخالقــى كــه اجــرايش ب المللــى

بـر خـالف) جنـوب(كشـورهای در حـال توسـعه. دانند يافته بستگى داشته باشد، نمى توسعه

و) شمال(يافته كشورهای توسعه معتقدند كه مفهوم حق بر توسعه، به قدر كافى روشن است

و بين هــای بايــد مــورد تعريــف مجــدد قــرار گيــرد؛ بلكــه تالش نمى المللــى بايــد بــر اجــرا

در. ساختن آن متمركز شود عملى شـورای حقـوق«به نظر اين كشـورها، بايـد ايـن مباحـث

و بررسى قرار گيرند) كميسيون سابق حقوق بشر(1»بشر در مقابـل، كشـورهای. مورد بحث

و جـزو يافته معتقدند، اصـوالً ايـن توسعه مباحـث در صـالحيت شـورای حقـوق بشـر نبـوده

.تعهدات حقوق بشری كشورها هم نيست

كشورهای در حال توسعه با توجه بـه وضـعيت خـاص خـود اعتقـاد دارنـد كـه بايـد بـه

و فرهنگى« و سياسـى«نسبت به2،»حقوق اقتصادی، اجتماعى اولويـت داده3»حقـوق مـدنى

ت شدن شـرط بـرای تحقـق حقـوق يافته، به معنى قائل وسعهشود اما اين امر از نظر كشورهای

و سياســى اســت يافته بــر خــالف ديــدگاه جالــب ايــن اســت كــه كشــورهای توســعه. مــدنى

و سياسـى بـر حقـوق اقتصـادی،  كشورهای در حال توسعه، قائل بـه اولويـت حقـوق مـدنى

و فرهنگى هستند ه بـا مفـاد كـدام از ايـن دو ديـدگا اين در حالى اسـت كـه هـيچ. اجتماعى

و هـم در مـواد آن، توجـه اعالميه حق بر توسعه سازگار نيست؛ زيرا هم در مقدمـه اعالميـه

و سياسـى(يكسانى به نسل اول  و(و نسـل دوم) حقـوق مـدنى حقـوق اقتصـادی، اجتمـاعى

.)97-96: همان(حقوق بشر شده است) فرهنگى

1. Human Rights Council. 

2. Economic, Social and Cultural Rights. 

3. Civil and Political Rights. 



و چالش  83*حق بر توسعهیفرارویها موانع

اَشكال موانع سياسى فراروی حق بر توسعه، تحريم ای اقتصـادی اسـت كـه بـاهـ يكى از

بى اگرچه تحريم؛گيرد اهداف سياسى صورت مى و يـا ثبـات های اقتصادی بـا هـدف كردن

و اجـرا مى و شـود، امـا معمـوالً ايـن تحريم تغيير رفتار يك نظام سياسى طراحى هـا، توسـعه

و كـار دارد، تحـت  و معاش روزمره مردم آن كشور سر اقتصاد يك كشور را كه با زندگى

مىتأث و آثار اين تحريم ير قرار و بـه ها مستقيماً در زندگى انسان دهد ها اثرگذار خواهد بـود

و بنيادين بشر همچون حق حيات، آسيب جدی وارد مى كه ايـن درحالى. كند حقوق اساسى

.الملل است امر بر خالف قواعد حقوق بين

بـيش بازيچـه دسـتوكم المللـى، حقـوق، متأسفانه بايد اذعان كرد امروزه در جامعه بين

و اعمال تحريم. سياست است زده های فضـای سياسـت های اقتصـادی يكـى از آسـيب وضع

و قواعـد حقـوق بين جامعه بين و بعضـاً المللى، است كه بر خالف منشور ملـل متحـد الملـل

يك به و توسـعه جانبه توسط برخى كشورهای قدرت صورت يافته عليـه ديگـر كشـورها، مند

ك به مى شورهای كمتر توسعهويژه پـذيرد، كـه ايـن مسـئله بـا يافته يا در حال توسعه، صورت

و تعامل كشورها در سطح بين و اصـول سـازمان اصل همكاری المللى، كه يكـى از اهـداف

.)251-250: 1374ضيايى بيگدلى،(ملل متحد است، منافات دارد 

و فر هنگى ميثاق بين« االجـرا، عنوان يك سند الزم به1»المللى حقوق اقتصادی، اجتماعى

های اقتصـادی بـين كشـورها اخالل در روند همكاری هرگونه، بر ممنوعيت1ماده2در بند 

و تصريح مى مى ملت كليه«: كند تأكيد و خـود در منـابع های هـدف بـه نيـل تواننـد بـرای ها

 مبتنـى المللى بين اقتصادییاز همكار ناشى الزاماتبه اخالل خود، بدون طبيعى های ثروت

یمـورد در هـيچ. بنماينـد تصـرفى هرگونـه آزادانـه الملـل، بينو حقـوق مشـترك بر منافع

.»كرد خود محروم معاش را از وسايل ملتى توان نمى

تحقق حق بـر برایها اعالميه حق بر توسعه نيز در مواد مختلف، بر همكاری ميان دولت

و همكاری لب احترام كامل به قوانين بينتوسعه در قا ها ميان المللى مربوط به روابط دوستانه

مى كليه دولت .كند ها بر اساس منشور ملل متحد تأكيد

و همكـاری بين3ماده3بند المللـى، اين اعالميه با رد ايجاد هرگونه مـانع در راه تعامـل
 
1. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
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مى به وظيفه دارنـد تـا در تعامـل بـا يكـديگر، كشورها«: دارد ويژه در روابط اقتصادی، مقرر

و برچيدن موانع بر سر راه توسعه را تضمين كنند 4مـاده٢عالوه بر اين، بنـد.»تحقق توسعه

تابد، بلكه ضرورت اعطـای امكانـات تحريم اقتصادی را بر نمىتنهانه اعالميه حق بر توسعه،

.شودو تسهيالت به كشورهای در حال توسعه را يادآور مى

يك عالوه بر تحريم  گيرد كه توسط برخى از كشورها صورت مى- جانبه های اقتصادی

هايى است كه شورای امنيت بـر اسـاس فصـل های اقتصادی، تحريم نوع ديگری از تحريم-

و اجرا مى مى. نمايد هفتم منشور، وضع هـا بـر طبـق گونـه تحريم رسد، حتى اگـر ايـن به نظر

ه و به شكل قانونى و اساسى ملتمنشور و شـهروندانم اتخاذ شوند، نبايد حقوق بنيادين هـا

و انســانيت آن هــای اقتصــادی تجربــه تحريم. هــا اســت، نقــض كنــد را كــه الزمــه كرامــت

آن شده عليه كشورها، بيانگر اين مطلب است كه اين تحريم اعمال كه نظام سياسـى ها قبل از

و شـهروندان عـادی از آن كشـور بـه يك كشور را هدف بگيرد، مـردم ويژه افـراد ضـعيف

و مادران را متأثر ساخته است و عـوارض ناخوشـايند ايـن تحريم. جمله كودكان هـا بـر آثار

و اسناد بين 9مـاده8پـاراگراف. المللى اسـت روی افراد عادی كشورها مورد اذعان مجامع

ا عالميه متبلـور اعالميه هزاره ملل متحد، يكى از اهداف كشورهای جهان را كه در اين

مى بار همين تحريم شده، رفع آثار زيان و بـر تعهـد كشـورهای امضـا ها كننده ايـن داند

و مقرر مى های اقتصادی سازمان عوارض ناخوشايند جانبى تحريم«: دارد اعالميه تأكيد

هـای هـا را در معـرض بازبينى افراد عادی كشورها بـه حـداقل برسـانيم، تحريم ملل را روی

و آثـار زيانمنظم قر و طرف بـار تحريم ار دهيم » هـای ثالـث را حـذف كنـيم هـا روی افـراد

.)5: 1383سازمان ملل متحد،(

و بين: گفتار سوم  المللى مخاصمات مسلحانه داخلى

و توسـعه نيـافتگى يكـى از مباحـث مهمـى اسـت كـه ذهـن رابطه بـين مخاصـمات مسـلحانه

و ايـن سـؤال را ای منطقـى بـين مطـرح كـرده كـه آيـا رابطـه انديشمندان را به خود مشغول

و مخاصمات مسلحانه وجود دارد يا خير؟ شدن انسان محروم  ها از حق بر توسعه با جنگ

رو، در مقدمـه اعالميـه حـق از همين. متأسفانه بايد گفت كه پاسخ اين سؤال مثبت است

های سـنگينه سـالحويژ های فراوانـى كـه بـرای توليـد سـالح، بـه بر توسعه با اشاره به هزينه
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و مى و پيشـرفت كشـورها دارد، بـه رابطـه خلـع سـالح و نيز آثار مخربى كه بر توسـعه شود

و تاكيد مى و توسعه پرداخته و توسـعه وجـود دارد كند كه رابطه نزديكى ميان خلـع سـالح

به اين  ای ارتقای پيشرفت در زمينـه توسـعه مالحظه طور قابل كه پيشرفت در زمينه خلع سالح

د كـه منـابع مـالى عايدشـده ناشـى از كنـ يـادآوری مـى،اعالميـه. را به همراه خواهد داشت

و رفـاه همـه مـردم بـه و اجتمـاعى ويژه اقدامات در زمينه خلع سالح بايد به توسعه اقتصادی

در مردم ساكن در در اين گفتار، اين مسـئله را مـورد. حال توسعه اختصاص يابد كشورهای

.يمده بررسى قرار مى

و مخاصمات مسلحانه داخلى: بند اول  رابطه حق بر توسعه

و آزادی و استيفای حقـوق بشـر به بدون ترديد، تحقق شـده بـرای رسـميت شناخته هـای

و منازعـه امكان انسان و به دور از تنش، درگيری . پـذير نيسـت ها جز در فضايى امن، باثبات

تر محيط تنش و توسـل بـه زور در عرصـه زا، منازعات مسلحانه، شورش، عمليـات وريسـتى

و ناديده ملى، مناسب حتـى. آورد ها فـراهم مـى گرفتن حقوق انسـان ترين فضا را برای نقض

و محيط تـنش اگر بى مى ثباتى و مخاصـمه هـم خـتم نشـود، بـاز توانـد زا بـه جنـگ داخلـى

و پيشرفت يك كشور صرف شوند، سرمايه نابود هايى را كه بايد در مسير سازندگى، توسعه

و انباشت آن هزينه شود كه ايـن امـر خـود مى توانـد زمينـه ساخته يا در راه خريد تسليحات

مىآن. مناسبى برای بروز جنگ داخلى باشد ايـن اسـت،شـوند چه اين منازعـات باعـث آن

و مادی به جای اين و تعـالى انسـان كه منابع عظيم انسانى و توسـعه و كه در مسير پيشرفت ها

بهجامعه بش و ضـمن كار گرفته شوند، در درگيری ری و مخاصمات مسلحانه صرف شـده ها

و امكانات، منجر به فقر و عقبنابودی اين منابع شدماندگى، بيكاری كه نتيجـه آن، خواهد

و آزادی ميان شايد بتوان حـق كه در اين استهای اساسى بشر نقض گسترده حقوق بنيادين

و  .ترين قربانيان مخاصمات مسلحانه داخلى دانست اصلىبر توسعه را يكى از اولين

و،های زيـادی بـا فقـر كـه انسـان رغم اين در برخى كشـورهای آفريقـايى، علـى قحطـى

و پنجه نرم مى و از امكانات اوليه زندگى گرسنگى دست و بهداشت محروم مانندكنند غذا

بـ ها دالر هزينه خريد جنـگ هستند، ميليون و و تسـليحات كارگيری آن در منازعـاتهافزار

و پيامدهای ناگوار اين درگيری. شود مسلحانه داخلى مى و آثار ها، مانع اصلى در راه تحقـق
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و آسيب. اجرای حق بر توسعه است ديـدن توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعى، سياسـى، فرهنگـى

و زخمى و نـابودی زيرسـاخت انسانى، كشته ها، كـاهش درآمـد ملـى، شدن افراد، تخريـب

و در نتيجهك و تورم، سوء،اهش توليد و بهداشـت، كاهش كاالهای مورد نياز، گرانى تغذيه

و بيكـاری، محدود مرگ و مادران، فقر و شـدن آزادی ومير كودكان و سياسـى هـای فـردی

و منازعات مسلحانه داخلى هستند ده و پيامدهای مخاصمات ها چالش ديگر، همگى از آثار

از كه در نتيجه، اين مسـائل مى)331-325: 1388موثقى،( تواننـد حـق برخـورداری شـهروندان

و مانع اساسى نمايند .توسعه را دچار مشكل

و مخاصمات مسل: بند دوم  المللى حانه بينرابطه حق بر توسعه

و ضـبط نمايـد، سـايه و تـاريخ توانسـته اسـت آن را ثبـت تا جايى كه بشـر بـه يـاد دارد

و تباه ويران بهكننده جنگ گر كـهای گونهو تجاوز بر سر جامعه بشری گسترده بـوده اسـت؛

و آرامـش 250عمل آمده در طول تاريخ، بشر فقـط بر اساس تحقيقات به سـال را در صـلح

در هرچنـد جنگ.)12: 1390كميته ملى حقوق بشردوستانه جمهوری اسالمى ايـران،(زيسته است  هـا

و ابزار ابتدايى صورت مى مىگ قديم با وسايل هـا شد تلفات جنگ رفت كه همين امر باعث

به گسترده نباشد، اما خشونت به كار رفته در برخى از همين جنگ ها، كشتارهای فراوانى را

فن. دنبال داشته است و و دست متأسفانه با پيشرفت علم های كشـتار يابى بشر به سالح آوری

و با قدرت تخريب فراوان همچون سالح گر استفاده از ايـن، آثار ويرانای های هسته جمعى

مى. ها، برای بشر نمايـان گرديـده اسـت ها در جنگ سالح و جهـانى كـه توانسـت در صـلح

و سرمايه همزيستى مسالمت و آميز زندگى كند و معنوی خود را در راه پيشـرفت های مادی

و منازعه كرده است و رفاه خود هزينه كند، صرف جنگ م؛توسعه نشـور هرچند با تصويب

المللـى ممنـوع گرديـد، امـا متــأسفانه، توسل به زور در روابط بين1945ملل متحد در سال 

و ناكـارا هسـتند الملـل در اين رغم اين اقـدامات، قواعـد حقـوق بين على رأی«. بـاره منفعـل

از ديوان بين 1998مشورتى  المللى دادگسـتری در خصـوص مشـروعيت تهديـد يـا اسـتفاده

از در مقام پاسخ به سؤال از مجاز يا ممنوع1»ای سالح هسته و تكثيـر يـا اسـتفاده بودن توليـد
 
1. Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July, 1996. 
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ديـوان در پاسـخ بـه ايـن سـؤال در بخشـى از رأی خـود اعـالم. ای جالب است سالح هسته

كه مى و قـراردادی فـى در حقوق بين«كند و نفسـه هيچ الملل عرفـى گونـه ممنوعيـت جـامع

در وضـعيت فعلـى«و» ای وجـود نـدارد های هسـتهحجهانى برای تهديد يـا اسـتفاده از سـال

و عوامل موجود در آن، ديوان نمى حقوق بين به الملل در تواند طور قطعى نتيجـه بگيـرد كـه

مقام دفاع مشروع در شرايطى كه كشوری شديداً در معرض نابودی باشد، تهديد يا اسـتفاده 

.)11: 1383 البرزی وركى،(» ای مشروع است يا نامشروع از سالح هسته

و پيامــدهای ويران ايــن مســائل نشــان مى گــر مخاصــمات مســلحانه دهــد ســايه تهديــد

. كردن آن صورت گرفته اسـت المللى بسيار فراتر از اقداماتى است كه در جهت محدود بين

و آثار ناگواری را كه جنگ به ويژه بر توسعه دارد، باعث شده رابطـه مسـتقيمى بـين جنـگ

اعالميـه كنفـرانس ملـل«24 رو، اصـل از اين.)319: 1388موثقى،(رار گردد نيافتگى برق توسعه

و توسعه كننـده نابود طور بـه جنـگ«: دارد مقرر مـى صراحتبه،»متحد درباره محيط زيست

.)See: Birnie and Boyle, 1996: 9-14(» پايدار است توسعه

درگيـر مخاصـمات، اگـر وضـعيت كشـورهای جهـان سـوم، كـه بيشـتر اساسهمين بر

نيافتگى ايـن ترين عوامـل توسـعه اين واقعيت كه يكى از مهم بررسى شود،اند، مسلحانه بوده

های فـراوان هزينـه. تـر آشـكار خواهـد شـد كشورها، مخاصمات مسلحانه بوده اسـت، بيش

ــورها در اين ــه كش ــادی ك و اقتص ــانى ــت كرده انس ــمات پرداخ ــه مخاص ــد، گون ــببان  س

ب عقب آنيشماندگى هرچه و پيشرفت شده است تر ايـن در حـالى. ها در سازندگى، توسعه

و دوری از  و امنيــت و صــنعتى، در ســايه صــلح نازعــات،ماســت كــه كشــورهای پيشــرفته

و پيشــرفت نائــل آينــد امــا بســياری از كشــورهای جهــان ســوم ماننــد توانســته اند بــه توســعه

، ويـژهطـور بـه.ت مسـلحانه هسـتندافغانستان، عراق، سوريه، ليبى، سـودان درگيـر مخاصـما

شـكل مخـرب. ای كه اين كشورها با آن مواجه هستند، تروريسم اسـت امروزه چالش عمده

و دولتــى اســت تروريســم، تروريســم ســازمان های اشــغالى چــه امــروز در ســرزمينآن؛يافته

آن فلسطين مى و يا ده، داعـش، القاعـهمچـون يافته تروريسـتى های سازمانناچه جري گذرد

و مى... النصره، بوكوحرام :ك.ر(دهند، چالشى بزرگ در مقابل حق بـر توسـعه اسـت انجام

و مانگوپولوس، .)115-1383:89مقدمه مترجم؛ واربريك،:1389بندك
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و برایبنابراين، بايد درآمدهای كشورهای جهان به جای اينكه خريد تسليحات جنگـى

م و آبـادانى، بـرایشـود، مصـرف نـابع ديگـر كشـورها استفاده از آن برای نابودی جمعيت

و  و توسـعه همـه حقـوق و در يـك كـالم، تـرويج و گرسـنگى و رفع فقر توسعه، بهداشت

بر همين اسـاس، عـالوه بـر مقدمـه اعالميـه. گردد استفاده شده برای بشر های شناخته آزادی

،19در مـاده» 1968المللى حقوق بشر تهـران مصـوب اعالميه كنفرانس بين«حق بر توسعه، 

و آزادی و اختصاص منابع مربوطه در راه ترويج حقوق بشر های اساسى موضوع خلع سالح

و مقرر داشته است در كـه عظيمىو مادی انسانى تواند منابعمى سالح خلع«: را مطرح كرده

به حال يـد در راهبا منـابع ايـن. آزاد كنـدرا شـده داده اختصاص مقاصد نظامى حاضر

از يكـىو كامـل عمـومى سـالح خلـع. شود بشر صرف اساسى هایو آزادی حقوق توسعه

و دموكراسـى يونسـكو،:ك.ر(» اسـت تمامى ملـل هایناآرم واالترين كرسـى حقـوق بشـر، صـلح

ج 1381 ،1:132-137(.

و بحران چالش: گفتار چهارم  های زيست محيطى ها

و بسـترعنوان به زيست محيط و ظرف در جايگـاه ارزش انسـان، تعـالى رشـد، حيـات منـدی

در تمامى عرصه و در نتيجـه، توسـعه موضـوع حـق بـر های حيات بشری، از جمله دارد

و چالش زيست مى هرگونه مشكل و حيـات انسـان را بـا خطـر محيطـى، توانـد زنـدگى

.مواجه سازد

و يا يـك قلمـرو خـاص محيطى عصر حاضر، مشكل تنها يك كشور های زيست چالش

و جامعـه جهـانى اسـت كـه در بـر دارنـده مسـائل جغرافيايى نيست، بلكه مشكل كل جهان

و هوا، گرم مختلفى است كه از آن جمله مى شدن كره زمين، باالآمدن توان به آلودگى آب

ــه ــابودی گون ــا، ن ــه ازن، تخريــب ســطح آب درياه و جــانوری، فرســايش الي ــاهى های گي

ــا، بارا جنگل ــيدی، آلودگىنه ــای اس و ه ــوانح ــوايى، س و ه ــرات آب ــوتى، تغيي ــای ص ه

و های هسته آزمايش .)1385:9فيروزی،(اشاره كرد ... ای

و نيز تحقق حق بر توسعه بايد در ظـرف از سوی ديگر، همان گونه كه اشاره شد، توسعه

ط محيط و زيست روی دهد؛ زيـرا اغلـب اقـدامات مربـوط بـه توسـعه مـرتبط بـا منـابع بيعـى
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مى محيط و بروز هرگونه مشكلى در عرصه محيط زيست زيست، حق بـر توسـعه را نيـز باشد

و توسـعه ای وثيـق ميـان محـيط اين امـر، بيـانگر وجـود رابطـه. كند دچار مشكل مى زيسـت

و از ايـن نظـر مى مىباشد و توسـعه را يـك رابطـه چنـدوجهى تـوان رابطـه محـيط، زيسـت

ت دانست؛ از يك و مواهب طبيعى بهره گرفـت سو، برای حقق توسعه، الزم است از امكانات

و نـابودی محـيط . زيسـت گـرددو از سوی ديگر، تحقق توسعه نيز، نبايـد موجـب تخريـب

تـر مربـوط بـه محيطـى شـده اسـت، بيش هـای زيسـت چه امروز باعث پديدآمدن چالش آن

بى بهره ب برداری و صنعتى است كه رويه از طبيعت در جهت توسعه، توسط كشورهای زرگ

و هم خـود توسـعه زيست دچار خسارت اين امر باعث شده است هم محيط های فراوان شود

از هـر چنـد صنعتى. عنوان يك حـق بشـری، بـا چـالش جـدی مواجـه شـود به شـدن بعضـى

و توسعه رو بـه رشـد آن ب كشورها شـريت داشـته اسـت امـا هـا دسـتاوردهای فراوانـى بـرای

خط اين و مهمگونه توسعه، و پيامدهای ناگواری را نيز به همراه آورده كـه اولـين تـرين رات

و تخريب محيط به آثار آن، آلودگى در طوری كه حق انسان زيست بوده است؛ ها بر توسـعه

اين امر باعث شـد تـا انديشـمندان راه. زيست قرار گرفته است ها بر محيط تعارض با حق آن

وكه ای بيابند تا در عين اين چاره از رشد كشورها دچار وقفه نشود، محيطتوسعه زيست نيـز

و تخريب مصون بماند بر همين اسـاس، سـازمان ملـل متحـد، از سـوم تـا چهـاردهم. آسيب

و«، كنفرانســى را تحــت عنــوان 1992ژوئــن  كنفــرانس ملــل متحــد دربــاره محــيط زيســت

و محـور اصـلى آن، پايتخت برزيل برگزار كرد كه موض» ريودوژانيرو«در شهر1»توسعه وع

و توسعه بود مباحث مربوط به محيط .)See: Birnie and Boyle, 1996: 9(زيست

و اعالميه كنفرانس ملل متحد درباره محـيط«ترين سند مصوب اين اجالس، مهم زيسـت

و مشتمل بـر3»اعالميه ريو«بود كه به2»توسعه اصـل كلـى بـرای تعيـين27نيز مشهور است

و محـيطه وظايف دولت اصـل سـوم اعالميـه مزبـور مقـرر. زيسـت اسـتا در قبـال توسـعه

و،حق بـر توسـعه«: دارد مى بايـد بـه ترتيبـى تحقـق يابـد كـه احتياجـات مربـوط بـه توسـعه

و آينده را تأمين كند زيست نسل محيط .»های حاضر

1. The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). 

2. Declaration of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992. 

3. Rio Declaration. 
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آن يكـى از محـوری1،»توسعه پايدار«موضوع ترين امـوری اسـت كـه ايـن اعالميـه بـه

و حفاظت از محيطپ فيـروزی،(زيست بـا هـم مـورد توجـه قـرار گيـرد رداخته است تا توسعه

يابى بـه توسـعه پايـدار، بـرای دسـت«: در اصل چهارم اين اعالميه آمده است.)31-33: 1385

و نمى فرايند توسعه بايد متضمن حفاظت از محيط »تواند مجـزا از آن باشـد زيست باشد

)See: Birnie and Boyle, 1996: 9-14(.و توسـعه، ارتبـاط كـه محـيط بنـابراين، ضـمن اين زيسـت

ع تنگاتنگى با يكديگر دارند، برای حفظ محيط و وزيست توسـعه، بايـد هـم دم توقف رشد

و هم توسعه، با هم مدنظر قرار گيرند .محيط زيست

 گيری نتيجه

و ساير اسناد بين همان مىالمللى گونه كه از اعالميه حق بر توسعه شـود، حقوق بشـر اسـتفاده

و آزادی حق بر توسعه يكى از حقوق بنيادين است كه زمينه های ساز تحقق ساير حقوق بشر

و اجـرای. اساسى برای انسان است ايجاد مانع در برابر حق بر توسعه باعث خواهد شد تحقق

ر اين مقالهد شده گونه كه از مباحث مطرحآن. ديگر حقوق بشر نيز با دشواری مواجه گردد

مى به و چالشآيد دست هـای متعـددی مواجـه، هر چند حق بر توسـعه بـا موانـع، مشـكالت

مى است، اما با اين حال، مهم و ترين اموری كه تواند باعث محدوديت يا مانع عمـده تحقـق

:اجرای حق بر توسعه شوند، چهار عامل زير هستند

و چالش.1 و ساختاری موانع سى وضعيت كشورهای جهان سـوم كـه برر: های راهبردی

و سـاختارهای  كمتر از مواهب توسـعه برخوردارنـد، بيـانگر آن اسـت كـه فقـدان راهبردهـا

و وضـعيت توسـعه مناسب در بسياری از اين كشورها، آن كم ها را در شرايط تـر نيـافتگى يـا

و در نتيجه يافته قرار داده توسعه از مواهب توسعه مندی مردم اين كشورها از حق بهره،است

و ساختارها در مسير توسعه، نوعى هماهنگى ضمن اين. اند محروم شده كه بايد بين راهبردها

و پيوستگى وجود داشته باشد؛ زيرا تحقـق راهبردهـای توسـعه در گـرو ايجـاد سـاختارهای 

هر از اين. مناسب است و مانع عمده رو، فقدان يا كاستى در بـرایای يك از اين دو، چالش

.نيل به حق بر توسعه شده است

اى است كه نيازهـاى جوامـع كنـونى را برطـرف سـازد امـا، توسعه(Sustainable Development)توسعه پايدار.1
).1379:99كيس،(شان وارد نسازد هاى آينده براى رفع نيازهاي خللى در توانايى نسل
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و چالش.2 و سياسـى موانع و مقـررات: های حقوقى در عرصـه حقـوقى، فقـدان قواعـد

و كافى در زمينه حق بر توسعه باعث شده ايـن حقوقى الزام و عدم ضمانت اجرای الزم آور

المللـى هـای بين رغم تالش علـى. ای مواجـه گـردد حق در مرحله اجرا بـا مشـكالت عديـده

بهن بى درج حق بر توسعه در يك چارچوب حقوقى الزام سبت نتيجه مانده آور، اين اقدامات

آن. است كه در حوزه مسائل سياسى نيز، از بيـانگر خواسـته،حق بر توسعه طور اساسىبهجا

كشورهای در حال توسعه بـرای ايجـاد يـك نظـم اقتصـادی عادالنـه اسـت امـا كشـورهای 

كه توسعه ناكامى كشورهای در حال توسعه برای تغيير در سـاختارهای اقتصـاد يافته معتقدند

آن،بنـابراين.ها شـده اسـت جهانى، باعث طرح موضوع حق بر توسعه توسط آن ،در مقابـل

و سياسـى. كنند مقاومت مى جنبه ديگر موانع سياسِى فراروی حق بر توسعه، استفاده ابـزاری

مـردم تـا باعـث شـده،ايـن مسـئله. اسـت هـای اقتصـادی كشورهای بزرگ از حربـه تحريم

. يابى به حق بر توسعه با مشكل مواجه شوند كشورهای هدف، در دست

و آزادی طور كلىبه: مخاصمات مسلحانه.3 و اجرای حقوق بشر های اساسـى مسـتلزم تحقق

و جنگ است و تـنشبى حتى اگر. وجود محيطى امن، باثباتو به دور از تنش، درگيری ثبـاتى

مى به و درگيری هم ختم نشود، باعث های يك كشور، كه بايد در مسـير شود سرمايه جنگ

و پيشرفت صرف شوند، بـه خـاطر هـراس از وقـوع جنـگ در آينـده، در راه خريـد  توسعه

و انباشت آن هزينه گردد و مـادی بـه جـای. تسليحات از سوی ديگـر، منـابع عظـيم انسـانى

و اين و توسعه و جامعـه بشـری بـه تعالى انسانكه در مسير پيشرفت در ها كار گرفتـه شـوند،

و بيكاری  و امكانات، فقر و درگيری صرف شده كه ثمره آن ضمن نابودی اين منابع جنگ

و در نتيجه، عدم دستو عقب .يابى به حق بر توسعه رقم خواهد خورد ماندگى خواهد بود

از.و توسـعه وجـود دارد زيسـت رابطه وثيقـى بـين محـيط: محيطى های زيست بحران.4

و محــيط يك ــر توســعه اســت؛ يعنــى در يــك ســو، طبيعــت زيســت، ظــرف تحقــق حــق ب

مى محيط و سالم بر اين اساس، هر آسيبى كـه. توان به مواهب توسعه دست يافت زيست امن

و از سـوی ديگـر، به محيط زيست وارد شود، چالشى در برابـر حـق بـر توسـعه خواهـد بـود

يـابى بنـابراين، در دسـت. زيست همراه باشد توسعه نيز بايد با حفظ محيطدسترسى به حق بر 

كـه ضـمن بـرآوردن نيازهـای نسـل حاضـر، بـه كـردای عمـل گونه به حق بر توسعه بايد به

.ای وارد نگردد های آينده نيز لطمه نيازهای نسل
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 نامه كتاب

و مينو افشاری.1 .نشر چاپار:، تهرانفرهنگ علوم سیاس�،)1383(راد آقابخشى، على

و بررس«،)1383(، مسعودكىوریالبرز.2 بيدىنظر مشورتىنقد راجـعیدادگسـترىالمللنيوان

در»یا هستهیهاا توسل به سالحيديبه تهد ش الملل� حقوق� بینمجله:، ،31.

و آليس.3 و حقوق بشـر،)1389(مانگوپولوس بندك، ولفگانگ و:، ترجمهتروریسم نادر سـاعد

.انتشارات دادگستر: اران، تهرانمكه

عل.4 زيمح«،)1377(رضايپارسا، ويط محـ: حقوق بشر ست سـتيزطيبررسى حق برخـوردارى از

و ش اطالعات سیاسA اقتصادى،»حقى بشرى عنوانبهستهيشا سالم ،135-136.

در»توسـعهىرانـياىاسـالمیالگـویتـأملى در معنـا«،)1389(ىحداد عادل، غالمعلـ.5 کتـاب:،
رخانه نشسـتيدب:، تهرانهاى راهبردى؛ ال}وی اسالم� ایران� پیشرفت اندیشه نخستین نشست

.هاى راهبردى يشهاند

یهاهبيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در نخستين نشسـت انديشـ«،)1379(ای، سيدعلى خامنه.6

در»راهبردی پ: راهبردى هاى اندیشه نشست نخستین کتاب:، ، یشـرفتال}ـوی اسـالم� ایرانـ�

.راهبردىىهاهشياند نشست رخانهيدب:تهران

و نشر آثار حضرت امـام مؤسسه تنظيم:، تهرانصحیفه امام،)1387(اّهللاٰ سيدروح) امام(خمينى،.7

.4خمينى

و مصلحت،)1381(راسخ، محمد.8 نو:، تهرانحق .انتشارات طرح

ملل مركز: تهران،اعالمیه هزاره ملل متحد،)1383(ملل متحد سازمان.9 .اطالعات سازمان

ای.10 (سالومون، مارگوت و توسـعه: مسـؤولیت جهـان� بـرای حقـوق بشـر،)1394. فقـر جهـان�
مجد: فريده شايگان، تهران:، زير نظرالملل حقوق بین .انتشارات

ات دانشكده انتشار:وحيد محمودی، تهران:، ترجمهمثابه آزادی توسعه به،)1382(سن، آمارتيا.11

.تهران مديريت دانشگاه
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اميپارادا«،)1391(مياشانى، ابراهكسوزنچى.12 پيشناسى الگوى اسالمى ضـرورت: شـرفتيرانى

م و مرگ معنوهيان نظام سرمايشناخت رابطه و،»اتيدارى مجموعه مقـاالت نقشـه راه تـدوین
.شرفتيپ دبيرخانه كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى:، تهرانطراحA ال}وى اسالمA ایرانA پیشرفت

ــانوس.13 ــيمونيدس، ج و چالش،)1383(س ــوین ــاد ن ــا حقــوق بشــر؛ ابع ــهه ــدعلى:، ترجم محم

و:شيرخانى، تهران .علوم سياسى دانشگاه تهرانانتشارات دانشكده حقوق

فر.14 .نشر گرايش:، تهرانحق توسعه،)1388(يده شايگان،

گ: تهران، الملل عموم� حقوق بین،)1374(ضيايى بيگدلى، محمدرضا.15 .نج دانشكتابخانه

و آزادی،)1395(عباسى، بيژن.16 .نشر دادگستر:، تهرانهای بنیادین حقوق بشر

.انتشارات جهاد دانشگاهى: تهران، زیست حق بر محیط،)1385(فيروزی، مهدی.17

و دموكراسى يونسكو.18 صلح : تهـران،الملل� حقـوق بشـر اسناد بین،)1381(كرسى حقوق بشر،

.دانشگاه شهيد بهشتى

مت.19 المللـ� حقـوق اقتصـادی، اندازی بـه توسـعه میثـاق بین چشـم،)1387(.آر. يو سـىكريون،
و فرهنگ� م:، ترجمهاجتماع� قممحمد حبيبى .انتشارات دانشگاه مفيد: جنده،

الملـل بشردوسـتانه حقـوق بین،)1390(كميته ملى حقوق بشردوستانه جمهوری اسالمى ايـران.20
و ترجمـهمسلحانه های ناظر بر حمایت از افراد در درگیری هـاجر سـياه رسـتمى،:، گردآوری

و محسن افچنگى، كتايون حسين .عالى علمى كاربردی هالل ايران مؤسسه آموزش:تهراننژاد

الكي.21 در»زيست الملل محيط ای بر حقوق بين مقدمه«،)1379(ساندركس، ، زیست حقوق محیط:،

ته: تهرانمحمد حسن حبيبى،:ترجمه .رانانتشارات دانشگاه

و توسعه«،)1388(موثقى، سيداحمد.22 ، مجلـه سیاسـت فصـلنامه،»نيافتگى در جهان سـوم جنگ

عل و ش وم سياسى دانشگاه تهراندانشكده حقوق ،39.

سیاسـت مجلـه،»حق توسعه؛ بررسـى ابعـاد حقـوق بشـری توسـعه«،)1378(موسوی، سيدعلى.23
ش خارج� ،50.

.نشر ميزان: تهران، الملل� های بین سازمان،)1389(زاده، رضا موسى.24

و حقـوق بشـر«،)1383(واربريك، كالين.25 در»تروريسم حقـوق بشـر؛ جـانوس سـيمونيدس،:،
و چالش و علـوم انتشارات دانشكده حقو:تهرانمحمدعلى شيرخانى،:، ترجمهها ابعاد نوین ق

.سياسى دانشگاه تهران
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