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و مقید به  مشترک یاسیقدرت س کیتحت بنیاد )اتحاد بشریت استقرار دولت جهانی حق 
ان زعم برخی از اندیشمندبه کشوری-عنوان غایت سازه آنارشی دولتبه هنجارهای حقوق بشری(

های این دولت در اجرای حداکثری فرض ما برای تبیین قابلیتناپذیر بوده و پیششدنی و اجتناب
دولت جهانی چه  رو پرسش اصلی آن است کهدر پژوهش پیش حقوق بشر قرارگرفته است.

 و  تحلیلی -؟ درمقاله حاضر با روش توصیفیهایی برای اجرای حداکثری حقوق بشر داردجذابیت
های این دولت در اجرای هنجارهای حقوق بشر به دولت جهانی، ویژگی هایبیین قابلیتهدف ت با

های ممتاز دولت ،گویای جاذبهپژوهشنتیجه  گانه حقوق بشری بحث شده وهای سهتفکیک نسل
گران جهت استفاده انحصاری و مشروع از زور)دولت وبری( شناسایی متقابل تمامی کنشبه جهانی

کردن بشریت و کنترل منازعات و هماهنگی بین کشوری )دولت کانتی( همبسته)دولت هگلی( 
منفی( استقرار عدالت توزیعی و بازپخش منابع ثروت در کارکرد حداقلی و ضروری )تضمین حق 

 تواند موجب اجرای حداکثری حقوق بشرگردد. مثبت( و.. است که می جهان  )تضمین حق
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 مقدمه
توان بسیاری از مفاهیم را با یک خوانش جهانی تصور کرد از اقتصاد و در عصر حاضر می

عبارت بهتر جهانی شدن موجب شده تا بسیاری از سیاست گرفته تا فرهنگ و امنیت و... به
های متقابلی کنش شدنپیدا کنند. در فاز جهانی موضوعات به صورت روزافزون حالت فراملی

رسد توسعه گفتمان نظرمیبه شدن و حقوق بشر است.ظهور و بروز داشته که از جمله آن جهانی
شدن نیز موجب هرچه بهترشدن کیفیت شدن کمک کرده و جهانیحقوق بشر، به فرایند جهانی

ه منجر به پایان جنگ سرد شده و ویژگی شدن اگرچاجرایی حقوق بشر در جهان شده است. جهانی
های فراملی و تحقق جامعه مدنی جهانی وابسته به آن است. ولی نظم امروزین در رابطه با همکاری

سرد ضد صلح و ثبات جهانی معرفی شده، که موجب گسترش  در مقابل، دوران پس از جنگ
درگمی اجتماعی، مقاومت تسلیحات، خشونت و آشوب شده که حقوق بشر را تضعیف و باعث سر

کشی، فرهنگی شدید و رخدادهای ضد حقوق بشری مانند تروریسم، سیل پناهندگان، نسل
 های داخلی و.. پس از جنگ سرد شده است. جنگ

دولت مدرن وستفالیایی در عصر حاضر در مواجهه با هنجارهای حقوق بشری تبدیل به دولت 
نفع نهادهای فراملی و به ناگزیر از فرسایش ی شدن،ت جهانبا ملزوما رابطهبنیاد شده و در مدرن حق

بنیاد را در نهایت زعم نویسندگان، دولت جهانی حقبه رانی جهانی شده است و جمع این سهحکم
ناپذیر توصیف کرده و معتقد است سان ژنگ دولت جهانی را اجتناببه شکل خواهد داد. ونت

گونه، وضعیتی باثبات ایجاد کند لذا ناگزیر از تبدادی امپراتوریتواند بر مبنای اسدولت جهانی نمی
گران است و تنها این وضعیت غایی، مطلوب و پایانی ساختی هگلی و متکی بر شناسایی همه کنش

عبارت دیگر حتّی دولت جهانی مستبد هم وضعیت غایی نبوده و ملتی است. به -بر آنارشی دولت 
سیستمی، ناگزیر از تبدیل شدن به های دروناست که با مقاومتصرفا یک ساختار دوران گذار 

 های مذکور است. بنیاد با ویژگیدولتی حق
به این  ای،با استفاده از منابع کتابخانهو  تحلیلی-در این مقاله بر آنیم با یک رویکرد توصیفی

نده شکل بگیرد سوال پاسخ دهیم که اگر بنا بر مفروضات فوق دولت جهانی غیراستبدادی در آی
هایی در حوزه اجرای حقوق بشر خواهد داشت؟ فرضیه این پژوهش اجرای این دولت چه قابلیت

فرد دولت جهانی است و هدف این پژوهش  بههای منحصرحداکثری حقوق بشر در پرتو ویژگی
با خصیصه  (مشترک یاسیقدرت س کیتحت های این دولت همگانی )اتحاد بشریت تبیین قابلیت

 گانه است.های سهبنیاد بودن )نسخه نهایی دولت فراگیر( در حوزه حقوق بشر به تفکیک نسلقح
  

 پیشینه پژوهش -1
در رابطه با دولت جهانی و حقوق بشر کتب و مقاالت متعددی به چاپ رسیده است که این دو 

ها با یکدیگر نصورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داده ولی ارتباط آبه ترموضوع را بیش
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ها بر همین مبنا استوار است. تر مورد توجه بوده و نوآوری این پژوهش نیز نسبت به سایر پژوهشکم
 ,Wendt and Salimi)(؛156: 1400و سلیمی،  ونت«)ناپذیر استچرا دولت جهانی اجتناب»درکتاب 

ظم سیاسی بدون وجود هیچ ملت )ن –گرایانه برای آنارشی دولت با ارائه منطقی غایت (156 :2021
سمت به نهاد برتر و مبتنی بر تعادل نیروها( استدالل کرده است که مبارزات برای شناسایی، ما را

برد که این دولت جهانی یک دولت وبری )با یک وضعیت نهایی که همان دولت جهانی است می
قابل تمامی اتباع( است. کارگیری زور و خشونت مشروع( با ساخت هگلی )شناسایی متبه انحصار

های این این کتاب در حوزه اثبات نظریه دولت جهانی ارزشمند بوده ولی در رابطه با بیان قابلیت
 دولت دچار ضعف است. 

بشر و الملل، حقوق ها در حقوق بینپارادوکس سلسله مراتبی و تعارض ارزش»در مقاله 
ه است که نظم سلسله مراتبی موجود نتوانسته (  بیان شدJootaek Lee, 2020: 21 )«حکومت جهانی

طور موثر اجرایی کرده و سیستم مبتنی بر نظم وستفالیایی نیز مانع تحقق به هنجارهای حقوق بشری را
تواند هنجارهای مراتبی میکامل جامعه جهانی شده لذا یک دولت جهانی با استقرار نظم غیرسلسله

المللی از مهاجرت تا تغییرات آب و هوایی و.. را ز مسائل بینتر  و بسیاری احقوق بشری را اجرایی
حل کند. اشاره به تاثیرات مثبت دولت جهانی در اجرای حداکثری حقوق بشر از امتیازات این مقاله 

 است. 
( Orfeo Fioretos & Jonas Tallberg, 2021: 26)«رانی جهانیسیاست و نظریه حکم»در مقاله 

ی در سه حوزه شدن( تحلیل و سپسگرایی و جهانیقطب درگیر )ملی رانی جهانی در دوحکم
جهانی  ها برای بهبود درک حاکمیتاقتدار، مشروعیت و رقابت مورد بحث قرارگرفته و نوآوری

رانی جهانی مفید فایده ولی در شود. این پژوهش در تکمیل اجزای نظریه حکممعاصر تببین می
  رانی ناقص است.  ری این حکمرابطه با وجه امتیاز حقوق بش

   (Qandov et.al., 2020: 8)شدن و آزادی فردی در مقاله پدیده اجتماعی حقوق بشر، جهانی
تضمین حقوق بشر در دنیای جهانی مورد بحث قرار گرفته و به نقش سازمان ملل و نهادهای 

به مفهومی سازمانی، حقوقی و اند حقوق بشر را رانان جهانی که توانستهعنوان حکمبه المللیبین
سازی اجرای برخی از فرآیندهای بهینه یاس جهانی تبدیل کنند اشاره و بهالمللی در یک مقبین

شدن و حقوق بشر را در ارتباط با حقوق بشر اشاره شده است. این پژوهش دو مقوله اساسی جهانی
دو بر دولت مدرن بحثی مطرح  طور مطلوب تحلیل نموده ولی  در حوزه تاثیرات اینبه یکدیگر

 نکرده است. 

 
 یچارچوب مفهوم -2

گرایان شدن موید این است که مکاتبی مانند واقعهای فکری در خصوص جهانیبررسی جریان
های ملی در یک جامعه شدن را فرایند گسترش ارتباطات بین جوامع و دولتها و ... جهانیو لیبرال
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المللی بر محوریت دولت ه و قائل به تغییر اساسی در ساختار نظام بینالمللی تعریف کردیا سیستم بین
ها ها(. در دسته دوم دیدگاهرنگ شدن نقش دولتکشور نیستند )علیرغم اذعان به امکان کم –

المللی این دسته بین .است 2شدن و فرایند جهانی 1المللی شدنحول یک تمایز اساسی بین فرایند بین
سمت به المللی شدنشدن را گذار از بینتقاد دسته اول دانسته ولی جهانیشدن را همان اع

گیری یک جامعه جهانی یا تبدیل جهان به یک مکان واحد برای زندگی شدن برای شکلجهانی
  (Mohammadi, 2006: 4-13).؛(4-13: 1385، دانند )محمدیبشر می

از یک دولت فراگیر را ضروری انگاشته جهانی برخی از اندیشمندان، سطحی  یدر این جامعه 
( Tinnevelt, 2012: 1)اند دههای متفاوتی برای این دولت طرح کریتتبع آن شکل و صالحبه و

 ,Zürn)رانی جهانی چندسطحی را پیشنهاد کرده برخی مانند زورن برای استقرار دولت فراگیر، حکم
های دمکراتیک و افول دمکراتیک )رشد دولتو برخی مانند مارتین شاو از یک انقالب  (80 :2010

های اقتداگرا( و تاسیس دولت جهانی بلوک غرب بعد از جنگ سرد برای مدیریت امور دولت
 تواند در چند سطح( از نظر عملی تحقق دولت جهانی میShaw, 2000:167اند )جهان سخن رانده

المللی ها و نهادهای بینسازوکار جهانی و از طریق حکمرانیمطرح باشد. سطح رقیق تحت عنوان 
صورت متمرکز ولی محدود و در به )دولت منهای حکومت(؛ سطح نرم که تحقق دولت جهانی

گیرد مانند فدراسیون جهانی )دولت با حکومت محدود( ؛ سطح های ملی صورت میکنار دولت
احد با حکومت های ملی )دولت وسخت با ظهور دولت فراگیر همراه با برچیده شدن دولت

 .رقیب(بی
 و پذیری، نامطلوبیتناالبته منتقدان دولت جهانی با طرح سه ایراد اصلی شامل امکان

 اند. ههای آن رد کردگرایی، این ایده را علیرغم اذعان به قابلیتضدکثرت
جهانی شدن با گسترش ارتباطات انسانی)آگاهی آنی از همدیگر(، موجب تغییر باورها و غلبه 

و منطق مسلط بر این روابط شده و با هنجارسازی جهانی  المللبینجهان شمولی حقوق بشر بر روابط 
دشوار کرده است  ی راالمللبینو ترویج گفتمان های حقوق بشری نقض حقوق بشر در جامعه 

حقوق بشر نیز در عصر جهانی  ینظام هنجار (Zakerian, 2014: 50-51).؛(50-51: 1393)ذاکریان، 
اقتصادی و رفاهی اجتماعی، حقوق سیاسی،  ده در حوزه مفهومی در قالب سه نسل شامل حقوقش

شدت متاثر نموده و با به دولت را یائیوستفال تیماهها جمعی تعریف شده که این هنجارو حقوق 
 نهادهبنیان را  »بنیاددولت حق»مدار موسوم به فیتکل یولتد، حقیذشهروندان به  دنیبخش تیمحور

تاثیر بنیاد تحتو همین دولت حق(Baloy&Bayat, 2016:426) ؛(426: 1396، و بیات )بالوی

                                                           
1. Internationalization 
2. Globalization 
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رانی مطلوب ملزومات عصرجهانی شده؛ ناگزیر از شناسایی شهروندان جهانی و استقرار نظام حکم
 شمولی هنجارهای حقوق بشری شده است.برای تضمین جهان

 
 تاریخچه  -3

هان تحت عناوین مختلف در طول تاریخ مطرح بوده که از جمله ایده یکپارچگی سیاسی ج
های آکویناس توان به طرح تشکیل امپراطوری جهانی تحت حاکمیت کلیسای واحد در اندیشهمی

ها و اجتماعات روی گیری معموره ارض یا امم فاضله متشکل از همه انساندر قرون وسطی ؛ شکل
گرایی و برای تحقق خیر رابی و مالصدرا با رویکردهای کمالگرایان فاهای اسالمزمین در دیدگاه

 (Rahmatolahi & Shirzad, 2019: 56 ,78)(.78و 56 :1398الهی و شیرزاد، عمومی بشر )رحمت
الملل، تاسیس جنبش گیری دولت جهانی برای اجرای حقوق بینلزوم شکلبه اعتقاد گروسیوس

 1951تا  1945میته تنظیم قانون اساسی جهانی در سالهای ، فعالیت ک1947جهانی فدرالیست در سال 
از تقویت سازمان ملل متحد و  ISAالمللی با پشتیبانی دانشگاه شیکاگو، حمایت انجمن مطالعات بین

عنوان یک اندیشمند به ، راهکار کانت«یک حکومت جهانی»سمت به دولتیهای بینسایر سازمان
 تشکیل فدراسیون و جمهوری از طریق زیمتما یهادولتی بین شهیر حقوق بشری برای صلح دائم

هاچینز، راسل از ایده دولت جهانی فوری البته نه برای  طرفداری انیشتین، (Du Ford, 2017) جهانی
ایجاد  (Weiss, 2009: 254) سومجهانی های بشری بلکه فقط برای جلوگیری از جنگ تحقق آرمان

زعم سینگر و ایده به ت تأثیر فزاینده نیروهای اجتماعی فراملیوحدت جهانی پساوستفالن تح
 جهانی اشاره کرد هایدر بسیاری از بحران« مشکل اقدام جمعی»طرفداران دولت جهانی برای رفع 

(Craig, 2008: 135.) 
  

 یحقوق بشر یهانسل یحداکثر یدولت جهانی در اجرا یهاتیقابل -4
 حقوق بشر اولنسل  یحداکثر یدر اجرادولت جهانی  یهاتیقابل -1-4

ها و مدنی و سیاسی فهرست نسبتا طوالنی از حقنسل اول حقوق بشر یا همان حقوق 
سرنوشت پیوند داشته و منتج از خودفرمانی اخالقی انسان است تعییننحوی با حقبه هاست کهآزادی

این نسل از حقوق بشر از این  (Qari Seyyed Fatemi, 2016: 27).؛(27: 1396، )قاری سیدفاطمی
یابند، تحت عنوان حقوق های فردی تحقق میصرف عدم مداخله دولت در آزادیبه جهت که غالبا

سرنوشت و تعیین  رحمانه، حقحیات، منع شکنجه و مجازات بیاند. حق بشر منفی نیز شهرت یافته
روند شمار میبه های نسل اولهم حقها از ابیان و مذهب، حقوق اقلیتمشارکت سیاسی، آزادی 

 گردد:  تفکیک ارائه میبه های دولت جهانی برای اجرای حداکثری هریک از این حقوقکه قابلیت
 حیات حق-1-1-4

مندی انسان از سایر حقوقش ترین حق بشری بوده که بهرهترین و بنیادیحیات، زیربناییحق 
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خاطر به های متمادی بشری این حقل تاریخ و جنگنیز مترتب بر حفظ این حق است. در طو
های مصنوعی جغرافیایی و تقسیم ایدئولوژیک جهان و نقض وحدت انسانی قربانی شده کشیخط

های قومی، مذهبی و.. توجیهی برای آغاز طلبیطلبی ها، منازعات مرزی و برتریاست. توسعه
 این ها شده است.حیات انسان یتا سلب حقزدایی، کشتار جمعی، اعدام و.. و نهاها، نسلجنگ

پذیرفته نیز الملل منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بینعمدتا که  ات حقوق بشریجنای
ترین یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی مغایر با اساسیو غالبا از سلب حیات از افراد با شده 

)بی پروا، باشد. مبنا و زیربنای حقوق بشر می نفی، آن  نقض و بوده حق بشری یعنی حق حیات 
 .(Biparva, 2016: 122-125) ؛(122-125: 1396

هاست. برچیده گونه سلب حیاتبنیاد ذاتا ضد منطق توجیهی برای ایندولت فراگیر سیاسی حق
های شدن ابزار ضد وحدت انسانی و پایان دادن به مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیکی و فاصله

تواند با بنیاد است. این دولت میترین خصائص نسخه دولت جهانی حقتگی بین انسانی از مهمساخ
حیات  ها ،پاسداری از حقاجرایی کردن طرح وحدت انسانی تحت عقل؛ حفظ منافع تمامی انسان

 بشریت را محقق و صلح جاوید را مستقر کند. 
 منع شکنجه، مجازات و رفتارهای غیرانسانی -2-1-4  

شکنجه، مجازات و رفتارهای غیرانسانی عمدتا منتج از دو رویه است: یا حاصل خودسری 
ظاهر حقوقی و کیفری که آن به ها و افراد وابسته به ارکان حاکمیتی است یا هنجارهایحکومت

ها برای پیشبرد و حفظ منافع حاکمین است. حق انسان بر منع شکنجه هم ابزاری در دست حکومت
صورت تعهدی فوری در پی دارد و علیرغم به ها را آن همرحمانه متقابال تعهد دولترهای بیو رفتا

های جهت ضعف نظارتبه های ملیهای قابل توجه در این رابطه باز هم بعضا حکومتپیشرفت
ق گیری حقودلیل اینکه در بدو شکلبه اند. دولت جهانیالملل از اجرای این تعهد سرباز زدهبین

ی هگلی دولت جهانی( )ونت ها را مورد شناسایی قرار داده )ویژگتمامی اتباع اعم از افراد و دولت
مدار و حقوق و با رویکرد حق.(Wendt & Salimi,2021:109-119) (109-119: 1400،و سلیمی

فراگیر و  بشریی که دارد، هر گونه استفاده ابزاری از انسان را منع و نظام اخالقی خود را بر قواعد
های رقیق بنیاد در صورتنهد. دولت جهانی حقشمول با حفظ کامل کرامت انسانی بنا میجهان

های ملی مجوز مداخالت حقوق بشری جهانی( و یا در حالت نرم و در کنار دولت رانی)صرفا حکم
ی دولت را به سهولت داشته ولی ضمانت اجرای آن متکی بر استفاده مشروع از زور )ویژگی وبر

 جهانی( است که به نظر بیشتر در حالت دولت جهانی بی رقیب بروز پیدا خواهد کرد. 
 سرنوشت و مشارکت سیاسیتعیینحق -3-1-4

ی جهانی عمدتاً توسط پنج عامل توانمندسازی فردی، رانها آینده حکمبر اساس برخی تحلیل
المللی و پارادایم سیاسی لیبرال درت بینافزایش آگاهی از امنیت انسانی، پیچیدگی نهادی، تغییر ق
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گیرد و با توجه به افزایش چشمگیر توانایی افراد در جمع آوری اطالعات، تحلیل و جهان شکل می
سوی حکومت جهانی به تری راطور منطقی راه وسیعبه ریزی سیاسی، روند توانمندسازی فردیطرح

گران اصلی در دار و کنشعنوان سهامبه افراد et.al., 2016: 9 (Jang) مشارکتی هموار کرده است
)غیر دولتی(  حکومت جهانی بیشترین نقش را ایفا و بر همین اساس برخی از دولت جهانی خصوصی

سرنوشت تا آنجایی معتبر است که  تعیین های ملی حقدر فضای حاکمیت .انددهنیز یاد کر
های کیفری شده صورت عمدتا مشمول سیاستین ها باشد در غیر احاکمیتی و وفق سیاستدرون

شود که بر له حاکمیت باشد نه و دامنه مجاز مشارکت سیاسی نیز صرفا تاحدی مطلوب انگاشته می
دلیل فضای باز سیاسی و غیرایدئولوژیک و فراگیر بودن، توانایی به بر علیه آن ؛ لذا دولت جهانی

سرنوشت دارد.که خود ضمانتی برای اجرای  تعیین جذب بیشترین مشارکت را براساس حق
 دولتهاچشمگیر مشارکت حداکثری حقوق بشر خواهد بود همچنان که در حوزه حکمرانی جهانی 

،حمایت به حقوق بشر بیشتر احترام  موجب شورای حقوق بشر، جهانی ارزیابی ادواری در مکانیسم
مسائل حقوق  ارزیابیبرای ی المللبینیهای ارتقای همکارهای قانونی از آن ،نظارت موثرتر و نهایتا 

 . (Habibi & Hammet, 2018: 184)(؛184:  1397)حبیبی و همت،  شده است بشری
 و عقیده بیانآزادی  -4-1-4

و  «یهر ابزار»خود را با  «ینظرها»و « اطالعات» نکهیاست به ا« هر انسان»حق  ،بیان آزادیحق
 Sudmandi Abdul)( 9: 1395)سودمندی عبدالمجید،  ز کندابرا «یمل یمرزها یدر ورا»حتّی 

Majid, 2015: 9).  منفی بیانگر این است که برای  عقیده در عداد حقوقبیان و آزادی  ذکر آزادی
عنوان یک شر ضروری، حداقلی باشد و وجود دولت به تحقق مطلوب این حقوق بایست دولت

عنوان یک به ایه مفهومی این حق انسانی است. دولت جهانیاساس و پبه  مفهوم خدشهبه حداکثری
تواند با برچیدن یا محدودکردن دامنه دخالتی دولت ذاتا حداقلی و با کارکردهای صرفا ضروری می

چنین با ایجاد بازار جهانی عقائد، منفی را ایجاد نموده، هم های متکثر این جنبه الزم از حقوقدولت
های کنند فراهم دارد و با رفع کلیه محدودیتچه همگان فکر میی همه آنعرصه را برای ارائه
های ملی و مسدود کردن بیان و با رفع سانسورهای مبتنی بر حفظ حاکمیتاعمالی بر آزادی 

بیان را در  دادن به دریافت یا ارائه اطالعات، آزادیای برای تخدیش یا جهتهای رسانهسیاست
 صورت شکلی و نمایشی پیاده سازد.    هب معنای واقعی و نه

 مذهب  آزادی -5-1-4
گرایی هستند های جهانیذاتا ناسازگار با رویه یو مذهب یفرهنگ هاینحلهاز  قابل توجهی فیط

 هاست و دولت جهانیها در ایجاد و استمرار جدایی ایدئولوژیک بین انسانچرا که حیات آن
بسیاری ( Walzer, 2004: 172) مواجه خواهد کردخطر  را باها گروه نیا یبقاشدت موجودیت و به

ها نیز عمال به یک ایدئولوژی خاص عقیدتی و سیاسی وابستگی داشته و در حوزه کشور -از دولت 
و  یقدر قوحکومت جهانی ممکن است آنآزادی مذهب و عقیده دچار محدودیت هستند. البته 
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را که ذاتاً ارزشمند هستند،  زیها و جوامع متماو فرهنگ ردهک جادیهمگن ا یریباشد که تأث ریراگف
را  برالیل یاسیس یهاستیپلورالو همین موضوع  یا حق بر انتخاب مذهب را محدود کند محو کند

ی و اجتماع ییگراکثرتولی این دغدغه نیز با رویه  (Muñiz & Fraticelli, 2014: 1) کردهنگران 
شمولی وابسته به شناخت و تثبیت که جهانچنانمین است. هممذهبی دولت جهانی قابل تا

دولت . (Wendt & Salimi, 2021: 119) (؛119: 1400گرایی عنوان شده است )ونت و سلیمی،خاص
و مذهبی بوده و  کیدئولوژیا ماتیتقس ی برانیپاجهانی با اذعان به حق آزادی مذهب و عقیده، 

حقوق بشری تحت لوای مذهب یا ایدئولوژی خاص را  ضد اتیو جنا زیآمخشونت یهایریدرگ
گرایی را و با ایجاد بردباری و برابری مذهبی، ترویج اخالق حسنه و مقبول عام،کثرت مردود کرده

 شود. ترویج و مانع از انحرفات ضد حقوق بشری به بهانه عقیده و یا مذهب می
 ها حقوق اقلیت -6-1-4

های فراجغرافیایی، ( یک انسان به ماهو انسان با ویژگی)انسان استعالیی شهروند جهانی
پنداری محلی از فراسیاسی، فرادینی، فرانژادی و... است. در پرتو این تحلیل، دیگر اقلیت و اکثریت

عنوان یک شخص به انگاری بر این پایه نیز موجه نیست. هر فرداعراب نداشته و هیچ تبعیض و تفاوت
های حقوق بنیادین ورت برابر مورد شناخت و احترام خواهد بود. عمده نقضصبه جهانی شناسایی و

های جغرافیایی و نژادی، دینی، رنگی و... نشات یافته بشری مبتنی بر تبعیضی است که از وابستگی
دار کرده است. در واقع یک دولت فراگیر با شناسایی ها خدشهها را در فهمو برابری و وحدت انسان

عنوان شهروندان جهانی این ظرفیت را در خود دارد که شان و منزلت انسانی را فارغ به نیانهمه جها
های تبعی آن تضمین کرده و خط بطالنی بر تقسیم بشریت تحت آمیز و وابستگیاز مسائل تبعیض

 هر عنوان و دسته باشد.
 رکثری نسل دوم حقوق بشهای دولت جهانی در تضمین اجرای حداقابلیت -2-4

ای از تضمینات و امتیازاتی است های رفاهی در واقع مجموعهنسل دوم حقوق بشر یا همان حق
های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اجتماع برای فرد شناسایی شده و عدالتیمنظور رفع بیبه که

و رفاه گیرد. حقوق رفاهی، ناشی از مطالبه مواهب زندگی بوده از طرف دولت مورد تامین قرار می
شدن با محتوای غالبا اقتصادی در دهد. جهانیها گسترش میها و استعدادرا تا پوشش همه نیاز

نفع به خودی خود موجب نابرابری اقتصادیبه شرایط کنونی و با پیشرانی کشورهای ثروتمند
برای  ی اول حقوق اقتصادی بشر را نقض کرده است. لذاکشورهای پیشرو و دارا شده و در وهله

شدن تواند فرایند جهانیرسد یک دولت فراگیر مینظر میبه تامین هرچه بهتر حقوق اقتصادی بشر
های معیشتی و... را تامین و نفع کشورهای فقیر، حداقلبه را حقوق بشری کرده و با بازتوزیع ثروت

های رفاهی در اسناد ی حقمحتوا. عنوان مفاهیم پایه در حقوق بشرنمایان سازدبه عدالت و برابری را
اجتماعی ،آموزشی های معیشتی، بهداشتی و تامینالمللی حقوق بشر عمدتا در سه محور حداقلبین
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بهتر این حقوق مورد  های دولت جهانی را برای اجرای هرچهاساس ما قابلیت خالصه شده و برهمین
  .دهیمبحث قرار می

 حیات(باس، ارزشهای معیشتی )غذا، مسکن، لحداقل -1-2-4

ای از حق بر حیات انسانی و الزمه حفظ شان و مندی از امکانات کافی معیشتی جلوهبهرهحق
ها انسان در سراسر جهان از فقر و گرسنگی رنج برده و روزانه کرامت بشر است. امروزه میلیون

خود را از دست ها باالخص کودکان بر اثر فقر و سوءتغذیه جان تعداد قابل توجهی از انسان
دهند. از سوی دیگر جلوه بارز در کشورهای توسعه یافته انباشت ثروت، ازدیاد رفاه، وفور غذا می

ادعای فقیران جهان بدانیم، در سمت  های معیشتی را حقو امکانات معیشتی است. اگر حق بر حداقل
سیدفاطمی،  گردد )قاریر میمقابل تکلیف و مسئولیت اغنیا )اعم از افراد و کشورها( به ذهن متباد

بنیاد، امکانات در دولت جهانی حق .(Qari Seyed Fatemi, 2016: 224-227)؛(227-224: 1396
رفاهی، همگانی تلقی شده و فقر در یک جغرافیای معین، معضل جهانی )نه مشکل دولت ملی( 

فاه در میان مردم شود که بایست با امکانات جهانی درصدد رفع آن تالش کرد. توزیع رفرض می
دلیل خصیصه فراملی بودن و به های بشری بوده که دولت جهانیجهان و فقرزدایی یکی از آرمان

های نفع گسلبه های ثروتکردن قلهگیری از امکان سرشکنهای جهان و بهرهدسترسی به ثروت
          مند سازد.خش بهرهبرفاهی خود برای یک زندگی رضایت تواند بشر را از حقوقفقر در جهان می

 اجتماعی و تامین  های درمانی، بهداشتی، سالمتیحداقل -2-2-4
های درمانی، مندی بشر از مواهب حیاتش، برخورداری از حداقلالزمه زندگی اجتماعی و بهره

اجتماعی است. گستره وسیع مصداقی برای این حق و تهدیدات روزافزون سالمتی  بهداشتی و تامین
های ها جز در قالب همکاریبهداشتی در سطح جهان موجب شده که در شرایط فعلی نیز دولت و

که اصل چنانصورت کامل پوشش دهند. همبه شانالمللی نتوانند این حق را برای مردمانبین
یونسکو  2030ها در مواد مختلف منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و سند همکاری بین کشور

ها جهت تضمین این حق برای شهروندان را مورد شناسایی قرار داده است. سئولیت تمامی دولتم
اجتماعی نیز در حوزه حق بر تامین  (Bagheri et.al., 2017: 23)؛(23: 1397)باقری و همکاران،

های ها نسبت به توسعه است که افزون بر تعهد دولتبایست اذعان کرد که این حق جمعی ملت
 Qari)؛(243: 1396سیدفاطمی،  )قاریبوع، حمایت جدی دیگر اعضای جامعه ملل را الزم دارد. مت

Seyed Fatemi, 2016: 243) های فوق در های ملی برای رفع آسیبلحاظ ناکارآمدی حاکمیت با
رانی ها و فرایندهای حکماجتماعی  و حتّی اختالل آشکار در نهادحوزه سالمت، بهداشت و تامین

رسد کاستن از عوامل تهدیدزای سالمت نظر میبه (Levy, 2021: 565) 19هانی در بحران کووید ج
طلبانه، در کل جهان، ایجاد امکانات همگانی برای درمان، جدا کردن مقوله سالمت از تجارت نفع

ه های غیرانسانی از جملاجتماعی افراد بدون قشربندیایجاد سیستم سالمت برای همگان، تامین
 های دولت جهانی جهت اجرای حداکثری این حق خواهد بود.قابلیت
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 حق بر آموزش و پرورش و آزادی در آموزش -3-2-4
بر آموزش سازنده فهم و درک انسانی و مجرای تحقق دیگر حقوق بشر از جمله آزادی   قح

دارد اذعان میمیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  13و... است. ماده  اندیشه، بیان، مذهب
ها را برای ایفای نقش مفید در جامعه آزاد مهیا ساخته و موجبات آموزش و پرورش بایست انسان»که 

نژادی، قومی و مذهبی را فراهم آورد و  هایتفاهم، تساهل و دوستی بین کلیه ملل و تمامی گروه
 «. های سازمان ملل متحد در خصوص صلح را تشویق نمایدتوسعه فعالیت

 صورت ممکن است توام بادر غیر این  الزامات حقوق بشری باشد بایست همراه باآموزش  حق
در دنیای کنونی  های دیگر و...گردد.آفرین، رفتار ضدحقوق انسانهای تنفرآمیز، خشونتآموزش

آمیز بوده های ملی ضد الزامات حقوق بشری و تبعیضساختارهای آموزشی در برخی از حاکمیت
خاطر جنسیت، رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و... به از تمایز، محدودیت و محرومیتو مملو 

شدت مخدوش بوده و نه تنها موجب تفاهم و ها بهاست. آزادی آموزشی در این نوع حاکمیت
ها در کنار یکدیگر آمیز انسانها نشده بلکه باعث تضعیف همزیستی مسالمتدوستی بین ملت

سازی شعار ترین توانایی برای عینیتتوان ادعا کرد دولت جهانی بیشن مبنا میگردد. برهمیمی
ها و آموزش و پرورش برای همه را داراست. در این دولت فراگیر اوال با رفع تمایزها، محدودیت

های متنوع ها و فرهنگهای تحصیلی، آزادی آموزشی در دستور کار بوده و همه اقلیتممنوعیت
مند خواهند بود و ثانیا آموزش و پرورش حداکثری و با رای ارائه محتوای خود بهرهاز این حق ب

عنوان شهروندان جهانی دنبال شده و ابزارهای به کیفیت یکسان در سراسر جهان برای همه افراد
گردد و ثالثا حقوق بشر و خردورزی را در صورت برابر توزیع میبه الزم برای این توسعه انسانی

دهد تا ذهن شهروندان جهانی عاری از تعصب، تبعیض و خشونت شده و ها قرارمیآموزشصدر 
ها ها و دیگرستیزیاساس مبنای جنگدوستی و مدارا مورد ترویج قرارگیرد و بر همین صلح، انسان

 گیرد.  در ذهن ابنای بشر شکل نمی
 وق بشراجرای حداکثری نسل سوم حق های دولت جهانی درقابلیت - 3-4

همبستگی خود موید احساس نیاز  -جمعی هایکشف نسل سوم برای حقوق بشر با محتوای حق
رانی بشر به باهم بودن، باهم دیده شدن، براساس یک سری نیازهای مشترک بشری است که حکم

که واساک نسل چنانتواند بهترین پوشش برای تحقق این نسل از حقوق بشر باشد همجهانی می
چی، درگاهی وق بشر را پاسخی به پدیده همبستگی متقابل جهانی بر شمرده است. )صلحسوم حق

سرنوشت  تعیینشامل حق برنسل سوم حقوق بشر  (Soleh Chi & Dargahi, 2012: 4) ؛(4: 1392
، صلح حق بر، منفعت از میراث عمومی بشر کسبحق ،توسعه حق بری، اقتصادی و فرهنگ -سیاسی
دانسته شده است که در این مبحث ما بر  نجات بشردوستانه از بالیا سالم و حق محیط زیست حق بر
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های دولت جهانی در رابطه با اجرای حداکثری نسل سوم حقوق بشر را اساس مصادیق فوق قابلیت
 تحلیل و بررسی خواهیم نمود:

 ق بر صلحح -1-3-4
 مبتنى بر همکارى اعضاى جامعه و در قالب روابط متقابلعنوان واالترین خیر سیاسی به صلح

 ,Najandimanesh & Daneshfar؛)(119: 1399، منش و دانشفر)نژندی شده استالمللى تعریف بین
ی صلح پایدار رعایت الزمهالمنافع اخالقی ه مشترکعه آرمانی کانت یعنی جامعجامدر  (119 :2020

جانبه پیدا ق بشری تحققی همهوهای حقکامل حقوق بشر بوده و در پناه صلح دائم نیز ارزش
توان گفت حقوق بشر و صلح، تاثیرگذاری و وابستگی متقابلی با اساس میخواهندکرد. بر این 
های ترین چالش را فراروی این دو مهم قرارداده در حوزهچه امروزه بیشیکدیگر دارند. آن

شان و در جامعه دم سرزمینهای ملی با مرتعارضات داخلی رفتار نابرابر و غیرمنصفانه حاکمیت
هابزی جنگ همه علیه همه و یک باور متقابل مبنی بر دشمن بودن دیگران المللی نیز رویکرد بین

: 1392، ها را موجب گردیده است. )طالیی و پورسعیداست که جنگ و مسابقه تسلیحاتی کشور
 .(Talaei & Poursaid, 2013: 31-32) (؛32-31

رنگ شدن شدن نسبت به دوران گذشته نیز مرهون کمعصر جهانی های حاصله درپیشرفت 
متحد  ملل جهانی مانند سازمان حکمرانیهای ملی در سایه نهادهای فراملی اعمال کننده حاکمیت
ای برای جامعه بشری و ها نیز نتوانستند پاسخ شایستهامنیت و... است. اگرچه این نهاد و شورای

امنیت غالبا منافع دولتی خود را بر منافع ا فراهم آورند و اعضای شورای هنیازهای امنیتی دولت
 (؛2 :1399، و عاکفی قاضیانی)عاکفی قاضیانی   اند.انسانی و هنجارهای حقوق بشری ترجیح داده

(AkafiGhaziani Mo & AkafiGhaziani, 2020: 2)  رانی از همین رو نیاز بیش از پیش به حکم
که چنانشود هماحساس می استفاده انحصاری از زور مشروع )دولت هگلی(فراگیر جهانی با 

یی قضا اتمیها با تصمملت نیتعارضات ب را پیشنهاد کرده بود تاحکومت جهانی  کانیشتین ایجاد ی
نیز در  یتهاجم یهاها سالحنو تگردد حل این دولت و آن هم بر اساس قانون اساسی مشخص 

 (UWF)متحد  یجهان یهاستیفدرالیا (Nathan & Norden 1960: 132)  رداختیار این دولت قرار گی
کنترل  اراتیها با اختاز دولت یجهان ونیفدراس کیسازمان ملل متحد به  لیخواستار تبدنیز 
  .حاصل شود یجهان نیاستقرار قوان قیتنها از طر یصلح جهانتا  شدند حاتیتسل

حق مقدس و جهانی است فاقد ضمانت اجرایی  که یکبشر نسبت به صلح علیرغم این حق
گیری یک دولت رسد تنها با شکلنظر میبه المللی است وتعریف شده در نظامات داخلی و بین

های سرزمینی، مخاصمات مسلحانه داخلی برای کسب قدرت یا واحد فراگیر فلسفه جنگ
طلبی و و انباشت سالح، جدایی المللی برای توسعه یا غلبه قدرت، تولیدمسلحانه بین مخاصمات

 ها و.. که عمدتا مبتنی بر تنازعات مرزی و جغرافیایی است، لغو و با تحقق وضعیتانگاریاقلیت
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نهایی و غایت آنارشی موجود و پیدایش ناظم جهانی برای حفظ تعادل نیروهای سیستمی، صلح 
  گردد.ممکن میپایدار همگانی پدیدار و زیست جمعی بر پایه خیر عمومی مشترک 

 حق بر توسعه -2-3-4

چنین ماده یک آن آمده است که توسعه یک فرایند فراگیر در مقدمه اعالمیه حق بر توسعه و هم
ها بر مبنای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مستمر رفاه کل انسان

ها رضایت کامل انسان ف از این حق جلبمشارکت فعاالنه و آزادنه ایشان است. در این اعالمیه هد
عنوان موضوع مرکزی و اصلی فرایند توسعه( از زندگی خود عنوان و تاکید شده است که به )انسان

المللی از عناصر ای نزدیک وجود داشته و صلح و امنیت بینسالح عمومی و توسعه رابطه بین خلع
ها موظف به همکاری این اعالمیه نیز کشور 3اده م 3( در بند 7ضروری تحقق توسعه هستند. )ماده 

اند. بر مبنای برادری، منافع مشترک و وابستگی متقابل برای تضمین توسعه و حذف موانع آن شده
نژادی، استعمارگری،  نژادی، نژادپرستی، تبعیض این اعالمیه رفع شرایطی مانند جدایی 5در ماده 

ها علیه حاکمیت ملی، تهدیدهای جنگ و... خله و تهدیدگری خارجی، تجاوز، مداسلطه و اشغال
 نیاز توسعه قلمداد گردیده است. پیش

تواند حق توسعه برای شمول میبا لحاظ مفاد فوق مبرهن است که تنها یک دولت فراگیر همه
کشوری رسمیت داشته های ملی و مرزهای بینهمگان را فراهم آورد چرا که تا وقتی حاکمیت

االصول جدایی نژادی، نژادپرستی و تبعیضات پیرامونی آن جریان داشته و همیشه احتمال لیباشند، ع
ها وجود داشته و مانع دلیل رقابت و تضاد منافع کشوربه گری، جنگ و...تجاوز، مداخله، اشغال

های کشتار وقت جهان عاری از سالحهمین علت هیچبه جدی برای اجرای این حق خواهد بود.
توسعه مردمان نیز از پی آن رخ ننموده است.  های ملی محقق نشده و حقی در ذیل حاکمیتجمع

یافته برای تسری ندادن مبانی و لوازم توسعه به کشورهای توسعه نیافته و مقاومت کشورهای توسعه
ها و نبود یک نگاه جامع به عنوان یک حق بشری از جانب این کشوربه حتّی تلقی نکردن توسعه

خود گواه این  .(Firouzi, 2016: 3)؛(3: 1396، عنوان چالش در این حوزه )فیروزیبه انسان و جهان
 ها هستند. ترین مانع برای توسعه همگانی برای همه انسانهای ملی جدیاست که حاکمیت

 حق بر محیط زیست ایمن  -3-3-4
ملتی تعبیر شده )پرنده  -دولت های اقتصاد جهانی و فراسوی ملزوماتمحیط زیست یکی از جنبه

محیط  برحق و در همین راستا  (,Parande Motlagh et.al., 2021: 9)؛(9: 1400 و دیگران، مطلق
دانسته شده است و  نیاز تداوم حیات کنونی نسل بشر و ضامن کیفیت زندگیپیش ایمنزیست 

تعهد به  معرفی که یمگانحق ه آن را یک یحقوق همبستگ قیاز مصاد یکیعنوان به شناسایی آن
وجود سیصد معاهده چندجانبه و هزار معاهده باشد. می و جهانیعام  یفیتکل اجرای این حق نیز
ها در رابطه با حفظ و حمایت از محیط زیست موید این است که تضمین کامل دوجانبه بین کشور
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، یبه همبستگ یز همکارو گذر ا یالمللبین هاییگسترش همکار»حلی فراملی دارد. این حق راه
سالم  یمحیط زیست ررهگذ نیو از ا سازدمحیط زیست را هموار میحفظ  یشمول براجهان یحلراه

حقوق بشر را  یواقع یفایاست نهیزم ی تضمین وو سعادت بشر یانسان یهاتیفعال یو مناسب برا
هبرد حفاظت از جهان و روزه راام(Vaazi et.al., 2016) (؛1395 و دیگران، واعظی)«کندفراهم می

مراقبت از زمین برای یک زندگی سالم و مستمر جز در سایه یک اتحاد جهانی و یک واحد اجرایی 
شدن، استفاده ها برای توسعه، صنعتی صورت رقابت کشور و تقنینی میسر نخواهد بود و در غیر این

محیطی منجر به فاجعه زیستتواند های ملی میناصحیح از منابع طبیعی و... براساس خودخواهی
 جهانی گردد.

 مشترک بشریت حق بر میراث -4-3-4
ها واقع در ماورای محدوده ها و اقیانوسمشترک بشریت شامل اعماق دریا دایره مصداقی میراث

باشد که این میراث متعلق به همه بوده و قابلیت جنوب و مانند آن می ملی، فضای ماورای جو، قطب
نفع همه بشریت باشد. به مندی از آن نیز بایست منصفانه ودولت ملی را ندارد و بهرهتملک ازطرف 

های فرهنگی، ژنوم انسانی، محیط زیست، آب و هوا و.. نیز در برخی مشترکات جهانی مانند ارزش
اند که البته متفاوت از بخش اول بوده و بیشتر جنبه حفاظت از حوزه شمولیت این حق قرار گرفته

زاده اند )حبیباز آن یاد کرده« نگرانی مشترک بشریت»باشد که برخی تحت عنوان ها مطرح میآن
همانطور که وارتوسا میراث . (Habibzadeh & Mansouri, 2013: 24) ؛(24: 1393و منصوری، 

توزیع متساوی « »مدیریت و اداره مشترک« »دارایی مشترک»مشترک بشریت را با توجه به سه عامل 
ها خارج از صالحیت دلیل همین ویژگیبه تحلیل کرده میراث مشترک بشری« ادالنه منافعو ع

گیری از آن لزوما بایست در یک ساختار فراملی با صالحیت جهانی های ملی بوده و بهرهدولت
 رانی یکپارچه و فراگیر از باالترین ضمانت اجرا برای مدیریتدلیل حکمبه دنبال شود. دولت جهانی

و اداره واحد و مطلوب این دارایی مشترک و توزیع برابر و عادالنه این ثروت همگانی برخوردار 
 است. 

 حق بر ارتباطات -5-3-4

نیاز بشر برای ارتباط برقرارکردن )حق هر فرد یا گروه برای بیان کردن و شنیده شدن( خاستگاه  
نامتعادل بودن جریان اطالعات  توان اعتراض کشورهای در حال توسعه بهاین حق بوده و می

آفرینی در تصمیمات( و نابرابری جهانی ارتباطات میان کشورهای بزرگ و کشورهای جهان )نقش
های موجود در طورکلی حقوق ارتباطی در تضاد با نابرابریبه سوم را زمینه اعالمی آن دانست.

های . در فضای نابرابر فعلی گروهباشدها میجامعه جهانی پیرامون دسترسی به اطالعات و رسانه
های قدرتمند و... نسبت به سایرین به وسایل ارتباطی ها و گروهها، مالکان رسانهخاص مانند دولت

ای نابرابر و متفاوت در ها، جامعهدسترسی بیشتر و آزادتری داشته و با تحمیل عقاید خود به ملت
ض حقوق بشر در ابعاد مختلف است. دولت جهانی کنندکه پیامد آن نقهای قدرت ایجاد میمولفه
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برد، ذاتا در حوزه ای نفعی نمیهای اطالعاتی و رسانهنفسه از نابرابریکه فیدلیل اینبه بنیادحق
طلب بوده و این امکان را در خدمت حقوق بشر و نه ابزاری برای مصادره به مطلوب ارتباطات برابری

ارتباطات انسانی، افقی )نه عمودی و تحکمی(، تعاملی، متنوع و با پندارد. در دولت جهانی آن می
شود و کنترل دولتی بر این حوزه لحاظ تنوع فرهنگی )بدون ارجحیت یکی بر دیگری( دنبال می

 گردد. ای اعمال نمیسازی فکری و اندیشهجهت محدود
 ق بر رهایی بشردوستانه از بالیاح -6-3-4

وستانه در برابر بالیای طبیعی و زیست محیطی)سیل و زلزله و..( های بشردحق بردریافت کمک
های داخلی و..( یک حق بشری منشعب از همبستگی المللی، خشونتیا غیرطبیعی)مخاصمات بین

جهانی است و ها و به عبارتی جامعهاست. مکلف ادای این حق دولت آسیب دیده، دیگر دولت
: 1392قی آن بر همین امر تاکید دارند )راسخ و عامری، های الحاو پروتکل 1949کنوانسیون ژنو

انگاری ستقرار دولت جهانی و رد هرگونه مخاصمه و برتریبا ا .(Rasakh & Ameri, 2013: 10) ؛(10
های نژادی و قومی، امکانات همگانی برای کمک به مردم آسیب دیده بسیج شده و سواستفاده

ها مانعی برای این امدادرسانی این دولت فراگیر، مرزسیاسی از این عرصه حذف خواهند شد. در
جای زمین وجود ندارد. رسالت دولت جهانی جهانی نبوده و تفاوتی بین مردم دچار آسیب در جای

در برابر این اضطرار و تهدید جمعیتی، کاهش تبعات مالی و جانی با تضمین فوری حق بر دریافت 
 های بشردوستانه است.کمک
 
  گیرینتیجه

 ،ی و به دلیل نبود ناظم برتر و صاحب قدرت تعادل بخشیکنون ملت-نظم آنارشیک دولتدر 
اجرای حقوق  المللی(،ی)اعم از داخلی و بیندر سطح جهان ریمداوم و فراگ یساختار یهاینابرابر

ضرورت  یبرا یمشخص لی. طرفداران حکومت جهانی دالبشر حداکثری با مشکل مواجه بوده است
 دولت جهانی کهاند از جمله اینواحد در جهان ارائه کرده یاسیسازمان س ناپذیری استقراربو اجتنا

بودگی موضوعات از جمله ها و پله نهایی جهانغایت آنارشی موجود و تببینی برای آینده دولت
جهت استفاده انحصاری و مشروع از زور)دولت به دولت جهانی یاز نظر عملکردباشد. دولت می

بری( شناسایی متقابل تمامی کنشگران)دولت هگلی( کنترل منازعات و هماهنگی بین کشوری و
 ،یکشتار جمع یهامانند جنگ و توسعه سالح یمشکالت بشر یبرا یحل قطعراه)دولت کانتی( 

  و ... است.محیط زیست  بیتخر ،ریگهمه یهایماریب ،یجهان یرابرفقر و ناب
بودن یا نبودن  ریپذامکانفکری پیرامون ایده دولت جهانی اعم از فارغ از مباحثات و تعارضات 

رانی یا حکم دولت یکپارچه کو... ما فرایند اپیژنتیک )پیدایش تدریجی( و تحقق سطحی از ی
ها و را فرض خود برای تحلیل قابلیت عالی حقوق بشری یهاآرمان نیل به یبرا جهانی مشارکتی

که ما آن را دولت  فراگیرشکل مطلوب از حکومت ایم. نظر گرفتههای حقوق بشری آن در جذابیت
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تواند با ایجاد همبستگی و شناسایی متقابل دولتی و انسانی، خوانیم میبنیاد میجهانی حق
 کرده نیتضم یفرد یآزاد همراه با حفظانسان را  تیامنگرایی اجتماعی و مذهبی، حیات و کثرت

. دولت ارتقا بخشدجمعی با استقرار سیستم امنیت دستهرا  یجامعه جهانکیفیت شهروندی در و 
های ملی شده و حقوق جهانی ذاتا موجب فرسایش مفهوم و نقش سیاسی و خودخواهانه حاکمیت

نسل اول بشر را با رویکرد غالبا حق منفی تامین و با شناسایی و بسیج امکانات همگانی اقتصادی و 
ی بر نیاز جهانیان )عدالت توزیعی جهانی( با رویکرد حق مثبت های زمین مبتنتوزیع متناسب ثروت

گرایی دارد با دلیل اینکه ماهیت جمعبه ضامن اجرای حداکثری حقوق نسل دوم بشری شده و
ها اجرای حقوق نسل سوم بشر کردن حق همبستگی و شناسایی ملزومات زیست جمعی انسانعینی

پژوهش در رابطه با اجرای حداکثری حقوق بشر در پرتو  اساس فرضیهرا تضمین نماید و بر همین 
مشروع و در قالب  یجهان یاسیاقتدار س کی جادیارسد. های دولت جهانی به اثبات میقابلیت

تواند رهیافت می مقید( مشترک یاسیقدرت س کیتحت هنجارهای حقوق بشری )اتحاد بشریت 
ی آن باشد. )حقوق بشر برای همه، در اصلی حکومت جهانی حقوق بشر و جهان شمولی ارزشها

های دولت جهانی صرفا معطوف همه جا و همیشه عینی و محقق( البته نویسندگان معتقدند جذابیت
به اجرای بهتر حقوق بشر نبوده بلکه دولت جهانی این قابلیت را دارد که ابعاد مفهومی حقوق بشر 

 را نیز بسط دهد.   
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