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مقدمه
حقوق ارتباطات ،یک رشته حقوقی مستقل و نوپا است که در دهههای اخیر ،بر
اثر پیشررررات ابهارهای ارتباطی و ر ور شرررب ههای اجتماعی ،اهمیت آن مورد توجه
پژوه شگران حقوقی ،ا صحاب ر سانه و مقامات دولتی قرار گراته ا ست .چنانچه ا ستاد
اقید حقوق ارتباطات دکتر کارم معتمدنژاد تأکید داشررتند ،حقوق ارتباطات از مبانی
م ستح می برخوردار ا ست که ب سیاری از آن ا تا حدود زیادی از ا صول حاکم بر دیگر
رشرررتههای حقوق ،منشرررار گراتهاند .در دهههای اخیر آنچه بیش از هر چیه ،حقوق
ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و ت امل آن شررده اسررت ،پیشرررات
ت نولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات به ویژه شررب ههای اجتماعی اسررت .مسررا ل
جدیدی که گسترش رسانههای نوین به همراه دارد؛ حتی باعث نوعی غاالگیری برای
پژوهشرررگران حقوق ارتباطات و ن ادهای متولی برای مقرراتگذاری ،نظارت و تأمین
زیرساختهای ارتباطی شده است.
آنچه مسرررلم اسرررت ،حقوق ارتباطات برای پاسرررمگویی به مسرررا ل جدید و
نیازمندیهای جامعه؛ هنوز در آغاز راه ا ست .به نظر میر سد ی ی از راههای خروج از
شرایط اعلی و کمک به تحول و تو سعه حقوق ارتباطات ،ا ستفاده از یااتههای سایر
 .1این نوشتار ترجمه مقاله آقای آرتور واتس با عنوان  The Art Of Apologyاست.
 .2کاندیدای دکتری حقوق بینال ملل عمومی ،دانشککهدح حقوق ،الایاو و علوس اککیااککی ،واحد علوس و
تحقیقاو ،دانشگاح آزاد ااالمی ،تاران ،ایران hmoghadam32@yahoo.com

تاریخ دریافت1399/10/23 :

تاریخ پذیرش1399/12/15 :

 // 202اصلنامه علوم خبری ،زمستان  ،1399شماره 36

گرایش های حقوقی باشرررد .چنانچه در گذشرررته نیه همینطور بوده و به گواه تاریخ
حقوق ایران و ج ان؛ شررراخه ها و گرایش های حقوقی جدید بر پایهی اندوخته های
حقوق مدنی ،حقوق جها ،حقوق عمومی و حقوق بینالملل بنیان ن اده میشرررد .در
مورد حقوق ارتباطات ،این روش بیشررتر قابل اسررتفاده میباشررد ،زیرا اصرروقو حقوق
ارتباطات بین ر شتهای ا ست .در یک نگاه کلی بین ر شتهای حقوق و علوم ارتباطات
بوده و از منظری دیگر در مباحث حقوقی هم از گرایشهای ممتلف حقوقی تشرر یل
شده است.
برمب نای ن ات اوق ،در این نوشررر تار مترجم با ترج مهای آزاد از م قا له آرتور
واتس( )Arthur Wattsبا عنوان م ارت عذرخواهی3سررعی داشررته تا برداشررتهای
مشررترکی را در حوزهی حقوق ارتباطات ارا ه نمایند .به این ترتیب نوشررتار حا ررر از
یک سرررو ترجمهای روان از مقاله م ارت عذرخواهی برای اسرررتفاده دانشررراویان و
پژوهشرررگران حقوق بینالملل بوده و از سررروی دیگر ن اتی کاربردی و مف ومی برای
عذرخواهی در حقوق ارتباطات را برای مماطب تبیین مینمایند.
مسئولیت بینالمللی دولتها؛ آغاز بحث
مسررریول یت بینالمللی دو لت ها بر این مف وم بن یان ن اده شرررده که ع مل
متملفانهای توسط یک دولت ارت اب یااته و در نتیاه دولتی دیگر از این بابت متضرر
شود .علیرغم این ه مسیولیت بینالمللی با ادعا و ان ار همراه است ،و مم ن است در
برخی موارد به ارجاع اختالف نهد یک سیستم قضایی بینالمللی بیاناامد ،اما گام اول
در این رابطه اغلب و ای نفسه بیشتر جنبه دیپلماتیک دارد ،و دو دولت ذیربط در این
مرح له در مورد راه ها و روش های حل اختالف راجع به ماه یت رو یداد و چگونگی
انتسرراب مسرریولیت بینالمللی با هم به بحث و گفتگو مینشررینند .راتار معمولی در
چنین گفتگوهای دیپلماتیک این ا ست که دولت زیان دیده از دولت دیگر درخوا ست
می کند که در مقام جبران راتار خود صرررراا عذرخواهی کند ،و یا این ه عالوه بر
 .3این مقاله با عنوان  The Art Of Apologyدر فصل دهم کتاب مسئولیت بینالمللی دولتها منتشر
شدح اات.
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عذرخواهی ،برخی ا قدا مات جبرانی دیگر را هم ان اام د هد از جم له این ه غرا مت
پرداخت نماید .با این حال ،این درخواسرررت و نیه عذرخواهی در ماموع یک ارایند
بدون مش ل نیست.
ماهیت و طبقه بندیها
در ارتباطات بینالمللی ،عذرخواهی مقولهای اسررت که از لحاد دیپلماتیک مورد
اسررتقبال بوده ،اما از لحاد حقوقی ریسررکپذیر اسررت .در حیات بینالمللی و نیه در
زندگی خ صو صی ،ابراز "تأ سف" نقش زیادی برای کاهش تنش نا شی از یک رویداد
ناگوار بازی میکند؛ با این حال ،ابراز " تأسرررف" مم ن اسرررت به معنای پذیرش
مسیولیت حقوقی هم تفسیر شود .از یک دیدگاه ،مواقیت در این رابطه به م ارت در
تح صیل منااع دیپلماتیک و در عین حال اجتناب از ری سک حقوقی ب ستگی دارد؛ از
نگاهی دیگر ،مواقیت در این رابطه به ک سب حداکثری منااع حقوقی و در عین حال
نادیده نگراتن منااع کلی دیپلماتیک است.
دولتی که دولت دیگر را م سیول یک رویداد میداند که حقوق قانونی بینالمللی
آن را نقض کرده است و در نتیاه از آن دولت درخواست میکند که عذرخواهی کند،
در حقیقت به دنبال  3چیه است:
 پذیرش دو لت دیگر مبنی بر این ه رو یداد مربو طه عمال رخ دادها ست(زیرا اغلب ،بروز یک چنین رویدادهایی – حداقل به شیوهای که مورد
نظر دولت درخوا ست کننده عذرخواهی ا ست – ان ار می شود و یا این ه در
هالهای از اب ام گذاشته میشود)،
 پذیرش دولت دیگر مبنی بر این ه مسرریولیت بینالمللی ناشرری ازوقوع رویداد ،به آن دولت منتسرررب اسرررت(زیرا حتی اگر رویداد مربوطه به
شیوه مورد نظر دولت درخواست کننده هم رخ داده باشد ،در این صورت هم
مسررریول یت بینالمللی ناشررری از آن به هیج وجه بطور خودکار مسرررتقر
نمیشود) ،و
 -بیان تأسف از بروز رویدادی که اتفاق ااتاده است.
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راجع به دولتی که به دنبال الهام خوانده به عذرخواهی اسررت ،حداکثر و ررعیت
مم ن درخواسررت صرردور یک بیانیه رسررمی و بدون قیدوشررره عذرخواهی از وقوع
رویداد است که به صورت م توب ازسوی یک مقام عالی رتبه دولت متملف خطاب به
همتای خود در آن کشور صادر شده باشد .دولت متملف به نوبه خود تا حد ام ان به
دنبال این خواهد بود که رعایت  3شره اوق را به حداقل برساند .نتیاه ن ایی معموق
برقراری یک نوع تعادل میان دو هدف اوق میباشد .به دلیل اب اماتی که به طور ذاتی
در یک عذرخواهی وجود دارد حصول چنین توااقی آسانتر خواهد بود.
ماهیت یک عذرخواهی ،بیان نوعی تأسررف راجع به وقوع رویدادی اسررت که به
طور خاص پیامدهای ناخو شایندی دا شته با شد ،به عنوان مثال ان دام یک هواپیمای
مسررااربری ،و یا غرق کردن یک کشررتی ،و یا درگیری مرزی مرزبانان که یک عده در
این رابطه کشررته شررده باشررند .در سررادهترین شر ل مم ن ،انتظار میرود دولتی که
مسیولیت خویش راجع به چنین رویدادی را مورد پذیرش قرار میدهد ،به عنوان یک
اقدام طبیعی به دلیل وقوع چنین رویدادی عذرخواهی کند .و البته صررورت دیگر هم
مم ن اسررت :معموقو ارم میشررود دولتی که از بابت وقوع چنین رویداد عذرخواهی
میکند م سیولیت حقوقی خویش راجع به آن را مورد پذیرش قرار داده ا ست .در ماه
سپتامبر سال  2003یک عذرخواهی کامل صورت میگیرد :بدین صورت که رؤ سای
جم ور صررربسررتان و مونته نگرو و کرواسرری از بابت رویدادهایی که در جن سررال
 1991تا  1995صررورت پذیرات و منار به اروپاشرری یوگسررالوی شررد متقابالو از هم
عررذرخواهی کردنررد .ر یس جم ور مرراروویج گفررت ":من برره عنوان ر یس جم ور
صرب ستان و مونته نگرو میخواهم برای همه م صیبتهایی که هرکدام از ش روندان
صربستان و مونته نگرو بر ش روندان کرواسی وارد آوردهاند عذرخواهی کنم" .مسیج،
ر یس جم ور کروا سی در پا سخ گفت":من هم به همین ترتیب از همه ک سانی که از
جانب شر روندان کرواسری (که برخالف قانون عمل کرده و یا از قانون سرور اسرتفاده
نموده) دچار محنت شده و یا خساراتی را متحمل شدهاند عذرخواهی میکنم.
عنصررر بنیادی عذرخواهی کامل این اسررت که به ش ر ل یک عذرخواهی از بابت
بیان شرررود .عنصرررر عذرخواهی از بابت یک رویداد نه تن ا بیان تأسرررف از بابت وقوع
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رویداد را نشرران میدهد ،بل ه به معنای پذیرش وقوع رویداد و نیه پذیرش مسرریولیت
ناشررری از آن اسرررت .بر خالف معنای عذرخواهی از بابت یک رویداد ،مم ن اسرررت
عذرخواهی صراا به معنای وقوع رویدادی باشد .از این معنا پذیرش مسیولیت حقوقی
به معنایی که در مف وم عذرخواهی از یک رویداد وجود دارد اسرررتنباه نمیشرررود.
معموق اتفاق میااتد که شم صی در برابر شمص دیگری ار ار تأ سف نماید از این ه
ی ی از دوستان و یا خویشان او دچار رویدادی ناگوار شده است؛ اما چنین راتاری به
هیج وجه گویای این واقعیت نی ست که شم صی که ابراز تأ سف میکند م سیول آن
رویداد است.
عن صر دیگر ،انعطافپذیری در نتیاه تو صیف و تبیین متفاوت و عیت مت ضمن
عذرخواهی حاصررل میشررود .مثالو یک کشررتی مم ن اسررت در مااورت یک کشررتی
نیروی دریایی غرق شررود .اما این و ررعیت رررورتاو به معنای این نیسررت که کشررتی
مربوطه نیروی دریایی سبب غرق شدن کشتی بوده است ،هرچند مم ن است اینگونه
باشد ،بل ه ام ان دارد کشتی در اثر برخورد به یک صمره غوطه ور ،غرق شده باشد،
و یا این ه به دلیل قدیمی و ک نه بودن ،آب به درون آن نشت کرده و در نتیاه باعث
غرق آن شده با شد .این مورد زمینه را برای پا سخهای متعدد دولت صاحب ک شتی
نیروی دریایی در رابطه با مسررأله عذرخواهی اراهم میسررازد .دولت صرراحب کشررتی
نیروی در یایی ،جدای از مو ررروع پذیرش با عدم پذیرش مسررریول یت خود برای
عذرخواهی م ستقیم بابت غرق شدن ک شتی مربوطه ،مم ن ا ست صرااو تأ سف خود
بابت غرق شدن کشتی را ابراز دارد ،و یا این ه تأسف خود را تن ا نسبت به این ه غرق
شدن ک شتی باعث مرگ تعدادی شده اعالم دارد .علیرغم این ه چنین عذرخواهیها
معانی متفاوتی دارند ،اما از این لحاد با هم م شابه ه ستند که باعث طرح گفتگوهای
دیپلماتیک راجع به غرق شدن ک شتی می شوند ،اما تفاوتهای جه ی با هم دا شته و
در نتیاه ،نتایج حقوقی و یا دیپلماتیک متفاوتی مم ن است از آن ا به دست آیند.
به هرشرر ل مم ن ،دولتی که اعتقاد دارد دولتی دیگر راجع به نوعی رویداد که
اتفاق ااتاده ا ست بای ستی از آن عذرخواهی کند به دنبال این ا ست که این دولت در
پاسخ به صراحت تأسف خود را نشان داده و در صورت ام ان نشان دهد که این تأسف
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بابت چه چیهی بوده اسرررت :دولت مربوطه به دنبال این اسرررت که دولت دیگر که به
اعتقاد آن مرت ب تملف شرررده اسرررت بگوید که از بابت کاری که اناام داده اسرررت
متأسرررف اسرررت .به همان ترتیبی که عبارت "متأسرررف بودن از این ه" همان معنای
پذیرش مسیولیت در عبارت "متأسف بودن بابت" را نشان نمیدهد ،به همین ترتیب
هم بیان تأثر ،همدردی ،و یا مح ومیت هم مم ن است برای تر یه خاطر دولت زیان
دیده کاای نبا شد .معنای واژه "تأثر" در این ارتباه به ن سبت د شوار مینماید ،زیرا با
قدری اغمام میتوان گفت که معنای آن ب سیار نهدیک به معنای "تأ سف" ا ست ،و
این ه این دو واژه آشررر ارا ارتباه بسررریار نهدی ی با هم دارند .اما زمانی که آکی یتو
امپراطور ژاپن تأثر خود ن سبت به وح شیگریهای جن ج انی دوم اعالم نمود ،این
ابراز تأثر در سطح گسترده ناکاای قلمداد شد :این ابراز تأثر معنای منی ابراز تأسف
از وحشیگریهای ژاپن در جن ج انی دوم را نداشت ،با این حال این ابراز تأثر ژاپن
در صررورتی که این وحشرریگریها از سرروی دیگر دولتها اناام گراته بود مناسررب
قلمداد میشد.
واژه "همدردی" نیه همین مش الت تفسیر را دارد .شاید تصور شود که معنای
آن بسیار نهدیک به معنای تأسف بوده و به عبارتی هیج تفاوت معنایی با آن ندارد ،اما
باید گفت معنای کامل تأ سف را نمیر ساند ،زیرا به جای این ه معنای تأ سف خوردن
از این ه یک رویداد اتفاق ااتاده ا ست را بر ساند ،معنای خوا سته درونی بر این ه نباید
یک رویداد اتفاق میااتاد را میر ساند؛ واژه "تأثر" اغلب همراه با عبارت "از این ه" به
کار میرود(به معنای صرف تأسف خوردن از این ه یک رویداد اتفاق ااتاده است بدون
پذیرش مشررارکت و مداخله خود در آن رویداد) ،و لذا همراه با عبارت "از بابت" ب ار
نمیرود (بیانگر ابراز تأسرررف از بروز یک رویداد و نیه پذیرش مداخله و تأثیر خود در
آن رویداد) .لذا ابراز تأثر عمیق سفیر آلمان در نامیبیا در ماه ژانویه سال  2004راجع
به کشررتار چندین ههار نفر از قبیله هررو در نامیبیا ،و توصرریف آن از کشررتار دسررته
جمعی به عنوان یک مسررأله ناخوشررایند ،یک عذرخواهی کامل به معنایی که در این
مقاله مورد نظر ا ست نمیبا شد .با این حال ابراز تأثر اغلب در و عیتهایی مانند یک
تااوز که از شدت کاای برخوردار نیست کفایت میکند .لذا در سال  1931ژنرال باتلر
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از ارتش ایاقت متحده ار ارات توهینآمیه و تحقیرآمیهی را علیه نمسررت وزیر ایتالیا
مینماید که دولت ایاقت متحده آمری ا در پاسررخ به اعترا ررات دولت ایتالیا ،مراتب
تأثر عمیق خود نسربت به این اقدام غیرمااز یک مقام ارشرد ارتش را اعالم مینماید.
باید به خاطر داشررت که طبق بند  2ماده  37طرح مواد راجع به مسرریولیت دولتها
مصوب کمیسیون حقوق بینالملل ،میان اش ال تر یه خاطرخواهان که مم ن است
شررره قزم برای جبران یک تملف بینالمللی قلمداد شرروند ،میان عنصررر ابراز تأثر و
عذرخواهی تفاوت ایااد شده است.
به همین ترتیب ،عنصر "مح ومیت" نیه به معنای یک عذرخواهی کامل تفسیر
نمیشررود .این عنصررر بیانگر این اسررت که یک رویداد قویاو غیرقابل پذیرش بوده و رد
می شود ،اما معنای منی پذیرش مسیولیت که در یک عذرخواهی صریح ن فته است
را نمیرسررراند .در ماموع ،دولت ها اغلب قویاو راتار برخی دولت های دیگر را مح وم
میکنند ،اما چنین اقدامی به مح ومیت به هیج وجه به معنای این نیسرررت که این
دولت ها با این اقدام به نوعی مسررریولیت یک چنین راتار دولت های دیگر را مورد
پذیرش قرار میدهند.
دسته بندی واکنشهای دولتی با توجه به کاربرد اصطالحات متفاوت عذرخواهی
و شبه عذرخواهی از سوی آن ا ،در پا سخهای ایاقت متحده آمری ا ن سبت به رویداد
بدراتاری ن سبت به زندانیان زندان ابوغریب بغداد م ش ود ا ست .دولت ایاقت متحده
آمری ا در ابتدا مراتب تأثر عمیق خود نسررربت به گهارش بدراتاری مربوطه را اعالم
نمود ،اما این نوع واکنش با توجه به ماهیت بدراتاریهای گهارش شده در کل ناکاای
قلمداد گشرررت .پس از این بود که دولت این بدراتاری را قویا مح وم نمود ،اما این
راتار هم به مثابه راتار قبلی ناکاای دانسررته شررد .لذا با توجه به این ،دولت کاری را
کرد که بایستی از همان آغاز میکرد :مراتب عذرخواهی بدون قیدو شره خود از بابت
بدراتاری مربوطه را اعالم نمود .در شررشررم ماه می سررال  ،2006جورج دبلیو بوش
ر یس جم ور ایاقت متحده آمری ا در آغاز گفتگو با ملک عبداهلل پادشرراه اردن ار ار
نمود که" :من نهد دو لت عراق مرا تب ابراز تأسرررف عمیق خود از با بت را تار های
تحقیرآمیه علیه زندانیان عراقی و تحقیر خانواده های آنان را اعالم نمودم" .یک روز
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پس از این ار ارات ،وزیر دااع ایاقت متحده آمری ا ،آقای دونالد رام سفلد در ح ضور
کمیته خدمات نظامی مالس سنای آمری ا عذرخواهی عمیق خود از زندانیان مربوطه
را اعالم نموده و ااهود که کشررورش تع دات خود در این رابطه را با دقت اجرا خواهد
کرد .او ااهود که تع دات خود در این باره را اجرا ن رده و در نتی اه مرت ب تملف
شده بودند .در این عذرخواهی  3شره شنا سایی شده برای یک عذرخواهی کامل
مورد شرررناسرررایی واقع گشرررته بود – آن ا این امر را مورد پذیرش قرار دادند که
بدراتاری ها ارت اب یااته بودند؛ آن ا پذیراتند که پرسرررنل نیروهای نظامی ایاقت
متحده مرت ب این تملف شده بود ،و لذا این امر تلویحا بیانگر این بود که م سیولیت
این تملف قابل انت ساب به آن ا ا ست؛ و همچنین آن ا تأ سف خود را ن سبت به رویداد
مربوطه آش ارا ابراز نموده و عمالو از این مو وع نادم بودند.
ااکتوری مشمص که مم ن است نقشی م م در عذرخواهی داشته باشد مو وع
کاربرد زبان ب ار راته ا ست که مم ن ا ست ارتباطی نهدیک با معنای تأ سف دا شته
با شد .ترجمه مم ن ا ست همواره یک کار ساده نبا شد ،اما به گونهای در شرایط و
او ررراع و احوال دیگر بتوان با اختالای جه ی معنای دیگری از آن اسرررتنباه کرد.
همچنین نمیتوان این امر را نادیده انگاشت که دولتها مم ن است کلمات و عباراتی
را ب ار برند که ترجمه دقیق اصطالحات و عبارات ب ار راته در متون ی دیگر نباشند،
اما به گونهای عمالو به حل اختالاات آن ا کمک نمایند.
جدای از تفاوتهای رریفی که مم ن ا ست در معنای عذرخواهی وجود دا شته
باشرررد ،تردیدی وجود ندارد که عذرخواهی کامل و شرررفاف تلویحاو معنای پذیرش
مسررریولیت را در خود دارد .اما از منظر دولتی که عذرخواهی میکند ،پذیرش این
نتیاه از عذرخواهی که نتوان بر اسررران آن رویداد مربوطه را دلیلی برای طرح دعوا
علیه دولت دیگر دانسررت دشرروار اسررت .اگر چه پذیرش یک چنین پیشرررات به نظر
نامم ن اسررت ،اما نمیتوان آن را نادیده گرات ،به ویژه با توجه به این ه بسرریاری از
رویدادها ماهیتاو بیش از یک سرراختار را دارند .چنین و ررعیتی عمالو در رسرریدگی به
دعوای مرز دریایی و سرزمینی کامرون و نیاریه مطرح شد .بم شی از این ق ضیه به
دعاوی کامرون علیه نیاریه مربوه میشررد مبنی بر این ه نیاریه از جنبه بینالمللی
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م سیول رویدادهای مرزی متعدد ا ست .ی ی از این دعاوی به رویدادی مربوه می شد
که در ماه می سال  1981اتفاق ااتاد و در نتیاه آن  5سرباز نیاریه ک شته شدند.
نیاریه ار ار نمود که در آن زمان پس از گفتگوهای دیپلماتیک متعدد میان رؤ سای
این دو دولت ،ر یس جم ور کامرون ،آهیاو به صرررورت م توب از شررراجاری ،ر یس
جم ور نیاریه عذرخواهی کامل کرد؛ وزیر امور خارجه کامرون به صورت اخت صا صی
برای ابراز عذرخواهی شفاهی به نیاریه سفر کرد؛ و همچنین کامرون به خانوادههای
قربانیان غرامت پرداخت کرد .به نظر میرسررید که این عذرخواهیها مانع از طرح یک
دعوای بین المللی کامرون علیه نیاریه در ارتباه با رویداد مربوطه شرررود ،اما دیوان
بینالمللی دادگستری قهه این شواهد را کاای برای یک تصمیمگیری ن ایی راجع به
تمامی دعاوی بینالمللی کامرون راجع به مسررریولیت بینالمللی ناشررری از رویداد
مربوطه ،و نیه هر دعوای متقابل نیاریه در این ارتباه ندانست.
مخاطب و شکل
علی رغم این ه انعطاف پذیری در شرایط و مقررات راجع به عذرخواهی محور و
مو وع اصلی یک عذرخواهی بینالمللی را تش یل میدهد ،دو متغیر دیگر که ارتباه
بسیاری با این مو وع دارند را بایستی مورد توجه قرار داد :این ه عذرخواهی از جانب
چه کسررری اناام میگیرد و شررر ل و چ ارچوب آن چگونه اسرررت ،دیگر این ه این
عذرخواهی خطاب به چه کسرری اسررت .این دو متغیر چ ارچوب قزم برای او رراع و
احوال خاص را اراهم میآورند؛ سررطح مسرریولیت مورد پذیرش دولتی که عذرخواهی
میکند را م شمص می سازند؛ و همچنین ا ضا برای مانورهای دیپلماتیک در مذاکرات
که مم ن است در تالش برای یااتن یک سطح مناسب از عذرخواهی باشند را مم ن
میسازند.
در ایناا نیه میتوان برای ساده سازی م سأله مثالی رو شن ارا ه نمود ،مبنی بر
این ه مم ن ا ست یک هواپیما در شرایط و او اع و احوالی که یک هواپیمای دولتی
در حوالی آن در حال پرواز است سقوه کند .یک احتمال این است که دولت صاحب
هواپیمای اخیر (چنانچه این دولت بپذیرد که سبب این سقوه بوده ا ست) با صدور
یک بیانیه در سررطح مقامات ارشررد مانند وزیر امور خارجه و یا وزیردااع و یا حتی در
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صررورتی که شرررایط جدیتر باشررد از سرروی ر یس جم ور ،از بابت رویداد پیش آمده
عذرخواهی کند.
اما حتی عذرخواهی هایی هم که در سرررطح مقامات ارشرررد اناام میگیرند هم
مم ن ا ست برای او اع و احوال خاص که رویدادهای جدی اتفاق ااتاده با شند کاای
نباشررند .لذا ،راجع به بدراتاریها در زندان ابوغریب عراق ،بیانیههای صررادره مشرراور
امن یت ملی ر یسجم ور ا یاقت مت حده ،خانم کا ندولیها رایس مبنی بر این ه " ما
مراتب تأسرررف عمیق خود را بابت آنچه برای این مردم اتفاق ااتاده اسرررت را اعالم
میکنیم" ،و اا سر ار شد ارتش ایاقت متحده آمری ا ،سرتیپ مارک کیمیت مبنی بر
این ه " من به ن مای ندگی از ارتش خود ،از با بت آن چه که این سرررر بازان عل یه این
ش روندان اناام دادهاند عذرخواهی میکنم" ناکاای بوده ،و قزم بود که ر یسجم ور
آمری ا آقای جورج دبیلیو بوش ،و وزیر دااع آمری ا آقای دونالد رامسرررفلد با صررردور
بیانیههای جداگانه ،این بیانیهها را ت میل نمایند .البته ،مم ن ا ست در برخی شرایط
عذرخواهی های در سرررطح پایینتر کاای به نظر آیند ،مانند عذرخواهی هایی که با
صدور یک بیانیه مطبوعاتی از سوی یک دپارتمان دولتی مااز اناام میگیرند ،و یا با
صدور یک بیانیه شفاهی از سوی یک سمنگوی مطبوعاتی اناام میگیرند .یک راه ار
جایگهین این ا ست که سفیر دولتی که هواپیمای سانحه دیده به آن متعلق ا ست در
دولت محل اسررتقرار خود با صرردور یک یادداشررت رسررمی به وزیر امورخارجه ،و یا با
تدارک مالقات شررمصرری با وزیر مربوطه ،و یا با صرردور یک بیانیه مطبوعاتی از جانب
سررفارت ،از جانب دولت خود مراتب عذرخواهی از دولت محل اسررتقرار خود را اعالم
کند .همچنین این ام ان وجود دارد که مراتب عذرخواهی از سررروی مقامات سرررطح
پایینتر که مسررتقیما مرتبط با سررانحه هوایی باشررند اناام گیرد ،یعنی ااسررر نیروی
هوایی منط قه ای که سررران حه هوایی در آن ات فاق اا تاده اسرررت ،و یا حتی خل بان
هواپیمایی که نارر بر منطقهای که سانحه هوایی رخ داده ا ست بوده ا ست – و بعالوه
این ام ان وجود دارد که بتوان بسرررته به این ه شرررمصررری که عذرخواهی میکند
عذرخواهی خود را در را ستای حل و ا صل ر سمی و دیپلماتیک رویداد اناام میدهد
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و یا این ه عذرخواهی خود را شمصاو ،مستقیماو ،و به طور غیررسمی در پاسخ به آنچه
اتفاق ااتاده است اناام میدهد ،دسته بندیهای بیشتری از عذرخواهی داشت.
یک نمونه از این عذرخواهی غیررسرررمی در  21ژو ن سرررال  2004اتفاق ااتاد،
زمانی که  8ع ضو از نیروهای هوایی بریتانیا در حالی ه تن ا به اندازه  3شناور کوچک
به بندر دیگر عراق اا صله دا شتند به طور ت صادای بدون اجازه وارد آب ای سرزمینی
مااور ایران میشرروند و در نتیاه نیروهای ایرانی آن ا را بازداشررت میکنند .یک روز
پس از آن ،ی ی از این بازدا شت شدگان روی تلویهیون راهر شده و آ ش ارا گفت که
تیم آن ا به اشرررتباه وارد آبهای ایران شرررده و بدین صرررورت عذرخواهی کرد" :ما
عذرخواهی میکنیم ،زیرا که این کار یک ا شتباه بهرگ مح سوب می شد ".یک چنین
عذرخواهی شم صی ،حتی در و عیتی که به صراحت و بدون هرگونه د ستور مااوق
مقامات ارشد اناام گراته است مم ن است برای تر یه خاطر دولتی که اعتقاد دارد
حقوق آن نقض شده ا ست کاای با شد ،در این نمونه چنین ام انی عمال تحقق یاات،
به گونهای که معاون ارمانده نیروهای دریایی ایران ،سردار دریادار پا سدار علی ادوی
پس از آزادی این مردان ار ار نمود که" :جم وری اسررالمی ایران پذیرش اشررتباه ،و
عذرخواهی این سربازان را مورد توجه قرار داده و لحاد نمود".
عذرخواهیهای شم صی و غیرمااز مانند این مم ن ا ست مورد ا ستقبال هر دو
دولت ذیربط با شند ،از این لحاد که مم ن ا ست نه تن ا یک راه ار آ سان و ن سبتا
غیرکلیدی برای اختالای که مم ن اسرررت به یک اختالف جدی تبدیل شرررود ارا ه
دهند ،بل ه به گونهای غیررسررمی بوده و در نتیاه دولت میتواند آن را به معنای یک
عذرخواهی شررناسررایی ننماید .یک دولت میتواند عمال به گونهای گفتههای پرسررنل
زیردسرررت خود را از طرف خود نداند ،به ویژه زمانی که یک نوع اب ام در جمالت و
ا صطالحات به کار راته در گفتههای پر سنل زیرد ست خود ایااد می شود ،و یا این ه
این تردید ایااد میشررود که مبادا عذرخواهی مربوطه تحت اشررار و ا ررطرار اناام
گراته با شد .در سال  ،1968ناو یو ان ان پو بلو ( )USS Puebloاز سوی دولت
کره شمالی توقیف شد ،با این ادعای مقامات کره شمالی مبنی بر این ه در این ناو از
آبهای ساحلی کره شمالی علیه کره شمالی اعالیتهای جاسوسی اناام شده است.
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این ناو و خدمه آن تو سط کره شمالی توقیف شده ،از آزادی آن ا ممانعت می شد ،تا
این ه درخواستهایی صورت گراتند :این درخواستها شامل عذرخواهی بودند .دولت
ایاقت متحده آمری ا سرررندی را امضرررا کرد مبنی بر این ه :رسرررما از بابت راتارهای
مطروحه در سرررند مذکور عذرخواهی میکند ،با این حال متعاقب این سرررند بیانیه
ی اانبهای را صادر کرد مبنی بر این ه این سند مو ع واقعی ایاقت متحده آمری ا را
نشان نمیدهد.
همانند مو وع شنا سایی شمص منا سب برای عذرخواهی ،مو وع مماطب
واقعی عذرخواهی هم مطرح می شود .عذرخواهی از یک دولت زیان دیده مم ن ا ست
م ستقیم و یا غیرم ستقیم با شد .عذرخواهی م ستقیم که م شمص ا ست ،مانند یک
م اتبه که به ام ضای وزیر امور خارجه و یا سفیر ر سیده با شد و در نتیاه برای طرف
مقابل ار سال شده با شد .اما یک عذرخواهی غیرم ستقیم مم ن ا ست هیج مماطب
خاص نداشته باشد ،و یا این ه حداقل هیج ارتباه خاص با دولتی که باید راهرا از آن
عذرخواهی شود ندا شته با شد .بنابراین عذرخواهی مم ن ا ست به ش ل یک بیانیه
عمومی و از سررروی یک وزیر ارشرررد دو لت نهد پارل مان ملی ،و یا در اجالن های
بینالمللی مانند صررحن سررازمان ملل متحد قرا ت شررود :مماطب رسررمی این بیانیه
ن ادی ا ست که بیانیه در آن قرا ت می شود ،اما در حقیقت مماطب واقعی آن دولتی
ا ست که شای سته ا ست از آن عذرخواهی شود .به همین ترتیب میتوان بیانیههای
عذرخواهی را – چیهی که امروز ب سیار شایع ا ست – را در ر سانههای عمومی اناام
داد :از طریق مطبوعات ،و یا طی مصررراحبههای تلویهیونی :و این مصررراحبهها مم ن
ا ست روی شب ههای تلویهیون ملی ،و یا روی شب ههایی که به طور خاص موقعیت
رخداد حادثه را پو شش میدهند اناام گیرند .یک عذرخواهی مم ن ا ست در جریان
مال قات با ن مای ند گان برخی دو لت های ذینفع دیگر صرررورت گیرد ،این مورد در
عذرخواهی بوش راجع به بدراتاریها در زندان ابوغریب عراق در نشست خود با پاشاه
اردن ،ملک عبداهلل صورت گرات.
اما راجع به عذرخواهیای که مسرررتقیم اناام میگیرد ،یک نوع انعطاف پذیری
قابل توجه در شناسایی مماطب واقعی وجود دارد ،بدین طریق که این نوع عذرخواهی
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ایدهها و مالحظات کاربردی م می از لحاد سرطح و اهمیت ابراز تأسرف و مسریولیت
حقوقی مرتبط با عذرخواهی ،برای دولت زیان دیده دارد .ن ته بارز و روشرررن این ه
عذرخواهی از جانب یک مقام عالی رتبه دولتی خطاب به یک مقام عالی رتبه دولت
دیگر(به دلیل اهمیت محتوایی خاصررری که دارد) یک نشرررانه آشررر ار برای پذیرش
م سیولیت بینالمللی دولتی که عذرخواهی میکند ن سبت به رویداد مربوطه میبا شد.
با این حال ،قسرررمت پیچیدهتر مسررراله زمانی اسرررت که عذرخواهی خطاب به دولت
مرکهی نبا شد ،بل ه خطاب به مقام محلی و یا ا ستانی با شد که مم ن ا ست رویدادی
که از بابت آن عذرخواهی می شود تأثیر ا صلی خود را در آناا باای گذا شته با شد،
مثالو م ان و محلی که هواپیما در آناا دچار سررانحه شررده اسررت .با این حال از این
پیچیدهتر در چ ارچوب مسرریولیت بینالمللی زمانی اسررت که عذرخواهی خطاب به
مقامات دولتی صررورت نگیرد ،بل ه عذرخواهی خطاب به اارادی که تحت تأثیر حادثه
قرار گراتهاند صررورت گیرد ،مانند آن ایی که مم ن اسررت در حادثه مربوطه سررانحه
دیده باشند و یا خویشاوندان آن ایی که در نتیاه سانحه مربوطه از بین راتهاند.
عذرخواهی به عنوان یک شکل از جبران خسارت
ابعاد متعدد و زیاد راجع به ماهیت و ش ل عذرخواهی که مم ن است در ارایند
گفتگوهای دیپلماتیک راجع به رخداد برخی وقایع ،دنبال شرررده و مطرح شررروند از
بسریاری ج ات گام اولیه یک حرکت بینالمللی مرتبط را تشر یل میدهند .بنابراین،
درحالی ه عذرخواهی به نظر در گامهای اولیه حل و ا صل بی شتر مطرح با شد ،اما در
اوج ارایند حل و ا صل اختالف هم به همین ترتیب اهمیت دارد .نه تن ا مم ن ا ست
یک عذرخواهی در سطح بینالمللی و دیپلماتیک عمالو یک اختالف را ایصله دهد ،اما
حتی اگر در این مرحله هم عذرخواهی تأثیر نداشته باشد و در نتیاه اختالف نهد یک
دادگاه بینالمللی مطرح شرررود ،در این مرحله یک عذرخواهی مم ن اسرررت ی ی از
اشرر ال جبران خسررارت را تشرر یل دهد ،به اینگونه که مح مه ،دولتی را که ناقض
حقوق بینالملل تشررمیص داده اسررت را ملهم به عذرخواهی به عنوان ی ی از اش ر ال
جبران خسارت نماید.
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با توجه به ترمینولوژیهای ب ار راته در طرح مواد راجع به مسرریولیت دولتها
که مورد پذیرش کمیسررریون حقوق بینالملل قرار گراته اسرررت ،یک جبران کامل
خسررارت ناشرری از یک عمل متملفانه بینالمللی در شرر ل اعاده و ررعیت ،پرداخت
غرامت ،و ر ررایت صررورت میگیرد که مم ن اسررت به تن ایی و یا توامان صررورت
گیرد(ماده  .)34اعاده و ررعیت(مثال بازسررازی و ررعیت موجود قبل از ارت اب عمل
متملفانه) ،و پرداخت غرامت (مواد  35و  )36را شرراید بتوان دو ش ر ل اصررلی جبران
خ سارت دان ست؛ تا جایی که این دو ش ل ،زیان وارده را به طور کامل جبران ن نند،
قزم ا ست که دولت م سیول عمل متملفانه ر ایت طرف دیگر را جلب کند(ماده ()1
 .)37همان طور که در یادداشررت راجع به ماده  37آمده اسررت" ،ر ررایت  ...یک ابهار
جبرانی برای خسرراراتی محسرروب میشررود که از لحاد مالی قابل ارزیابی و سررناش
نبوده و مایه وهن دولت دیگر شدهاند".
به عنوان ش لی از ر ایت ،عذرخواهی ابهاری در اختیار یک دادگاه بینالمللی
است چنانچه دادگاه تشمیص داده باشد که یک دولت حقوق بینالملل را نقض کرده
ا ست .این ه آیا در ست ا ست که یک دادگاه بینالمللی دولت متملف را ملهم کند تا از
زیان دیده عذرخواهی کند به شرایط و او اع و احوال خاص هر قضیه بستگی دارد ،و
نمی توان پیشررراپیش قاعده راجع به آن را تاویه کرد .در موارد متعدد یک مح مه
دسررتور یک عذرخواهی را صررادر کرده اسررت .در قضرریه  ،I’m Aloneنمایندگان
منصرروب برای ارا ه گهارش راجع به چگونگی غرق یک ناو کانادایی در آبهای آزاد از
سررروی ناو تااری ایاقت متحده گهارش دادند که ایاقت متحده " بایسرررتی رسرررما
غیرقانونی بودن راتار خود را بپذیرد (راتار غرق کردن یک کشرررتی) ،و در نتیاه از
دولت کانادا عذرخواهی نماید .در قضررریه کشرررتی مبارز رنگین کمان ( Rainbow
 ،)Warriorاختالف میان نیوزلند و اران سه راجع به غرق کردن ک شتی صلح سبه با
نام کشررتی مبارز رنگین کمان بود که از سرروی یک مامور ارانسرروی در بندر اوکلند
اناام گرات .این اختالف برای رسرریدگی نهد دبیرکل سررازمان ملل متحد ارجاع شررد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در دستور  6ام ماه جوقی خود در سال  1986مقرر نمود
که نم ست وزیر اران سه بای ستی بابت حمله خدمه اران سوی به ک شتی مبارز رنگین
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کمان که  10جوقی سال  1985و بر خالف حقوق بینالملل اناام گراته بود رسما و
بدون قید و شره از نمست وزیر نیوزلند عذرخواهی کند .و در عین حال میان نیوزلند
و ارانسه توااق شد که این تع د راجع به عذرخواهی بایستی حداکثر تا قبل از  25ام
جوقی سال  1986اناام پذیرد.
با این حال ،به همان ترتیب که یک دولت مسرررتقل مم ن اسرررت پیشرررن اد
عذرخواهی را ناکاای داند ،به همین ترتیب هم مح مه مم ن اسرررت نتیاه گیرد که
عذرخواهی در و ررعیتی خاص ناکاای اسررت .در قضرریه قگراند ،پس از این ه دیوان
بینالمللی دادگستری تشمیص داد که ایاقت متحده آمری ا از بابت نقض ت لیف آگاه
کردن برادران قگراند از حقوقشان در ب رهمندی از معا دت کنسولی قبال عذرخواهی
کرده بود ،تشررمیص داد که در قضرریه مربوطه عذرخواهی کاای نیسررت ،زیرا که این
روند در قضرررایای مشرررابه دیگر که به موجب آن ا اتباع خارجی بدون تأخیر از حقوق
خود به موجب ماده  ،36پاراگراف  1کنوانسیون وین مطلع ن شده بودند و در نتیاه به
بازداشتهای طوقنی مدت و یا ماازاتهای شدید مح وم شده بودند معمول نبود.
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نتیجه گیری
به طور کلی ،یک عذرخواهی را میتوان به عنوان یک ابهار مف ید و الب ته نه
رررورتا تعیین کننده دانسررت که هم در گفتگوهای دیپلماتیک که بالااصررله پس از
وقوع رویداد ناقض حقوق بینالملل اناام میشرروند ،و هم در هر رسرریدگی قضررایی
مرتبط با رو یداد نقش ای فا میک ند .جای گاه و اهم یت آن از ل حاد دیپل مات یک به
انعطافپذیری آن اسررت ،اما دسررت آخر اهمیت آن به طرز تلقی و روی رد دولتهای
مرتبط راجع به کفایت آن در شرایط خاص هر ق ضیه ب ستگی دارد .در مورد مح مه،
دستور عذرخواهی ،دولت مماطب این دستور را ملهم میکند تا راتار سور خود ،و نیه
قواعد مرتبط حقوق بینالملل را در ارتباطات بینالمللی خود مورد پذیرش قرار دهد.

